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Ministryně kultury
navštívila Holešov
Holešov (frs) - Ministryně kultury a poslankyně Parlamentu České republiky Alena
Hanáková (nestr. za TOP 09) v pondělí 2. dubna navštívila Holešov. V doprovodu starosty
města, místostarostů, holešovských poslanců
Parlamentu ČR, ředitele Městského kulturního střediska a dalších pracovníků si prohlédla
holešovský zámek a seznámila se s aktuálním
stavem rekonstrukce. „Je pravda, že v Praze se
o vás ví,“ uvedla ministryně v souvislosti s výstavou obrazů Borise Jirků, která se na zámku
v minulosti konala.
Ministryně Hanáková je bývalá starostka Vizovic a zároveň současná členka Zastupitelstva Zlínského kraje. V prosinci 2011 byla
jmenována do funkce ministryně kultury ČR.
Foto František Sovadina
Více fotografií na str. 11 a na www.holesov.cz

Ministryně si prohlédla i výstavu Sikmunda Freuda, která je otevřena v holešovském zámku.
Rada města vyhlásila nejúspěšnější sportovce
a nejvýznamnější osobnosti
v oblasti kultury
a volnočasových
aktivit za loňský
rok.
Více na str. 3

NOČNÍ PROHLÍDKY. Tradiční noční prohlídky otevřely v neděli 1. dubna letní zámeckou sezónu.
Foto František Sovadina. Více na str. 11 a www.holesov.cz

Na sídlišti si stěžují
Co vy na to,
pane starosto?
V redakci jsme zaznamenali už několik stížností
ohledně rušení klidu u monobloku na sídlišti Novosady. Občanům se nelíbí,
že zdejší hřiště využívají
velmi často mladí Romové ze vzdálenějších částí
města a nepustí na něj děti
z okolí. Navíc zde údajně
svými hlasitými a často vulgárními projevy
ruší občany, kteří tam bydlí, a znečišťují parčík
v okolí. Co vy na to, pane starosto?
„Hřiště na sídlišti Novosady jsme renovovali
na základě žádostí občanů z okolí. Rozumím tomu,
že hluk z hřiště může být pro občany bydlící v okolí
nepříjemný, ale je to veřejné prostranství a my
nemůžeme nařídit, kdo tam může být a kdo ne.
Městská policie dostala pokyn, aby na dodržování
pořádku a případné rušení nočního klidu na hřišti
ve zvýšené míře dohlížela. Pro podporu činnosti
strážníku zpracujeme provozní řád hřiště včetně
provozní doby. Nicméně tím nezamezíme, aby
tam někdo například seděl na lavičce a povídal
si. Každý má svobodu pohybu, může být na veřejném prostranství a my mu v tom nemůžeme
bránit. Abychom přispěli k lepšímu udržování
pořádku v okolí, budeme zde navíc instalovat nové
odpadkové koše.“
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V březnu začala jarní údržba stromů v ulicích města
V měsíci březnu zahájilo město
jarní sezónu ořezy dřevin. Redukční
ořezy stromů dovolují na stanovišti
ponechat stromy, které by ve stísněných ulicích z prostorových důvodů být nemohly. Nabízí se otázka,
zda není výhodnější vysadit nové
stromky zakrslých kultivarů, se kterými by následně nebylo tolik práce
a investic do ořezů. V městském
prostředí to výhodnější zpravidla
není. Šlechtěné zakrslé odrůdy nejsou na zasoleném, vysychavém,
zhutněném, zkrátka extrémním
stanovišti tak životaschopné a bujné jako původní druhy a výsledek
stromu s kompaktní korunou se
ne vždy dostaví. Stromy v městském prostředí plní nezastupitelné
funkce, produkují kyslík, napomáhají udržovat příznivé klima, vytváří
příznivý životní prostor, plní funkci
biologickou a v neposlední řadě
také estetickou, proto se vyplatí
o ně pečovat.
Na druhou stranu, stromy nejsou nesmrtelné a ve městě nelze
z důvodu zachování provozní bezpečnosti čekat, až samy odumřou.
Z důvodu havarijního stavu dřevin

Ořezané stromy v Palackého ulici.
jsme vykáceli ulici Školní a 15 ks
okrasných třešní a višní v ulici
Bartošova. V této ulici v letošním
roce provedeme náhradní výsadbu
stejnými druhy stromů. Sazenice
budeme vybírat s výše nasazenou korunou, abychom zachovali
podchodnou a podjezdnou výšku.
V ulici Školní provedeme náhradní
výsadbu až v příštím roce vzhle-

dem k probíhající stavební činnosti,
při které by mohly být nové stromky
poškozeny.
Radikálně jsme ořezali staré
jírovce v ulici Osvobození, aby byly
odlehčeny jejich kmeny a nedocházelo k vylamování hustých silných
větví. Zredukovali jsme letité lípy
v Bezručově ulici na původní hlavy,
nově jsme zařezali z prostorových

důvodů jasany v ulici Hankeho.
Podjezdnou výšku jsme ořezem
zajistili na lípách v ulici Hanácká,
tamtéž jsme zredukovali akáty.
Pravidelný hlavový řez po třech
letech jsme provedli na javorech
na sídlišti U Letiště a na habrech
v ulici Družby. Každé dva roky řežeme habry v ulici Palackého.
Město Holešov se zabývá
také doplněním sítě krajinné zeleně, která je významná mimo jiné
z důvodu plnění protierozní funkce.
Nyní je vysazeno 90 ks stromů podél polní cesty ve Všetulích, které
nasadila v rámci náhradní výsadby
za vykácenou zeleň firma Tesco.
Tato firma provádí následnou péči
po dobu 5 let od výsadby. Myslivecké sdružení Rymice dosadilo
biokoridor Rymická, o který pečuje.
Pro letošní rok město plánuje liniovou výsadbu stromů podél polní
cesty z Bořenovské po Rymickou.
Na tuto akci budeme žádat o finance Agenturu ochrany přírody
a krajiny ČR z Programu péče
o krajinu.
Ing. Pavla Pšejová
referent odboru životního prostředí

Za odpad v korytech potoků hrozí pokuta až 50 tisíc
Městský úřad Holešov, Odbor životního prostředí, důrazně žádá občany, aby neukládali odpad do koryt nebo na břehy vodních toků. Takto
uložený odpad může být nebezpečný v případě
zvýšených průtoků, kdy může dojít k jeho odplavení, vytvoření překážky v toku a následnému
vylití vody mimo koryto vodního toku.
V Holešově a místních částech se převážně jedná o biologický odpad, a to zbytky
ovoce, větve z ořezu stromů, listí a jiný odpad
ze zahrádek. V mnoha případech došlo také
k uložení směsného odpadu přímo do koryta
vodního toku. Jednalo se například o gauč
v Rymickém potoce, pneumatiky v Tučapském
potoce a černou skládku u Žopského potoka.
Nejčastěji nacházíme černé skládky na březích
vodního toku Rusava, a to v katastrálním území
Dobrotice podél zahrad a u fotbalového hřiště,

Odpad u Žopského potoka.

dále podél ulice Nábřeží na obou březích a v katastrálním území Všetuly za zahrádkářskými
koloniemi.
Upozorňujeme, že podle vodního zákona
je zakázáno do vodních toků ukládat předměty,
kterými by mohlo dojít k ohrožení plynulosti
odtoku vod, zdraví nebo bezpečnosti, a je zakázáno ukládat takové předměty na místech,
z nichž by mohly být splaveny do vody. Porušení
tohoto zákazu se považuje za přestupek a lze
za něj uložit pokutu až ve výši 50 000 Kč.
Biologicky rozložitelný komunální odpad
mohou občané kompostovat nebo odevzdat
v Odpadovém centru Technických služeb Holešov (ulice Květná 1555) stejně jako veškerý
ostatní odpad.
Mgr. Júlia Mudruňková
Vodoprávní úřad Městského úřadu Holešov

Imobilní občané vyřídí občanský průkaz doma
Ludslavice (sov) - Veřejné
poděkování od obyvatel Ludslavic
si vysloužila pracovnice Městského
úřadu v Holešově, konkrétně odboru správního a vnitřních věcí - úseku správních činností. Od začátku
letošního roku, kdy došlo ke změně
ve vydávání občanských průkazů,

úřednice vyjíždí k imobilním občanům, kde za pomoci přenosného
technického zařízení vyřizuje žádosti o občanský průkaz včetně
fotografií. Pomáhá tak občanům,
kterým zdravotní stav neumožňuje
návštěvu městského úřadu, s vyřízením tohoto dokladu.

Prodejna a půjčovna el. nářadí

značky BOSCH
Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.
Tel.: 573 398 317, www.instrumentum.cz
Najdete nás v Holešově v ulici Nerudova 325
v přízemí budovy firmy RAPOS, spol. s r. o.
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Na fotografii je pracovnice úseku správních činností Kateřina Marcinová
při vyřizování občanského průkazu obyvatelek Ludslavic. Právě z této
obce přišla do redakce žádost o veřejné poděkování za tuto službu.
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Rada města vyhlásila osobnosti Holešova za rok 2011
O udělení Ceny města Holešova rozhodne zastupitelstvo
Holešov - Rada města Holešova schválila vyhlášení nejúspěšnějších sportovců a nejvýznamnějších osobností v oblasti kultury
a volnočasových aktivit města
Holešova za rok 2011. Zároveň
doporučila zastupitelstvu města,
aby cenu Osobnost města Holešova za rok 2011, Velkou pečeť
města Holešova a finanční odměnu ve výši 5 000 korun, obdržel
JUDr. Lubomír Bartošek.
Rada města dále vyhlásila
nejúspěšnější sportovce a nejvýznamnější osobnosti v oblasti

kultury a volnočasových aktivit
za loňský rok. Osobností v oblasti
kultury se stal předseda občanského sdružení Musica Holešov
Zdeněk Novák, v kategorii volnočasových aktivit byla oceněna
vedoucí dětského tanečního souboru Zrníčko Milada Květáková.
Nejlepším kolektivem působícím
v oblasti kultury či volnočasových
aktivit se stal holešovský dětský
sbor Moravské děti.
V kategorii trenér či organizační pracovník byl vybrán
fotbalový trenér Stanislav Jaša.

Domov důchodců potřebuje
zásadní rekonstrukci
Holešov (frs) - Třicet let starý objekt holešovského centra pro
seniory potřebuje naléhavou opravu v řádech desítek milionů korun.
Holešovské zastupitelstvo na svém
mimořádném zasedání v pondělí
26. března učinilo důležité rozhodnutí na cestě k zásadní rekonstrukci
tohoto panelového domu.
Zastupitelé schválili postup
přípravy a realizace investiční akce
s názvem „Humanizace Centra
pro seniory v Holešově“ a dále
schválili projekt této akce a žádost
o finanční podporu z dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Z předložených

variant zastupitelé vybrali tu, která
počítá s celkovou investicí ve výši
41 milionů korun. Z dotačního programu by šla částka 30 milionů
korun a zbytek má zaplatit město
z vlastních zdrojů.
Za tyto peníze mají být provedeny především protipožární
zabezpečení, kompletní elektroinstalace a rekonstrukce všech
bytových jader, včetně instalací.
Jedním z důvodů naléhavého
řešení situace je skutečnost, že
současná elektroinstalace a protipožární zabezpečení v domově
důchodců neodpovídají novým
bezpečnostním předpisům.

Sportovním kolektivem roku 2011
se stalo družstvo A SFK ELKO
Holešov. Mezi sportovci nad 20 let
byl vybrán jako nejlepší fotbalista
Milan Roubalík. Sportovní nadějí
do 15 let se stal taneční pár Monika Zapletalová - Martin Dubický
a sportovní nadějí do 20 let je stolní
tenista Libor Liška mladší.
Oceněným rada města udělila
Pamětní list v deskách a finanční
odměnu ve výši 2 000 Kč. Osobnosti města převezmou ocenění
v rámci městských oslav 5. května
v zámecké sala terreně.

V letošním roce obdržel Odbor školství a kultury Městského
úřadu Holešov rekordní počet 51
nominačních formulářů. Jednotlivé
nominace posoudila komise pro
neziskový sektor, která navrhla
radě města kandidáty na udělení
ceny. Rada města rozhodla o udělení cen v jednotlivých kategoriích
na svém zasedání 26. března.
O udělení ceny Osobnost města
Holešova za rok 2011 rozhodne
zastupitelstvo na svém zasedání
16. dubna.
(frs)

Důstojný průběh Dne učitelů
Ve středu 28. března proběhl v prostorách holešovského zámku
tradiční Den učitelů. Během své pedagogické praxe jsem absolvovala
řadu těchto oslav - vydařených méně či více, každopádně posledně
jmenovaná se řadí mezi ty velmi úspěšné. Krásné prostředí hlavního
zámeckého sálu, důstojný průběh celé akce včetně vystoupení Moravských dětí, hojná účast zástupců holešovských škol a školských
zařízení včetně účasti vrcholných představitelů města - to vše vytvořilo
pozitivní atmosféru celého podvečera.
Rodina a učitelé patří mezi hlavní činitele, kteří zásadním způsobem ovlivňují psychický i fyzický vývoj dětí - „svého kantora“ si každý z
nás pamatuje celý život … Podporujme proto pedagogy, zvláště v dnešní
tolik složité a uspěchané době, v jejich záslužné práci, a je-li takováto
příležitost, neopomeňme jim veřejně poděkovat za jejich snahu a píli.
Děkuji rovněž odboru školství a kultury města Holešova za vzornou přípravu celé akce a všem pedagogům držím palce.
Mgr. Svatava Ságnerová
předsedkyně školské a protidrogové komise

Přerušení dodávky elektřiny
Z důvodu plánovaných oprav
na zařízení distribuční soustavy rekonstrukce, opravy, údržbové
a revizní prace - bude přerušena do-

dávka elektrické energie ve středu
dne 18. dubna od 7.30 do 15 hodin
v holešovských ulicích Na Střelnici,
Holajka a Hankeho.
(e.on)

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Prodám RD v centru města 4+1, samost. vjezd, garáž. Po celkové
opravě. Nutno vidět. Tel. 603 245 047.

Pracovníci dodavatelské firmy dokončili v minulých dnech stavbu
chodníku v Masarykově ulici. Foto František Sovadina
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Představitelé města poděkovali učitelům a pracovníkům
ve školství
Tradiční shromáždění u příležitosti Dne učitelů
se uskutečnilo ve středu 28. března vpodvečer
ve velkém sále holešovského zámku. Starosta
Holešova Zdeněk Janalík, místostarostové Rudolf
Seifert, Jaroslav Chmelař a poslanec Parlamentu

České republiky Josef Smýkal při této příležitosti
poděkovali pedagogům z holešovských základních
a mateřských škol a ze Střediska volného času za
jejich práci. Zároveň předali vybraným pedagožkám
a dalším pracovníkům ve školství Pamětní listy

v deskách, které jim udělila Rada města Holešova.
O kulturní program se postaral ve druhé části podvečera dětský pěvecký sbor Moravské děti.
Text a foto František Sovadina
Více fotografií na www.holesov.cz

Pamětní listy v deskách byly uděleny Mgr. Ivaně Svačinové, Mgr. Dagmar Křenkové, Mgr. Janě Polaštíkové, Mgr. Janě
Sabové, Ludmile Ležákové, Dis., Mgr. Jitce Nedbalové, Mgr. Tamaře Košatové, Mgr. Gabriele Kovářové, Mgr. Lence Hýžové, Mgr. Veronice Svobodové, Janě Lužíkové, Marii Krajčové, Mileně Markové, Miroslavě Šmakalové a Marii Javoříkové.
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Usnesení z 5. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 12. března 2012
Přijaté usnesení č. 46/2012 - N 2512
Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu energií v krytém bazénu, který
provozuje Tomáš Svoboda na ul.
Tovární čp. 1081 v Holešově. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín:
RM 26. 03. 2012.
Přijaté usnesení č. 47/2012 - N
2515 Rada města Holešova schválila přijetí peněžního daru ve výši
30.000 Kč od společnosti Industry Servis ZK, a.s. Zodpovídá:
Ing. Dušan Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 48/2012 - N 2509
Rada města Holešova schválila 1.
sazbu za pronájem nebytových
prostor osadních výborů Dobrotice
Sádek, Žopy a Količín ve výši 4 Kč/
m2/den včetně 20% DPH. 2. kauci
k zajištění eventuálních pohledávek
pronajímatele ve výši: - 1.000 Kč/
den/nebytové prostory osadních výborů - 3.000 Kč/den/areály osadních
výborů. Zodpovídá: Jana Kolářová.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 49/2012 - N 2510
Rada města Holešova schválila
vypsání výběrového řízení na technický dozor investora a koordinátora BOZP pro investiční akci
„Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat“ prostřednictvím
společnosti Ředitelství silnic Zlín-
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ského kraje, Zlín, K Majáku 5001,
IČ 70934860. K podání nabídky
budou osloveny společnosti: 1.
EKOSTAVPROJEKT, spol. s r.o.,
Uherský Brod, Havlíčkova 877 2.
NEW ELTOM Ostrava s.r.o., Ostrava, Čujkovova 1736/30 3. ZEKA
plus, s.r.o., Slavičín, Jasmínová č.e.
0876. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 50/2012 - N 2507
Rada města Holešova schválila příspěvkovým organizacím: - 1. Základní škola Holešov - 2. Základní škola
Holešov - 3. Základní škola Holešov
- Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž - Mateřská
škola, Holešov, Grohova 1392, okres
Kroměříž - Mateřská škola Sluníčko, Holešov - Centrum pro seniory,
příspěvková organizace - Ústřední
školní jídelna Holešov - Středisko
volného času, příspěvková organizace - Městské kulturní středisko, příspěvková organizace výsledky jejich
hospodaření za rok 2011 a rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2011
do fondů. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 51/2012 - N 2514
Rada města Holešova I schválila
příspěvkové organizaci Centrum
pro seniory, p.o., finanční plán
na rok 2012 včetně plánu odpisů
majetku dle předloženého návrhu.
II stanovila závazné ukazatele: 1)

dodržení čerpání nákladů podle
syntetických účtů a 2) dodržení
výše čerpání fondů. Zodpovídá:
Ing. Dušan Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 52/2012 - N 2506
Rada města Holešova schválila
udělení „Pamětních listů v deskách“
Mgr. Ivaně Svačinové, Mgr. Dagmar
Křenkové, Mgr. Janě Polaštíkové,
Mgr. Janě Sabové, Ludmile Ležákové, Dis., Mgr. Jitce Nedbalové,
Mgr. Tamaře Košatové, Mgr. Gabriele Kovářové, Mgr. Lence Hýžové,
Mgr. Veronice Svobodové, Janě Lužíkové, Marii Krajčové, Mileně Markové, Miroslavě Šmakalové a Marii
Javoříkové u příležitosti Dne učitelů
2012. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 53/2012 - N
2513 Rada města Holešova schválila 1. smlouvu o spolupráci při
realizaci projektu „Otevřené brány“ v letech 2012 až 2014 mezi
městem Holešov, Římskokatolickou farností Holešov a Zlínským
krajem dle předloženého návrhu
a 2. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč Římskokatolické farnosti Holešov na honorář průvodců kostela Nanebevzetí
Panny Marie a kostela sv. Anny
v Holešově pro období od 01. 05.
2012 do 30. 09. 2012 dle článku
V smlouvy o spolupráci. Částka

bude čerpána dle rozhodnutí Zastupitelstva města Holešova z kapitoly 13 - Odbor školství a kultury
nebo z kapitoly 51 - Rada města.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 54/2012 - N 2502
Rada města Holešova schválila dodatek smlouvy č. 1 o nájmu městských
nebytových prostor na ul. Masarykova čp. 628 v Holešově dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Radek
Doležel. Termín: bezodkladně.
Informativní usnesení č. 55/2012
- N 2445 Rada města Holešova
vzala na vědomí informaci tajemníka městského úřadu o plnění
usnesení Rady města Holešova
ze dne 27. února 2012.
Přijaté usnesení č. 56/2012 - N 2519
Rada města Holešova I schválila
uzavření smlouvy o dílo na veřejnou
zakázku „Technologické centrum,
elektronická spisová služba a vnitřní
integrace úřadu ORP Holešov“ se
společností VERA, spol. s r.o, Praha 6
- Vokovice, Lužná 2, dle předloženého návrhu. II pověřila starostu města
PaedDr. Zdeňka Janalíka podepsáním smlouvy. Zodpovídá: Lubomír
Paleček. Termín: 05. 04. 2012.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Bc. Jaroslav Chmelař
ověřovatel zápisu
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Zahrádkáři hodnotili uplynulý rok
Členská základna se příliš neomlazuje
Výroční členská schůze Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu v Holešově se
konala v sobotu 17. března. Zahrádkáři zhodnotili
uplynulý rok jak ve své společenské činnosti,
tak úspěchy pěstování na svých zahrádkách.
Jednatel základní organizace přítel Ing. Stanislav
Inquort přečetl zprávu, která obsahovala přehled
všeho, co se v minulém roce udělalo. Zhodnotil
zájezd, přednášku, okresní kolo Mladých zahrádkářů i naši první květinovou výstavu.
V minulém roce jela na plné obrátky také naše
zpracovna. Díky úrodě jablek i švestek byl pan
Jaroslav Svoboda plně vytížený. Přesto si ještě
našel čas a dětem ze ZŠ a MŠ ukázal, jak se taková
pochutina, jako je čerstvý mošt z jablek, vyrábí.
Jednatel organizace se ve své zprávě rovněž dotkl významu zahrádkářů a jejich práce,
která není dostatečně chápána našimi nejvyššími
představiteli státu. Upozornil na to, jak se v jiných
státech kolem naší republiky chovají představitelé
státu ke svým zahrádkářům a jak hodnotí kladně
zeleň vytvořenou těmito lidmi pro „dýchání“ měst.
Ve druhé části svého přednesu se zaměřil na
činnost, která je naplánována na letošní rok.
Některé akce už se přitom uskutečnily. Přednáška pana Petra Mimránka, hlavního dodavatele
mečíků na loňskou výstavu, proběhla 23. 3. 2012
a přišlo na ni asi 30 zájemců. Mnozí nakupovali
hlízy mečíků, které zde byly k dispozici, jiní si
vyslechli postup pěstování a ošetřování těchto
krásných květin.

kářů, které se uskuteční 27. 4. 2012 od 8 hodin
v Domě zahrádkářů v Holešově na Dlažánkách.
Výstava „KVĚTY A PLODY LÉTA“ se bude konat
pro širokou veřejnost ve dnech 4. a 5. srpna 2012.
Na podzim se zúčastníme výstavy zahrádkářů
Dobroticích, oblastní výstavy pořádané Územním sdružením ČZS Kroměříž a také se chystáme
na podzimní odbornou diskuzi na Floru Olomouc.
Začátkem podzimu opět začne moštování ovoce
a vaření povidel, pokud bude úroda. Kromě toho
naši členové poskytují odborné rady a besedy
na přednáškách i výstavách, pracují s dětmi
na ZŠ, spolupracují i s ostatními zájmovými organizacemi, včelaři aj.

Připravované akce
Holešovské zahrádkáře postupně čeká příprava na soutěž Okresního kola Mladých zahrád-

Výměna kamen
Kromě těchto akcí pořádaných pro členy
i širokou veřejnost se musíme starat také o náš

Dům zahrádkářů. V minulém roce jsme nechali
vyměnit další okna v sále, letos nás čeká výměna
kamen ve velkém sále. Po třiceti letech služby
už si to zaslouží.
Jedinou vážnou „vadou“ u zahrádkářů je
fakt, že stárnou! A mladých lidí se do svazu moc
nehrne. Ale snad i později narozené generace
časem přijdou na to, že ovoce a zelenina dostupné celoročně v supermarketech nevoní a že
jejich dětem bude víc chutnat rajče vypěstované
na zahrádce a nestříkané hroznové víno nebo
jablka ze stromů jejich rodičů či prarodičů.
Závěrem bych chtěla popřát všem zahrádkářům hodně zdraví, úspěšný rok, hodně zdravého
ovoce a zeleniny a radost ze zahrádek. A naší
organizaci dost lidí, kteří by přišli na naše akce,
výstavy a přednášky, které pro ně pořádáme.
Vlasta Čablová, ZO ČZS Holešov

Den otevřených dveří
na hasičské stanici
Den otevřených dveří na hasičské stanici v Holešově se bude
konat v pátek 13. dubna od 8 do 20 hodin. „Prosíme školy a instituce
s větším počtem návštěvníků, aby nám sdělily dopředu předběžný
počet návštěvníků a čas, kdy na den otevřených dveří přijdou tak,
abychom byli schopni přichystat program,“ uvedl velitel jednotky
sboru dobrovolných hasičů Martin Horňák.
(sov)

Inzerujte v holešovsku
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Evropská komise dala zelenou stavbě, která napojí Holešov
na dálniční síť
Holešov má reálnou šanci, že do několika let bude přece jen napojen na evropskou
dálniční síť. Evropská komise totiž v minulých
dnech zařadila rychlostní komunikaci R49
do prioritních staveb takzvané evropské dopravní sítě TEN-T. V praxi by stavba silnice
vedoucí z Hulína kolem Holešova do Fryštáku
a dále na Slovensko mohla začít za dva roky.
„Prvních 17 kilometrů do Fryštáku by mohlo
začít vznikat v roce 2014. O tři roky později by
byly hotové. Stály by asi šest miliard bez DPH.
„Evropská unie by se podílela na nákladech ze
75 procent,“ uvedl Roman Kluzák z tiskového
odboru ministerstva dopravy.
Podle původních plánů přitom měla být
R49 v úseku z Hulína do Fryštáku dokončena
už letos. Stát však neměl na stavbu dostatek
prostředků, takže realizaci odsunul na neurčito.
Navíc stavební řízení napadli ekologové. Kromě
jiného také proto, že v Třeběticích, kolem kterých
má vést autostráda v těsné blízkosti a kde má být
také sjezd z dálnice, by hluk v nočních hodinách
mohl překračovat povolené hygienické normy.
Rychlostní komunikace R49 je plánovaná
v trase mezi průmyslovou zónou a Zahnašovicemi. Vjezd na ni v okolí Holešova je projektován u Třebětic a z kruhového objezdu u Martinic. Do této dopravní stavby bude zaústěna
také trasa jihovýchodního obchvatu Holešova,
jehož stavba má začít letos na jaře. Rychlostní
komunikace R49 tak fakticky umocní pozitivní

dopad obchvatu na intenzitu dopravy v ulicích
Holešova.
Po svém dokončení by rychlostní komunikace R49 vyústila až v údolí Váhu a spojila
střední Moravu s dálnicí vedoucí z Bratislavy
do Žiliny. Kdyby se na Slovensku povedlo pro-

razit tunel pod Martinské hole a napojit dálnici
ze Žiliny pod hrází Liptovské Mary na dálniční
úsek vedoucí od Popradu, výrazně by se tím
zkrátila cesta z Moravy do Vysokých Tater
a vůbec na východní Slovensko.
František Sovadina

V kraji hrozily požáry, hejtman proto zasáhl
Region (frs) - Dlouhotrvající
sucho a s tím spojené zvýšené
nebezpečí vzniku požárů přimělo
hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka k vyhlášení období nepříznivých klimatických podmínek
na území celého Zlínského kraje.
Vyhlášení vstoupilo v platnost 26.
března.

O zvýšeném riziku vzniku
požárů svědčí i výjezdy holešovských hasičů v průběhu posledního
měsíce. Profesionální i dobrovolní
hasiči například zasahovali dvakrát
u požárů lesních či travních porostů
v Pacetlukách a Jankovicích, hasili
kontejner v Třeběticích a Martinicích či chatku v Hulíně.

Po dobu platnosti období
nepříznivých klimatických podmínek platí zákaz rozdělávání
ohňů a spalování hořlavých látek
na volném prostranství, a to zejména v blízkosti lesních porostů
a souvislých travních porostů.
Zakázáno bylo rovněž provádění
ohňostrojů, pyrotechnických nebo

obdobných efektů, při kterých se
používá otevřený plamen. Například vypouštění tak zvaných
lampionů štěstí. Osoby hospodařící v lese mohou provádět pouze
nezbytné práce bez použití otevřeného ohně. Na konci března však
začalo pršet a hejtman vyhlášení
odvolal.

Hasiči z Holešova zasahují v lese u Pacetluk.

Charita chystá jarní sbírku šatstva
Charita Holešov vyhlašuje humanitární sbírku šatstva, která proběhne ve dnech 10. 4. - 12. 4. 2012
v době od 8.00 do 16.00 hod. v prostorách Českého
zahrádkářského svazu na Dlažánkách v Holešově.
Pokud Vám tedy v šatnících leží odložené šatstvo
všech věkových kategorií, hračky, knihy, lůžkoviny,
ručníky, záclony, tašky a kabelky, deky nebo spací
pytle a rádi byste je darovali sociálně potřebným občanům, budou zde v tomto termínu čekat příjemné
a usměvavé dobrovolnice, které příspěvky převezmou.
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Budeme rádi za každý Váš příspěvek ať už věcný, nebo finanční,
kterým pomůžete pokrýt náklady spojené s odvozem šatstva do Diakonie Broumov, kde je vše tříděno osobami těžko uplatnitelnými na trhu
práce.
V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat osobní
návštěvou nebo telefonicky na číslech Charity Holešov: 573 398 468,
popř. 737 484 565.
Gabriela Botosová, Dis.
Charita Holešov
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Festival pro Tibet byl letos i v Holešově
Sdružení Skřítek, o.s., ve spolupráci
s Čajírnou u Pythona se v tomto roce zapojilo
do pořádání Festivalu pro Tibet. V Holešově
akce proběhla v termínu od 13. do 15. března
a v rámci programu mohli návštěvníci zhlédnout
několik zajímavých dokumentů o Tibetu a jeho
obyvatelích, poslechnout si přednášku Jiřího
Sázela o životě v Malém Tibetu, zaposlouchat
se do nahrávek tibetských hudebníků nebo se
zapojit do společného bubnování.
Festival pro Tibet pořádalo již jedenáctým
rokem občanské sdružení M.O.S.T. a letos
proběhl ve 24 městech celé republiky. Cílem
bylo seznámit návštěvníky s tibetskou kulturou,
tradicemi tibetského buddhismu a s problémy,
které Tibeťané ve své zemi či v exilu řeší. V Holešově jsme se do festivalu zapojili promítáním
dokumentárních filmů o tibetských uprchlících

a buddhismu a prodejem výrobků, které vyrobili
tibetští uprchlíci v indickém exilu. Navíc jsme
festival doplnili o přednášku Jiřího Sázela,
který byl již několikrát v Malém Tibetu a v rámci

projektu Brontosauři v Himálaji spolupracuje
s tamními školami. Během festivalu proběhla
také projekce nahrávek tibetských hudebníků
a ochutnávka ladackého jídla a čaje.
Výtěžek z celého festivalu bude použit
na podporu školy Gyalten v Tibetu. Jde o nestátní školu ležící v tibetské autonomní prefektuře Kardze v nadmořské výšce 3 600 metrů
nad mořem. Je jedinou školou v oblasti, která
zajišťuje bezplatné vzdělání, stravu a ubytování
pro 480 dětí z chudých nomádských rodin.
Pokud také chcete podpořit projekty sdružení
M.O.S.T., můžete si ještě stále zakoupit výrobky
tibetských uprchlíků v Čajírně u Pythona na náměstí Sv. Anny nebo se informovat o dalších
možnostech podpory na www.protibet.cz.
Skřítek, o.s.

Noc s Andersenem byla plná nevšedních zážitků
Nos s Andersenem - připomínka dánského
pohádkáře - proběhla i ve školní družině 1. Základní školy. Celý rok se děti těšily na další ročník
této populární akce.
V 1. oddělení naší družiny jsme začali s vyráběním netopýrů a pokračovali návštěvou osvíceného nádvoří zámku. Navštívili jsme také městskou
policii, a tak jsme mohli přes kamerový systém
sledovat noční život ve městě. Ale to nebylo zdaleka všechno. Přijela za námi i Policie ČR a dobrovolní hasiči. Dozvěděli jsme se hodně zajímavostí
a mohli jsme si ověřit přímo na místě, jak některé
věci fungují. Náš noční program měl vcelku rychlý
spád, jelikož jsme se opět přemístili do haly naší
školy, kde se připravovala auta na dálkové ovládání na svou celorepublikovou soutěž.
Tady jsme ani nestačili sledovat jednotlivé
jízdy, k tomu práci mechaniků a celou úžasnou
atmosféru. Čas neúprosně běžel a my toho měli
ještě tolik před sebou! Při promítání starého
filmu Vzpoura hraček už byli všichni nocležníci
ve svých pelíšcích a při čtení pohádek od pana
Andersena děti krásně unavené postupně usínaly. Po velmi bohaté a pestré snídani od rodičů
dětí jsme se rozloučili.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří
nám umožnili zrealizovat tento bohatý program.
Dagmar Imramovská

Děti z holešovské družiny měly páteční noc plnou zážitků.

Srdíčkové dny na holešovském gymnáziu
Za mohutné mediální podpory proběhly v letošním březnu tradiční
Srdíčkové dny na celém území České republiky. Opět se jednalo o finanční
sbírku, tentokrát na pomoc těžce handicapovaným dětem, které jsou odkázány na stabilní péči svých rodičů, zejména maminek, a to k usnadnění
nezbytné celodenní péče, kterou si zdravotní stav těchto dětí vyžaduje (zakoupení různých rehabilitačních a zdravotních pomůcek, invalidních vozíčků,
zdravotních kočárků apod.).
Role propagátorů této akce se tentokrát ujaly čtyři gymnazistky - děvčata
z 1. ročníku, kterým se podařilo prodejem plastových klipů ve tvaru srdíčka
a přívěsků s žetonem získat pro nemocné děti částku téměř 5300,- Kč.
Poděkování za úspěšný průběh sbírky patří nejen dívkám, které sbírku
realizovaly, ale hlavně všem ochotným a dobrým lidem, kteří jakoukoliv
finanční částkou tuto správnou myšlenku podpořili. Pomáhat si navzájem
je přece normální …
Mgr. Svatava Ságnerová, Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

Pravčice chystají územní plán
Pravčice (frs) - V současné době připravují v Pravčicích zpracování nového územního plánu. Obec proto požádala všechny občany, aby své náměty,
podněty a návrhy k řešení území obce předkládali co nejdříve, nejlépe do
10. dubna 2012, v písemné podobě v kanceláři Obecního úřadu Pravčice nebo
v elektronické podobě na e-mailovou adresu obce Pravčice. Všechny náměty,
podněty a návrhy budou předány zpracovateli Územního plánu Pravčice.
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Noční vzpomínkový pochod přinese opět nevšední zážitky
Letos by měli za dobrého počasí skákat i parašutisté
Podvečer a noc z pátku 13. na sobotu
14. dubna bude již podeváté věnována nočnímu
vzpomínkovému pochodu, který je veden ve stopách výsadkové skupiny Clay-Eva. V obci Hostišová budou mít zájemci možnost připomenout
si zmíněný výsadek a zkusit si ujít trasu, kterou
členové paraskupiny museli absolvovat od svého
doskoku v Hostišové až po navázání kontaktu
na přijímací adrese v Bystřici pod Hostýnem.
Role pořadatelů se opět ujal Junák - Svaz skautů
a skautek ČR, středisko Holešov; obec Hostišová
a občanské sdružení Horizont Hostišová. Nově
se k pořadatelům připojil i Klub výsadkových
veteránů Holešov.
Nočním vzpomínkovým pochodem Clay-Eva
se snažíme připomínat jeden z nejlepších výsadkových desantů, které v našem regionu na konci
druhé světové války působily. Při letošním ročníku
vzpomínkového pochodu se zároveň připojíme
i k mnoha kulatým a půlkulatým výročím, která nás
v minulém a tomto roce provázela a budou ještě
provázet. Jedná se zejména o výročí 70 let od seskoku a působení naší nejúspěšnější paraskupiny
Anthropoid, která 27. května 1942 provedla atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha. K tomuto činu patří také běsnění, které
bezprostředně po atentátu rozpoutal nacistický
režim a k jehož symbolům patří vyhlazení Lidic.
Zmíněno bude i 65. výročí založení výsadkových
vojsk, která se od roku 1947 stala neodmyslitelnou
součástí moderní československé armády. Velitelé
výsadkového vojska čerpali zkušenosti, tradice
a vzory jak od parašutistů 2. čs. samostatné paradesantní brigády v SSSR, tak od čs. parašutistů,
kteří byli vycvičeni v Anglii. Proto se připomenutí
obou výročí nevylučuje, spíše naopak.
Organizace letošního pochodu
Hodinu před začátkem ceremoniálu v 18.00
proběhne na Obecním úřadu v Hostišové
předání ocenění veteránům a předání pamětní

medaile Klubu výsadkových veteránů Holešov
skupině Clay, kterou předají zástupci KVV do rukou starostky obce Hostišová Marty Koppové.
Vzpomínkový ceremoniál u pomníku v místě
seskoku se uskuteční opět v 19.00 hodin. Vrcholem tohoto ročníku bude přislíbený seskok
parašutistů Armády ČR, který ovšem proběhne
pouze za příznivé meteorologické situace. Jinak
se hodinový program nebude od předchozích
ročníků lišit. Po skončení ceremoniálu vyrazí
jednotlivé skupiny na trať pochodu. Buď přímo
z Hostišové v delší variantě (36 km), nebo v jeho
kratší verzi z Rackové (30 km). Opět je možnost
jít i tzv. symbolický pochod v délce 6 km z Hos-

tišové do Rackové. Konec dlouhých pochodů je
tradičně v ranních hodinách na vlakovém nádraží
v Bystřici pod Hostýnem.
Doufáme, že počasí umožní účastníkům nerušený pochod a nevšední zážitky v krásné noční
přírodě Hostýnských vrchů. Z bezpečnostních
důvodů je pochod samostatně povolen pouze
osobám starším 15 let, mladším pak za doprovodu dospělého. Minimálně tříčlenné skupiny se
mohou přihlašovat do 9. dubna 2012 15.00 hodin
na webových stránkách pochodu: http://clay-eva.
cz/. Po provedení registrace jim budou zaslány
přesné informace o průběhu akce.
Za pořadatele pochodu Ondřej Machálek

Černý den a bílá noc aneb Ples protikladů
Večer plný zážitků pod taktovkou sdružení
Skřítek, o.s., proběhl v sobotu 10. 3. 2012
s doprovodem kapely VSPH a její druhé tváře
s názvem Quatro Formaggi. To však zdaleka
není všechno, co ples „Černý den a bílá noc“
svým hostům nabídl. Mnozí hosté se svými
večerními róbami naladili na téma protikladů.

Viděli jsme černo-bílé páry, pár muže v sukni
a ženy v kalhotách nebo veselý kostým jako
protiklad plesové vážnosti.
Ples zahájilo procesí mnichů. Z jejich řad
se nakonec oddělili dva a stali se z nich zábavní
moderátoři Dagmar Ježková a Jiří Kořínek, kteří
nás provázeli celým večerem. A bylo také co

vysvětlovat. V průběhu plesu jste totiž mohli navštívit Bílý trh, kde všechno probíhalo naprosto
legálně a za peníze vám nalili nebo připravili to,
oč jste žádali. Mnohem složitější a také napínavější to bylo na Černém trhu. Velmi nenápadně
jste od „veksláka“ mohli získat bony a za ty pak
nakupovat na černém trhu. Ale co víc, když se
vám zrovna nepovedlo odkoupit bony, mohli jste
své lístečky poskládat podle určených pravidel
a vyhledat bílého mafiána, který za ně nabízel
slevové kupony na Bílý trh. V sále se to hemžilo,
vekslovaly se bony, vyměňovaly se lístečky
a nakupovalo se na obou trzích.
Celou atmosféru dotvářely i dvě tváře
kapely. První tvář, moderní pop-funková jménem VSPH, při které kapela hrála své vlastní
skladby, druhá tvář plesová jménem Quatro
Formaggi. Protikladu moderního a tradičního
se drželi i Elen Konečná a Lukáš Nezdařil svým
tanečním vystoupením – moderní tanec „Black
or White“ v první části večera vystřídaly klasické
tance v části druhé.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem
hostům, sponzorům, kapele VSPH, zvukařovi
Milanu Vávrovi a také 3. Základní škole Holešov
za vstřícnost a poskytnutí prostor.
Výběr fotografií z plesu můžete zhlédnout na www.skritek.org nebo si je vyzvednout
v Krámku u kouzelného stromu v Malé ulici.
Skřítek, o.s.
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Ministryně kultury v Holešově a noční prohlídky zámku

Ministryně kultury se zástupci Holešova před holešovským zámkem, se sochou Sikmunda
Freuda a ve velkém sále.

Skupiny historického šermu ukázaly své umění návštěvníkům nočních prohlídek
hned na několika místech.

Při nočních prohlídkách nemůže chybět modrá paní, do Holešova zavítal i populární herec Jiří Krytinář se zpěvačkou Olivií Žižkovou.
Foto František Sovadina. Více fotografií na www.holesov.cz
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V Holešově zazpívají tento měsíc zahraniční pěvecké hvězdy
Mimořádný hudební zážitek
slibuje další večer, kdy bude uveden - a jak jinak než ve velkém sále
holešovského zámku - koncem
dubna dnes už prestižní festival
Musica Holešov. Na programu totiž
bude jedno z nejlepších děl Jana
Dismase Zelenky Il Diamante.

„Po nádherných hlasech Magdaleny Kožené, Rafaela Milanesi
nebo Anny Mikolajczyk, které zněly
holešovským zámkem v minulých
ročnících festivalu Musica Holešov,
budou mít posluchači ve čtvrtek 26.
dubna vzácnou příležitost slyšet
další z vyhledávaných evropských
pěveckých hvězd,“ tvrdí dramaturg
festivalu Karel Košárek. „Německá sopranistka Dorothee Mields,
španělský kontratenorista Carlos
Mena a vynikající čeští sólisté
s mezinárodním renomé - Hana
Blažíková, Gabriela Eibenová
a Marie Fajtová se ujmou sólových
partů v jednom z největších a nej-

reprezentativnějších 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 výjimečnosti festivalového koncertu svědčí i skutečnost,
že večer bude natáčen Českým
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. Vstupenky
na holešovské uvedení díla jsou
v tradičním předprodeji.
Robert Rohál

Španělský pěvec Carlos Mena.

Německá sopranistka
Dorothee Mields.

Café milk bar Cinema Holešov

Výstava fotografií
Petra Procházky
Výstava je otevřena celý duben

Snímek, který přibližuje atmosféru koncertů konajících se v rámci
festivalu Musica Holešov. Je s podivem, kolik lidí chodí na koncerty
vážné a klasické hudby. Foto Robert Rohál

V květnu zavítá do Holešova Iva Bittová a Škampovo kvarteto
Zatímco Iva Bittová patří
k nejvýznamnějším osobnostem
české alternativní scény, Škampovo kvarteto se řadí k nejúspěšnějším českým komorním souborům
posledních dvaceti let.
Už v roce 2004 vyústila jejich
vzájemná spolupráce natočením
Janáčkovy sbírky „Lidová poezie
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v písni“ v kvartetní transkripci Vladimíra Godára, a navíc ve vlastním
originálním aranžmá pro Supraphon.
Tento projekt slavil velké úspěchy nejen doma, ale také na mnoha pódiích v zahraničí. Na konci minulého roku se Iva Bittová
a Škampovo kvarteto ve studiu

sešly opět. Tentokrát v programu,
na kterém se autorsky podílela
rovněž Iva Bittová a Pavel Fišar,
donedávna primárius kvarteta.
Nová nahrávka vychází
u Supraphonu právě letos v dubnu a na třetím večeru koncertní
řady Musica Holešov, které by se
mělo uskutečnit 6. května, pro-

běhne i slavnostní křest nového
CD - a především živé provedení
celého programu.
Vstupenky na tento koncert
v tradičním předprodeji.
Karel Košárek,
dramaturg festivalu
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Čas pro mne není zcela reálný, ocitám se spíše ve vzduchu
než na zemi, říká Iva Bittová
Bude jednou z největších hvězd jarního
cyklu festivalu Musica Holešov. Iva Bittová. Je
známá nejen jako filmová herečka (už před
lety mne zaujala v poetickém slovenském filmu
Ružové sny), ale především jako hudebnice
a zpěvačka - ceněná a vyhledávaná hojně
i v zahraničí. V Holešově se představí spolu
se Škampovým kvartetem 6. května. V předstihu jsem s Ivou Bittovou pro Holešovsko pořídil
následující rozhovor, což samozřejmě nebylo
moje první setkání s ní. Velice dobře si pamatuji
na její vystoupení v zámeckém D-klubu (tehdy
nesídlilo v zámku Městské kulturní středisko, ale
Sdružený závodní klub ROH Holešov), které se
uskutečnilo někdy ve druhé polovině osmdesátých let minulého stoleí. Tehdy jsem tam působil
jako programový pracovník a umělkyni jsem si
pozval na základě toho, že jsem ji znal z Ružových snů stejně jako z Balady pro banditu…
Co to je za projekt, který představíte
začátkem května v Holešově v rámci festivalu Musica Holešov?
Dostalo se mi pozvání ze strany festivalu
býti přítomna slavnostnímu křtu nové nahrávky
Škampova kvarteta. Na realizaci CD jsem se
podílela jak interpretačně, tak autorsky, tudíž mi
bude ctí se společně podílet na této události a zá-

roveň si opět s kvartetem společně zahrát. Neméně velké potěšení mi skýtá přítomnost dnes již
bývalého primaria kvarteta Pavla Fischera, jehož
hudební cestu obdivuji a plně podporuji.

Rozhovor
Škampovo kvarteto ale není asi jediný
soubor, s nímž spolupracujete... S kým ještě
vystupujete a s kým obzvlášť ráda?
Zjevně mi přeje štěstí ve výběru kolegů
prakticky po celé planetě. Oslovení paradoxně
vychází spíše ze strany druhé, na mne závisí
jakási zodpovědnost se rozhodnout správně
a na spolupráci přikývnout. Není to snadné,
protože každá nová konstelace vytváří novou
tzv. chemii jak mezi hudebníky, tak mezi skladateli. Je tu velký výčet jmen, mezi kterými bych
vyzvedla tělesa, jako jsou například Calder
Quartet z Los Angeles, BOAC z New Yorku,
Nederland Blazer Ensemble, MSKS z Ostravy,
PKF Praha, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
a další a další.
Karla Košárka, který je holešovský rodák a který je dramaturgem festivalu Musica
Holešov, znáte dlouho?
Čas pro mne
není jaksi zcela reálný, ocitám se spíše ve vzduchu než
na zemi, ale určitě se
známe již delší dobu,
těžké určit přesně...
O vás je známo, že vystupujete
především hodně
v zahraničí - a také
v zámoří. S jakým
repertoárem tam
vystupujete a jaká
vystoupení a kde
vás letos v zahraničí čekají?
< Jako Eržika
v muzikálu
Balada pro banditu.

IVA BITTOVÁ, *22. 7. 1958 (Bruntál),
česká houslistka, zpěvačka a herečka. V dětství chodila do baletu, zpívala, hrála na housle
a účinkovala v dětských úlohách v Divadle
Zdeňka Nejedlého v Opavě. Po přestěhování do Brna v roce 1972 studovala hudebně
dramatický obor na konzervatoři a rovněž se
vrátila ke studiu houslové hry.
Vedle toho spolupracovala jako zpěvačka
s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů a Rozhlasovým orchestrem Studio Brno. Roku 1975 se stala externí, o tři roky
později už i řádnou členkou Divadla na provázku, kde na sebe upozornila hned svým
debutem, rolí Eržiky ve hře Balada pro banditu,
na jejíž motivy byl roku 1978 natočen stejnojmenný film. V televizi jsme měli možnost vidět
Bittovou v několika filmech, kde pracovala pod
vedením takových režisérů jako Dušan Hanák
(Ružové sny), Jaromil Jireš (Zápisník zmizelého), Vladimír Sís (Balada pro banditu), Ondřej
Trojan (Želary) nebo Alice Nellis (Tajnosti).
Od roku 1984 vystupovala jako zpěvačka

Iva Bittová.
Tady bych vyzvedla spolupráci s kapelou
Cikori, kde se všichni zúčastnění členové podílíme autorsky na nových skladbách. Teprve
potom se bude realizovat i nahrávka s Cikori
a PKF Praha. Čeká nás nový program s Nederland Blazer Ensemble v Holandsku – nové
aranže mých autorských skladeb. V plánu je
rovněž projekt Vyšegradská 4 v zastoupení
čtyř muzikantů z Česka, Slovenska, Polska
a Maďarska. Zdaleka to však není všechno.
Čeká mne také nastudování nového autorského
programu s dětmi v Belgii a následné turné.
Dojde i na společný koncert programu Mater
v Bratislavě, a to se smyčcovým orchestrem
Bohdana Warchala. Ale měla bych stihnout
také nahrávku sólového alba pro ECM a pro
Pavian records…
Doma mě čeká účast na několika festivalech. Další aktivity naleznete na mých webovych
strankách www.bittova.com.
Tuzemské publikum vás zná také jako
filmovou herečku. Já si pamatuji třeba Baladu pro banditu, Ružové sny nebo Tajnosti.
Přesto se objevujete ve filmu sporadicky.
Co všechno vás musí zaujmout, abyste
nabídku filmové role přijala?
Pro mne je důležité, aby byla opodstatněna
moje přítomnost v tom či onom filmu, pro mne je
důležité vědět, proč si režisér vybral právě mne
k obsazení role. Nabídek je naštěstí málo, tak
nejsem vystavena těžkému rozhodování,…
Ptal se Robert Rohál

a houslistka s vlastními písněmi na lidové
texty, o rok později začala spolupracovat
s Pavlem Fajtem, později se Škampovým
kvartetem, v roce 2000 začala pravidelně
vystupovat s DJ Javasem. Často vystupuje
v zahraničí, v dubnu 2004 například v newyorské Carnegie Hall v roli Elvíry v opeře Don
Giovanni. Na tuto spolupráci pak navázala několika koncerty s Bang On A Can all
stars, které vyvrcholily vydáním alba Elida.
Diskografie: Svatba (1987), Bitová & Fajt
(1987, 1997), River of Milk (1991), Ne Nehledej (1994), Kolednice (1995), Divná slečinka (1996), Pustit musíš (1996), Bílé inferno (1997), Classic (1998), Echoes (2001),
Čikori (2001), Ples upírů (2002), Jako host
(2002), Step a cross the border (2003), Moravská lidová poesie v písních (2004), The
Party (2005), Elida (2005), Mater (2006).
Vybraná filmografie: Ružové sny (1976), Balada pro banditu (1978), Zápisník zmizelého
(1979), Mikola a Mikolko (1988), Neha (1991),
Želary (2003), Tajnosti (2007).
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tip PRO VÁS
Dáma každým coulem
120 let od jejího narození a 50 let
od úmrtí - to byly hlavní důvody, proč jsem
se letos pustil do pokračování nevšedního
životního příběhu holešovské hraběnky
Barbory Wrbnové. Ale zpět k číslům, s nimiž jsem tento článeček začal. Zatímco
11. dubna to bude 120 let, co se Barbora
Wrbnová (dívčí příjmení znělo Wiedemanová) ve Strakonicích roku 1892 narodila,
50 let od jejího úmrtí připadlo letos na
13. února. Zemřela v Holešově krátce
před svými sedmdesátinami na nefunkčnost ledvin. Předtím se ovšem vrátila
z komunistického kriminálu.
Barbora Wrbnová byla manželkou
holešovského hraběte Rudolfa Ludvíka
Ferdinanda Wrbny ml. (1892 - 1936) a i když neměla šlechtický původ, podle
pamětníků, s nimiž jsem se setkal, byla
dámou každým coulem.
V životě mnoho štěstí neměla.
Na svatbu s hrabětem Rudolfem Wrbnou čekala celých patnáct let, a když
už pak byla vdaná, manželství trvalo jen
šest let. Také si prošla čtyřmi bouřlivými
epochami - Rakousko-Uherskem, první
republikou, německou porobou i komunistickým budováním, které ji nakonec srazilo
na kolena. Přes všechna příkoří si udržela
úroveň, nadhled, hrdost a - laskavost. To
mi potvrdili všichni, kteří ji znali. I o tom
bude připravovaná publikace, která vyjde
v edici Knihovnička Holešovska.

Velké ovace pro Karla Košárka
s Českou filharmonií
Holešovský rodák a nyní dramaturg a patron festivalu Musica Holešov, klavírní virtuos
Karel Košárek vystoupil ve dnech 16. a 17. února v pražském Rudolfinu na koncertě s Českou
filharmonií pod taktovkou ruského dirigenta Alexandra Vedernikova. Na programu byl Koncert
pro klavír a orchestr od anglického skladatele
20. stol. Benjamina Brittena.
Toto velmi efektní dílo délkou spíše kratší,
avšak plné hudebních nápadů, různých temp
a změn bylo mimořádně náročné na techniku
hry, souhru s orchestrem a především citlivost
projevu. Karel Košárek svým suverénním projevem prošel dílem plným dynamických a náladových změn naprosto jistě a strhl náročné
pražské publikum k velkému aplausu a po šesti

děkovačkách a uznalém gestu dirigenta Vedernikova odměnil vděčné publikum ještě přídavkem ze svého oblíbeného Gershwina.
Na mistrovství a virtuozitu mistra Karla
Košárka se můžeme těšit i v Holešově, kdy
na festivalu Musica Holešov 20. září přednese
ve světové premiéře dílo Aleše Březiny za doprovodu jednoho z nejlepších českých orchestrů
Pražské komorní filharmonie pod taktovkou italského dirigenta Gaetano D´Espinosy. Nebude
to jeho jediné vystoupení na festivalu, neboť již
následující den vystoupí s bratry Šporclovými
a současně i zakončí festival dne 23. 9. Jazzovými inspiracemi.
Text a foto ZN

Robert Rohál

Tomáš Krejčí vystavuje ve Starém pivovaře
V interiéru holešovské restaurace Starý pivovar prezentuje
své fotografie, fotografické koláže
a obrazy holešovský výtvarník Tomáš Krejčí.

Není to jeho první výstava,
už několikrát se zúčastnil tradiční
výstavy Letní iluze, která se koná
rok co rok v holešovském zámku.
Samostatně vystavoval Tomáš

Krejčí letos v únoru v holešovské
kavárně Cinema. Jeho výstava
v restauraci Starý pivovar potrvá
do konce května.
RR

Karel Gott zazpívá v květnu v Holešově

Snímkem z loňského léta se vracíme ke Karlu Gottovi, který přijel tehdy do Holešova uvést výstavu svých
obrazů. V úterý 1. května by se měl do našeho města vrátit, aby ve velkém sále holešovského zámku vystoupil
spolu s Jitkou Zelenkovou a Felixem Slováčkem a za doprovodu orchestru Pavla Větrovce. Vstupenky na
koncert jsou v tradičním předprodeji.
RR, foto František Sovadina a archiv
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Kino TIP
PŘÍLIŠ MLADÁ NOC
(drama ČR/Slovinsko 2012,
65 minut). Příliš mladá noc
vypráví o dvou dvanáctiletých
klucích, kteří se náhodně ocitnou v cizím bytě na zvláštní
oslavě den po Silvestru.
V bytě mladé dívky jsou rovněž na návštěvě dva dospělí
muži. Děti se v bytě zapomenou, prožijí svoje první setkání
s láskou a sexualitou, přestanou vnímat čas a neuvědomí
si, že se po nich doma shánějí a pravděpodobně už je
hledá policie. Film se jiným
způsobem zabývá tématem
dětství, přechodem z dětství
do dospělosti a zachycuje, jak
se dětský svět zrcadlí ve světě
dospělých a naopak.
Absolventský snímek studenta
pražské FAMU, slovinského
režiséra Olma Omerzy, Příliš
mladá noc byl jediným českým filmem na letošním Berlinale. Českou premiéru měl
16. března, do kin vstoupil
29. března. Ještě před uvedením do distribuce byl film promítán v soutěžní sekci Nová
Evropa na devatenáctém ročníku Febiofestu. Holešovské kino
Svět jej promítne 12. dubna.
RR

www.holesov.cz

hole‰ovsko 7/2012

Grafické zpracování programu: MKS Holešov
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U paní hraběnky Barbory Wrbnové jsem si uvědomoval, co to je
kultivovanost a vznešenost chování, říká Karel Bartošek
Když asi před třemi lety vyšlo první vydání publikace „Vzlety a pády holešovské hraběnky Barbory Wrbnové“, ozvali se další pamětníci, kteří tuto hodnou a šlechetnou dámu
osobně poznali. Díky tomu jsem se rozhodl, že napíšu pokračování, respektive že rozšířím
hraběnčin pohnutý příběh i o kolikrát drobné výpovědi lidí, kteří se s ní měli možnost
setkat. To štěstí měl - coby malý kluk - i můj milý kolega Karel Bartošek, jehož vyprávění
zařazujeme jako první upoutávku chystané publikace, která vyjde v edici Knihovnička
Holešovska už co nevidět…
Co se ti zpravidla vybaví, když před tebou
někdo vysloví jméno Barbory Wrbnové?
To je trošku delší historie. Můj dědeček,
otcův otec, byl před rokem 1948 okresním
velitelem SNB v Holešově. Jako nekomunista
a odbojář byl po únorovém puči vyhozen ze
zaměstnání a kromě toho se musel taky vystěhovat ze svého služebního bytu v Pivovarské
ulici. Jako náhradu dostal se svou rodinou přiděleny v domě č. p. 56 na námětí Dr. E. Beneše,
který patřil panu Davidovi, švagrovi Barbory

ROZHOVOR
Wrbnové, dva pokoje, oddělené právě z většího
bytu rodiny Davidovy. A u Davidů po propuštění
z vězení trávila Barbora Wrbnová poslední roky
svého života. Já jsem své prarodiče jako dítě
v té době často navštěvoval. A mám z té doby
takové dětské vjemy - vešlo se na prosklenou
verandu, z níž doleva vedly dveře do tmavé
kuchyně mých prarodičů a rovně potom k Davidům. Samozřejmě jsem byl zvědavý a kdykoliv
byly dveře k Davidům otevřeny, neřku-li když
jsme s babičkou šli k Davidům na návštěvu,
hltal jsem tajuplný prostor v jejich bytě, vyzdobeném pozůstatky předmětů, které se podařilo
zachránit z vybavení zámku.
Dodnes mám nejživější představu sochy
černouška, reálně vyvedeného z černého ebenu, se zlatými šaty, který stál hned za dveřmi
a držel snad misku na vizitky, snad lampičku
- to bylo něco úžasného! A z přítmí bytu často vycházela vysoká, majestátní, ale smutná
paní, která mne hladila po vláskách (chodil
jsem do mateřské školky, tedy miloučké dítě)
a laskavě na mne mluvila krásným, lehce zastřeným hlasem. A už tehdy jako malý chlapec
jsem si asi uvědomoval, co to je kultivovanost
a vznešenost chování.
Myslíš si, že to byla silná žena?
No jé je, ta musela být moc silná. Už jenom
ta léta, kdy čekala na svého Rudolfa a nemohla
si ho nejen vzít, ale ani se s ním pořádně stýkat
- to byla doba, kterou si nedovedeme vůbec
představit, naše současná uvolněnost mravů,
to tehdy nebylo ani náznakem možné nejen
ve šlechtické společnosti, ze které pocházel
Rudolf, ale ani v té měšťanské, ze které pocházela ona. Teď samozřejmě akcentujeme
období po válce, resp. po roce 1948, kdy se k ní
spousta lidí zachovala ošklivě. Ale perzekuce
se tehdy týkala spousty lidí ve větší či menší
míře - celé Davidovy rodiny, vždyť Jan David byl
také vězněn, nakonec i například rodina mého
dědečka byla pronásledována, můj strýc byl
také vězněn z politických důvodů, takže byla
obklopena lidmi víceméně podobného osudu.
Ale ta doba před jejím sňatkem, kdy byla
úplně sama a s Rudolfem se viděla jen občas,
všichni kolem ní ji museli odsuzovat, že se
nevdá, jak bylo tehdy přímo společenskou
nutností, to muselo být hrozné - a tak dlouhou
dobu. A potom období po Rudolfově smrti, kdy
na jednu stranu zjistila, že je prakticky na mizině
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a i to, co jí zbylo, jí drze před očima rozebírali
ti, kteří měli za úkol hraběcí majetek chránit
a rozmnožovat, na druhou stranu ji napadali
šlechtičtí příbuzní Wrbnů, kteří se nesmířili s tím,
že takové, z jejich pohledu obyčejné osobě
připadl zámek a zbytky panství… Ona kromě
těch pár let, kdy žila s Rudolfem - a kdoví, zda
i zde nebyla příchuť hořkosti, že už je pozdě
na potomka, byla vlastně v neustálém stresu
a neskutečném tlaku. To mohla zvládnout a ještě s noblesou a důstojností - jen opravdu
mimořádně silná osoba.
Když se zamyslíš nad jejím osudem, která
období v jejím životě patřila asi k těm nejšťastnějším?
No to už jsem napsal, snad ta krátká a přitom vrcholná epizoda po smrti starého pana
hraběte, kdy si Rudolfa konečně mohla vzít.
Ale na druhou stranu si myslím, že ona byla
tak „omlácená“ životem - a vlastně už od mládí,
od doby kdy se s Rudolfem poznala, zamilovala
se, ale nemohla s ním tak strašně dlouho být
a přitom se obětovala a nikdy ji nenapadlo, že
by mohla volit jinou, pohodlnější variantu, že si
myslím, že se radovala z každé chvíle života.
Je pravda, že přitahovala zajímavé lidi.
Kdybys žil v době jako ona, snažil by ses
být v její společnosti?
No z pohledu současnosti určitě ano. Ale
to je zase takové dobově velmi omezené a nepřesné, v čase nepřevoditelné východisko.
V době mezi válkami před sňatkem s Rudol-

Obraz čtyřicetileté Barbory Wrbnové nechal
vymalovat její manžel. Obraz léta visel
v hraběnčině ložnici.

Místní historik ing. Karel Bartošek.
fem o ní vlastně nikdo nevěděl, žila prakticky
inkognito (to je strašné pomyšlení, netrvalo to
měsíce, dokonce ani několik let, ta šíleně dlouhá
doba, kdy vlastně nežila, jen čekala, to muselo
být hrozné). A pak se konečně vdala a stala se
manželkou hraběte. Ale v té meziválečné době
to znamenalo, že se ocitla někde úplně jinde,
místní holešovská měšťanská společnost neměla s tou hraběcí na zámku skoro nic společného,
oni se prakticky míjeli.
Moje maminka, která v Holešově mezi
válkami vyrůstala v takovém tom skutečném
měšťanském prostředí, její otec byl okresní soudce, matka vedla rodinný podnik - Brančíkovu
pekárnu, často vzpomínala na spoustu tehdejších významných obyvatel, továrníků, profesorů
na gymnáziu, obchodníků, ale vlastně nikdy
ne na obyvatele zámku, to byl úplně jiný svět.
Takže až do konce války bylo pro nešlechtice
vlastně nemožné se s paní hraběnkou stýkat.
A po válce, kdy se všechno zřítilo a kdy už to
možné bylo, jsem se s ní jako dítě vlastně stýkal.
Setkal jsem se s několika názory, že i když
nikomu nikdy neublížila, chovali se k ní
v jisté době mnozí Holešované jako k prašivé... Co jim tolik vadilo?
Ale to bylo tehdy znamení doby. Ti lidé
se buď strašně báli, že by je někdo viděl se
s ní třeba bavit a že by mohli mít potíže, nebo
byli tak „zblblí“ tehdejší propagandou, že v ní
prostě viděli třídního nepřítele. To je podobný
problém jako hromadné členství v KSČ, SČSP
či SSM po roce 1968 - proč to tehdy lidé dělali?
Zase řeknu příklad ze své rodiny - má matka
byla mimořádně vzdělaná a sečtělá, měla obrovský vztah k literatuře, gymnaziální maturitu
s vyznamenáním, několik semestrů právnické
fakulty - strašně toužila pracovat v holešovské
knihovně a ta tehdy hledala nějakou sílu. No
a když se tam přihlásila a byla přijata, tak nějaký
představitel strany zavelel, že je buržoazního
původu a nemůže kazit čtenáře - a tak jí ani
neumožnili nastoupit a nikdo se jí nezastal.
(Pokračování na str. 17)
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U paní hraběnky Barbory Wrbnové jsem si uvědomoval, co to je
kultivovanost a vznešenost chování, říká Karel Bartošek
(Dokončení ze str. 16)
Když se zamyslíš nad vztahem mladého
hraběte Rudolfa Wrbny a Barbory, co na ní
asi viděl? Čím ho asi tak okouzlila? Kouzelné je i to, že od seznámení na sebe vydrželi
čekat celých patnáct let, než mohlo dojít
ke sňatku...
No to samozřejmě nevím, proč se Barbora
s Rudolfem zamilovali. Láska je slepá a nikdo
třetí, zvenku, ji nepochopí. Samozřejmě v tom
asi hrála roli její vrozená noblesa a vznešenost
- Rudolf, vychovávaný svou matkou - bavorskou
princeznou v neuvěřitelném formálním prostředí
jistě na jednu stranu obdivoval ten čerstvý
vzduch jejího „prostého“ původu a výchovy,
na druhé straně tu noblesu a eleganci, které ji
zřejmě celý život provázely a byly jí vrozené.
A to čekání, jak už jsem dříve řekl, muselo být
vlastně strašné, kvůli té jeho nepředstavitelné
délce, pro oba dva.
Tvůj otec ji osobně znal, vyprávěl ti o ní?
Samozřejmě ji znal, vždyť řadu let bydleli
vlastně v jednom, i když rozděleném bytě. Ale
musím říct, že ji na jednu stranu ctil, na druhou
stranu mu jí bylo hlavně líto pro ten její vlastně

Poslední holešovská hraběnka
ve skici Jakuba Leška.

velmi smutný osud. Navíc on měl na ni ještě
jeden, zajímavý pohled - chodil do gymnázia
s její neteří a schovankou Widemanovou, patřili
do stejné party a občas za války chodili na zámek, kde se s paní hraběnkou setkávali jako
s tetou své spolužačky, tak to byl poněkud jiný
pohled než ten formální, jaký tehdy měli ostatní
Holešované. A paní Barbora byla vždy perfektní,
vlídná a zároveň důstojná.
Barbora Wrbnová prošla několika epochami - rakousko-uherskou monarchií, první
republikou, německou porobou i komunistickým režimem, který jí de facto zlomil
vaz. Je možné, že byla vězněna jen za to,
že pořádala spiritistické seance?
Ale ne, ty spiritistické seance byly přece
jen záminka. Zajímavé je, že tady, v Holešově,
bylo „spiritistické hnutí“ hodně silné, řada lidí
se zúčastňovala seancí, hodně domácností má
z těch dob takové kulaté stolky na jedné noze,
nyní používané pod květináče. Ale zase jsme
u toho - byla divoká a krutá doba, vymknutá
z kloubů, fanatičtí ideologové se snažili zadupat
všechno, co zavánělo starými časy - ale i některé své spolubojovníky, hlavy padaly, hromadně
se zavíralo. A tady si žila osoba, která byla
přímo výstavním exemplářem dob, proti kterým
tehdejší vládci zuřivě bojovali, přímo z ní sršela
noblesa, ušlechtilost, vážnost a mírnost, prostě
byla negací toho, co se snažili vnutit jako „budovatelský“ ideál. Takže s ní museli zúčtovat.
Nakonec je otázka, zda pro ni nebylo spíš
štěstí, či dokonce zda se někdo nepřimluvil
za to, aby byla potrestána „jen“ za spiritismus!
Co by ji asi čekalo, kdyby ji vtáhli do některého
z tehdejších procesů s „podvratnými živly“?!

Barbora Wrbnová se svým chrtem Agilem
na schodech altánu (dnešní hvězdárna)
v Růžové zahradě zámeckého parku.

Poté, co ji zavřeli, odstřihli ji od zámku
definitivně. Tehdy jí zabavili i osobní věci,
které pak prodávali formou jarmarku, jakéhosi výprodeje...
No to je taková smutná, čecháčkovská
kapitola. Oni se zesměšnili a ztrapnili spíš ti, co
prodávali na náměstí její prádlo… Dodnes se
traduje v holešovských rodinách, jak tam z kufrů
někteří tehdejší představitelé nabízeli nejen
kapesníky a jiní zase, lační po levném nákupu,
jim to trhali z rukou. No, měli a mají i teď, po více
než padesáti letech, z ostudy kabát.

šově vnímána jako definitivně poslední
osobnost zámeckého panstva. Neuvažuje
se, že by byly její ostatky uloženy vedle
jejího muže v Černé kapli?
To je kapitola, která je stále otevřená. Místo
ve wrbnovské hrobce vedle jejího Rudyho je
stále volné, krypta je v dobrém stavu. Technicky
by to tedy neměl být problém. Ale zatím jsou to
spíš překážky organizační - Barbora Wrbnová je
pohřbená v rodinném hrobu, o vyzvednutí jejích
ostatků by museli požádat jeho majitelé, muselo
by se to technicky zajistit, profinancovat nový
pohřeb včetně rakve, identifikovat její ostatky…
Ale spousta obyvatel Holešova by to jistě velmi
přivítala, a zřejmě by jí to všichni - díky její skvělé
pověsti a obdivu, který stále sklízí - srdečně
přáli. Aby se její neustálé čekání, trvající už
skoro století, konečně naplnilo.

I když nebyla šlechtického původu a titul
hraběnky mohla užívat jen díky sňatku
s hrabětem Rudolfem Wrbnou, je v Hole-

Připravil Robert Rohál
Fotografie Robert Rohál
archiv rodiny Dohnalových

V holešovském zámku žila hraběnka
Barbora Wrbnová téměř třicet let
Domovem hraběnky Barbory Wrbnové byl holešovský zámek téměř
třicet let, žila v něm od roku 1930 do roku 1957.
Do zámku samozřejmě jezdila i před rokem 1930, ale bylo to vždy
tajně. Nikdo o tom nesměl vědět, zejména pak paní matka mladého
hraběte Rudolfa Wrbny.
Oficiálně mohla být a žít na zámku až po velkolepé svatbě, která
proběhla v roce 1930. Krušné časy nastaly až v roce 1936, kdy její muž
podlehl zranění, které mu způsobil kůň.
Za války obývala hraběnka jen tři pokoje v prvním patře, po roce
1948 jí v zámku vyměřili malý byt ve druhém patře. Traduje se, že i když
byla v rozlehlém zámku prakticky skoro sama, neměla strach. Znala
v něm každý kout a nebála se ani potmě. I na nejroztodivnější zvuky
reagovala pobaveně a s úsměvem: „Aha, Rudy přichází.“
Text a foto Robert Rohál
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Thesaurus Hollesoviensis a krása, která hřeje - 14. díl
Dnešní titulek jsme si vypůjčili
z velké reprezentativní výstavy,
která před dvěma lety oběhla mnoho muzeí Moravy a Slezska. Tato
výstava, připravená Slováckým
muzeem v Uherském Hradišti,
představila dosud nejrozsáhlejší
soubor uměleckořemeslných výrobků (kamnových kachlů) z doby
gotiky a renesance, pocházející
ze sbírek bezmála třiceti moravských a slezských muzeí, galerií
a památkových institucí. Na vý-

SERIÁL
stavu zapůjčilo některé kachle ze
své kolekce i muzeum v Holešově. Autor článku si dobře vzpomíná na to, jak bylo potěšující,
když se ve Slezském zemském
muzeu v Opavě při instalaci této
výstavy setkal s kachlemi právě
z holešovského muzea. Díky práci
Mgr. Jiřího Janála byl tento soubor
v Holešově popsán. Kdo ví, jestli
by se dva z nich ocitly jako exponáty na zmíněné výstavě, pokud
by je již v roce 2001 nezpracoval
a nepublikoval ve sborníku Archeologie Moravy a Slezska.
Kachle nejsou až tak obyčejným předmětem hmotné kultury,
protože ukazují proměnu praktického předmětu, jakým byla kamna,
v estetizující součást interiéru. Jejich působivost zvyšovala plastická

výzdoba, která dala kachlovým
kamnům nový, jedinečný prvek obsahového sdělení. Kamna se stala
místem, kde se vedle sebe objevovaly reliéfy s hlubokou duchovní
symbolikou, momentky z každodenního života, ale i heraldické
motivy poukazující na prestiž jejich
majitele. Od dob středověku se
kamna stala také výrazným středobodem místnosti zbavené všudypřítomného dýmu a označované
jako světlá místnost - „světnice“.
Ta se stala místem, kde se „u tepla
rodinného krbu“ scházeli všichni
členové rodiny k odpočinku, zábavě, ale i za účelem provozování
živnosti či výchovy dětí.
Ve sbírce holešovského muzea se nachází okolo 23 fragmentů
komorových kachlů. Přímo z Holešova jsou kolekce zlomků starších
nelokalizovaných sběrů Rudolfa
Janovského a Františka Stelziga.
Pak jsou zde zlomky renesančních kachlů, které našel tehdejší
pracovník muzea Václav Měsíc
při rekonstrukci inženýrských sítí
u Sokolského domu v 70. letech.
Další lokalitou, ze které kachle
máme, je hrad Křídlo. Dva kusy
fragmentů čelní vyhřívací stěny
kachle pochází z Prusinovic z konfiskátu P. J. Stojespala a z Ludslavic díky daru A. Jančíka.
Pro veřejnost jsou vždycky
nejzajímavější takové fragmenty,
které nesou nejbohatší plastickou

výzdobu. Bohužel kachel, který
takový je a který chceme v článku
představit, není přesněji lokalizovaný a víme pouze, že pochází
odněkud z Holešova. Pro jeho
odbornější vyhodnocení tak chybí
nejpodstatnější vypovídací údaj.
Dále víme, že byl nalezen v roce
1893 a do sbírky R. Janovského jej
daroval jistý p. Spalovský. Po Janovského smrti se ocitla v muzeu.
Fragment kachle je vlastně dolní
polovinou základního řádkového
komorového kachle, který je složen ze 3 ks. Rozměry jsou 205
- 210 mm x 145 mm (dochovaná
část), hloubka 108 mm. Interpretace ikonografie kachle je také
velmi zajímavá a jistě na ni může
být více názorů. Vidíme zde dvě
postavy, které stojí čelem k sobě.
Jejich oblečení ukazuje na typický
gotický oděv. Krátký kabátec jim
sahá do půli stehen a na nohou
mají boty s dlouhou špicí. Mezi
nimi stojí konvice. Takový motiv
můžeme podle Jiřího Janála zařadit do křesťanských mement, která měla připomínat a znázorňovat
buď křesťanské ctnosti, či naopak
hříšné konání. V tomto případě je
konvice symbolem nemírného pití
alkoholických nápojů. Oblečení
a obuv postav můžou ukazovat
na hejskovství - zálibu ve výstředním oblékání, a tedy na to, co bylo

v protikladu k ideálu křesťanské
střídmosti a umírněnosti. Barva
kachle je červenohnědá, povrch
uvnitř mírně začazený. Předmět
nese stopy omazání rohu.
Tento článek mimo jiné dokazuje, že sbírkové předměty Městského muzea a galerie v Holešově
neleží pouze v depozitářích. Pokud
jsou náležitě zpracovány a známy
odborné veřejnosti, nic nebrání
jejich zápůjčkám na nejrůznější
výstavy. Letos se například na výstavu do Bystřice pod Hostýnem
chystají předměty s tematikou sv.
Hostýna. K většímu poznání fondu
muzea vede jedině dlouhodobá
systematická práce kurátora muzea a dalších externích odborníků.
Snad k většímu povědomí o muzeu a jeho sbírkách napomůže
i nová webová adresa muzea:
muzeum.holesov.info, kde budou
kromě všech podstatných informací o muzeu, postupně publikovány
i vybrané digitalizované předměty
ze sbírky muzea.
Zdroj: JANÁL, J.: Komorové
kachle ve sbírkách holešovského
muzea. s. 90-97. In.: Archeologie
Moravy a Slezska, I. ročník, 2001,
s. 187.
Za Městské muzeum a galerii
v Holešově
Mgr. Ondřej Machálek

Během koncertu Ladislavy Jančové v zámecké sala terreně zahraje
jako host také holešovský komorní soubor Corda Magico.
Foto František Sovadina
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Války a pohromy Holešova - l. část
Zatímco jsme doposud v našem seriálu
psali o obecných historických dějích a událostech, o vývoji tváře našeho města či o osobnostech, které v něm žily a působily, pouze okrajově jsme se dotýkali pohrom, které
na jedné straně způsobovaly nezměrné utrpení
a neštěstí pro naše předchůdce - obyvatele
Holešova a okolních obcí, na druhou stranu
ale občas byly jakýmsi podnětem, příčinou
následujícího bouřlivého vývoje a rozvoje Holešova. Nejvíce to platí pro období po třicetileté
válce, jejímiž událostmi Holešov trpěl skoro
celých oněch třicet let, a to v nezměrně velkém rozsahu.

Opakovaná srovnání města
se zemí
Zatímco například na Jesenicku následky této strašné války přinesly bídu a celkový
rozklad, což vedlo až k hromadným čarodějnickým procesům a upalování stovek nevinných obětí, v Holešově několikrát opakované
srovnání města se zemí a vyvraždění velké
části obyvatelstva působilo v důsledku jako
impuls pro nevídaný rozkvět a rozvoj města,
trvající prakticky nepřetržitě sto let, který vlastně vytvořil takovou tvář centra našeho města,
kterou známe v hrubých rysech dodnes. Ale
o tom později. Dovolíme si představit v tomto
a několika následujících dílech našeho seriálu
tu nejhorší dobu - dobu válek a podobných
pohrom, které otřásaly naším městem, protože
i když to není a nebude počtení hezké, jistě je
a bude alespoň velmi, velmi poučné.

Války a nájezdy
V pro nás divokých dobách raného středověku na začátku druhého tisíciletí našeho
letopočtu byla tehdejší ves „Golesouici“ jistě
předmětem různých útoků a násilností, ale bohužel z té doby nemáme vůbec žádné zprávy
ani o Holešově (Holešovicích), ani o našem
kraji. První válečná střetnutí či nájezdy, které
kolem nebo přes Holešov přešly a o kterých
alespoň ve slabé ozvěně víme, se odehrály
mnohem později. Samozřejmě v lidovém podání nejvíc vyniká nájezd Tatarů - Mongolů,
kteří měli být v památné bitvě na sv. Hostýně
na hlavu poraženi a později prakticky zničeni
statečným Jaroslavem ze Šternberka u Olomouce. Všechny tyto děje, jejichž živá tradice
a ohlasy v našem kraji představují základ

historického povědomí už malých dětí, se měly
udát v roce 1241 a samozřejmě lze očekávat,
že velké a rychlé houfy nájezdníků musely
alespoň protáhnout kolem Holešova, když ne
přímo Holešov dobýt a vypálit (vždyť lidé, kteří
se utekli na Hostýn, viděli všude kolem v kraji
ohnivé moře z hořících vesnic a měst). I když
není vyloučeno, že se alespoň předsunuté
hlídky Mongolů po velkých vítězstvích v Uhrách
a v Polsku dostaly někam na Moravu (a snad
je zastavily až záseky, zbudované z rozkazu
krále Václava I. někde na Českomoravské
vrchovině), útok Mongolů asi nebyl na Moravě
tak rozsáhlý a silný, jak si historikové původně
představovali. Zřejmě ještě předtím, než se

HISTORICKÁ
ZAJÍMAVOST (seriál)
mongolská vojska dostala na Moravu, začala
se celá jejich západní armáda pod velením
chána Bátů obracet zpět na východ, do středoasijských stepí, aby zde zasáhla do mocenských bojů o nástupnictví po zemřelém velkém
chánovi Ogedejovi. K velkým bojům na našem
území tedy zřejmě nedošlo a do našeho zastrčeného koutu země (hlavní cesty vedly tehdy
podle toků velkých řek a zemskými „bránami“),
a tedy ani ke sv. Hostýnu mongolské - tatarské
jednotky ani nedošly. Ale lidová tradice se zase
až tak moc nemýlila. Zatímco rok 1241 byl pro
Holešov zřejmě rokem míru, naopak roku 1253,
tedy o dvanáct let později, zasáhla naše město
a zřejmě i svatý Hostýn skutečná ohnivá vlna
divokých nájezdníků altajského původu. Tito
kočovníci byli vyhnáni ze svých pastvin mezi
Kaspickým a Černým mořem, kde se snažili
dokonce vytvořit státní útvar právě Mongoly.
Na útěku před nimi našli útočiště v uherském státě, kde se usadili a více než sto let
tvořili lehkou jízdu uherské armády, dokud
úplně neasimilovali a nesplynuli s maďarským
obyvatelstvem.

Kumáni na Moravě
V roce 1253 poslal Kumány na Moravu
uherský král Béla IV., který se dostal do sporu s Václavem I. a jeho synem Přemyslem
Otakarem II. o „dědictví Babenberské“, tedy
o rakouské země. Rychlí a divocí Kumáni, kteří
způsobem boje, zjevem, nesrozumitelnou mluvou a krutostí připomínali místním obyvatelům

Tataři pod Hostýnem - typická lidová představa.

Mongoly, se přehnali přes střední a východní
Moravu a zatímco se vyhýbali předem ztracené
srážce s českými těžkooděnci, o to raději plenili
a vypalovali všechny vsi a malá, neohrazená
města, na která narazili.

Hostýn jako útočiště
Je pravděpodobné, že vypálili Holešov
nebo alespoň vsi v jeho okolí, a je docela
možné, že se před nimi místní obyvatelé skryli
na nepřístupném Hostýně. Písemné prameny
o jejich řádění v našich krajích se ale nedochovaly, jejich přítomnost u nás je tedy jen hypotézou, i když docela pravděpodobnou. Nakonec
se podařilo Kumány z Moravy vyhnat - a velkou zásluhu na tom měl Zdislav (Zdeslav) ze
Šternberka, který Kumány drtivě porazil u Olomouce a za odměnu obdržel od krále Přemysla
Otakara II. na Moravě panství, na kterém si
vystavěl hrad Šternberk (Moravský Šternberk).
Také zde se tedy lidové podání (vycházející
samozřejmě z podvržených, ale v 19. století
velmi populárních Rukopisů) příliš od pravdy
neodlišuje, když za obránce Moravy považuje
neexistujícího Jaroslava ze Šternberka.

V dobách husitských válek
Rovněž vliv husitských válek na Holešov
a jeho okolí příliš neznáme. Ale zřejmě náš
kraj těmito válkami, jinde velmi destruktivními,
příliš netrpěl. Možná to bylo díky tehdejšímu
holešovskému panstvu, lukovským (a později holešovským) Šternberkům, kteří to „hráli
na obě strany“.
Zatímco v první fázi husitských srážek byla
skoro celá Morava pevně v rukou katolického
biskupa Jana Železného a bratr holešovského
pána Alberta (Albrechta) ze Šternberka Matouš
byl olomouckým kanovníkem, potomek Albrechtův Matouš ze Šternberka, i když začínal
jako katolík, se brzo stal horlivým kališníkem
a plně podporoval husitství. Díky těmto měnícím se postojům holešovských Šternberků
se zřejmě boje mezi husity a katolíky našemu
městu i jeho okolí vyhnuly. O to ale náš kraj
krutěji postihla hrůza uhersko-českých válek
vedených mezi „selfmademany“ na trůnech
- Jiříkem z Poděbrad a Matyášem Korvínem.
O tom ale až příště.
Karel Bartošek
Foto archiv

Kumáni - tak vypadalo dobové zobrazení.
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Pan Andersen by měl radost…
Již 4. ročník Noci s Andersenem připravila pro své dětské
čtenáře Městská knihovna v Holešově, která se tak opět připojila k celonárodní /i mezinárodní/
akci, pořádané na počest slavného
dánského pohádkáře. Zahájení té
letošní Noci bylo poněkud netradiční, protože místo zámku se
letos mohly děti seznámit s další
a pro mnohé dosud neznámou
holešovskou památkou. Na počest
70. výročí vypálení nové synagogy
byl v parčíku na náměstí Svobody, kde stávala, pomocí účastníků
a zapálených svíček vytvořen její
půdorys. Následně se všichni přemístili do budovy staré synagogy,
kde měly děti možnost si ji pořád-

ně prohlédnout a poslechnout si
vyprávění o Golemovi.
Návštěva židovského hřbitova pak byla dobrodružnou tečkou
za výletem do dávné historie. Návrat
do knihovny byl pak ve znamení večerního občerstvení, čaje na zahřátí a slíbeného představení divadla
Hvizd. Následné soutěžení s hrami,
čtení příběhů a pohádek i kolektivní
usínání mezi regály s knihami je již
každoroční klasikou. Ranní vstávání
s udělováním pamětních listů rovněž. Opět bude nač vzpomínat...
A za to, že se nám i letošní
Noc s Andersenem opravdu vydařila a děti byly spokojené, vděčíme i našim hostům a sponzorům,
kterým bychom tímto chtěli ještě

jednou poděkovat: panu Mgr. Ondřeji Machálkovi z muzea, divadlu
Hvizd - Vlaďce Dvořákové a Jiřímu
Kuhlovi, panu Josefu Pospíšilovi Výrobna lahůdek a uzenin, s.r.o.,

firmě Nestlé Česko s. r. o., závod
Sfinx, Pekárně Přílepy, s. r. o. a firmě Wastex, spol. s.r.o.                
Liba Bátrlová
Foto Mirka Barotová

Inkluze - zábavné odpoledne v TYMY
Po čtyři úterní odpoledne
jsme měli možnost setkávat se
ve Středisku volného času TYMY.
Paní ředitelka Jarmila Vaclachová
připravila jak pro žáky 8. a 9. tříd
ze ZŠ praktické v Holešově, tak

rovněž pro žáky 3. ZŠ v Holešově
projekt Inkluze - zábavné odpoledne. Děti měly možnost v motorických dílnách bubnovat, žonglovat,
zkusit si streat dance anebo cvičit
na trampolínách.

Závěrem se všechny čtyři dílničky představily krátkým vystoupením. A co bylo vlastně nejdůležitější? To vyjádřila spolu s poděkováním paní ředitelka Mgr. Jitka Heryánová, naučit se přijímat sebe i ty

VŠETULSKÁ HŮLKA
2012
Druhý ročník nepostupové soutěže
mažoretkových skupin ČR a SR
Úterý 10. dubna od 9 hodin
společenská hala SVČ TYMY Holešov
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druhé takové, jací jsme. Ať je to odlišnost kulturní, sociální nebo další.
Paní ředitelce Vaclachové
spolu s dětmi za tento přínosný
projekt děkujeme.
Jana Ledinová

TANEČNÍ SHOW 2012
Mistři a vicemistři ČR, semifinalisté Mistrovství světa ve standardních
a latinskoamerických tancích. Exhibice formací a párových show!

Pátek 20. dubna v 19 hodin - společenská hala
SVČ TYMY Holešov
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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
fotbálek, stolní tenis, trampolína, ICM):
pondělí - pátek 14.00 - 18.00
ZVEME VÁS
5. 4. TURNAJ DĚTÍ V BOWLINGU - od 11.00,
pro děti od 5 do 18 let, startovné: 150,5. 4. a 6. 4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY zajištěn program pro děti od 9.00 do 12.00
(cena: 30,-)
od 13.00 do 16.00 (cena: 30,-) zájemci, přihlaste se do 3. 4. v kanceláři TYMY
po celý den - spontánní aktivity (trampolína,
ping-pong, stolní fotbálek, kulečník…)
7. 4. VELIKONOČNÍ JARMARK v Rožnově p. R.
- Velikonoční jarmark s řemeslnými ukázkami,
odjezd v 10.00 z AN Holešov, cena: 150,-/osobu,
dítě do 3 let na klíně zdarma, přihlášky do 2. 4.
14. 4. VŠETULSKÁ HŮLKA - mažoretkový
festival na zámku v Holešově, začátek v 9.00,
předpokládané ukončení v 17.30, soutěžní
disciplíny: miniformace hůlka, skupiny hůlka,
skupiny pompony, vstupné: 40,20. 4. TANEČNÍ SHOW 2012 - exhibice formací a párových show, vystoupí mistři České
republiky 2012, semifinalista MS, závěrečné
taneční vystoupení dětí z projektu „TY tančíš,
MY tančíme“, začátek v 19.00, vstupné: děti
do 15 let: 30,- , ostatní: 70,20. 4. DEN ZEMĚ - od 15.00 na zahradě TYMY,
zábavné odpoledne pro děti a jejich doprovod,
happening, hry - zdarma
20. 4. CENTRUM PREVENTIVNÍ MEDICÍNY
- PROMEDICAL možnost vyšetření od 9.00
do cca 20.00, informace a přihlášky předem
v kanceláři TYMY (samotné vyšetření max.
15-30 min.)
21. 4. TURNAJ VE STOLNÍM TENISE od 10.00
v TYMY, startovné: 10,-, přihlášky do 19. 4.
21. 4. JARNÍ CYKLOVÝLET - jen s přilbou
pro děti a rodiče s dětmi, sraz ve 14.00 u TYMY,
délka trasy 5-10 km dle přihlášených, přihlášky
do 20. 4.
21. 4. VELKÁ RODINNÁ KULIČKIÁDA
od 14.00 v zámecké zahradě Holešov- pro
kluky a holky i jejich rodiče, kuličky s sebou,
startovné: 10,-/tým, 5,-/jednotlivec
22. 4. POHÁDKA - ZACHRAŇTE LES od 15.00
- vstupné: 40,-/děti i dospělí, divadlo Hvízd
22. 4. KURZ AUTOMATICKÉ KRESBY od 9.00 do 17.00 - energetický, terapeutický
proces, kterým si může každá bytost libovolně
a za jakýchkoli 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: 2.100,23. 4. MISS MILÁČEK od 15.00
v TYMY- přineste si své oblíbené domácí zvířátko, živé či plyšové, vstup
zdarma
24. 4. MUZIKOTERAPIE - KURZ od 16.00, cena: 400,-Kč/ 3 hodiny,
přihlášky do 22. 4.

24. 4. BALONOVÉ LÉTÁNÍ od 15.00 na zahradě TYMY - na akci vás zvou debrujáři, vyrobíte
si vlastní horkovzdušný balon a vypustíte do oblak, cena: 10,-/materiál, přihlášky do 23. 4.
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
27. 4. TANČÍRNA PRO DOSPĚLÉ od 19.00
v tělocvičně, vstupné: 40,-/osoba
27. 4. OPIČÍ DRÁHA od 15.00 v tělocvičně,
pro všechny děti - zdarma
28. 4. JUMPING TRAMPOLÍNKY - od 18.00
v tělocvičně TYMY, cena: 80,-/dosp., 40,-/děti
do 15 let, přihlášky do 27. 4.
29. 4. SVÁTEK TANCE V TYMY od 14.00 v tělocvičně - taneční workshopy, vstup zdarma
30. 4. SLET ČARODĚJNIC - od 17.00 na zahradě u TYMY, pro všechny čarodějky a čaroděje je připraveno odpoledne plné znalostí, her,
tance a zpěvu, společný táborák s opékáním
špekáčků, vstupné: 10,- (v ceně špekáček,
perník, čaj)
PŘIPRAVUJEME
4. 5. KRESLENÍ MANDAL S ANDĚLY - seminář
- od 17.00, seminářem provází Radka Hubeňáková, cena: 350,-, přihlášky do 30. 4.
zdravotní masáže - Luděk Hubeňák
5. 5. FOLKLORNÍ ODPOLEDNE - od 14.30
- zámek
13. 5. MATIČCE - od 15.00 v TYMY - vystoupení dětí a členů z kroužků TYMY k oslavě
Dne matek srdečně zveme maminky, babičky
i tetičky
15. 5. TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ „O POHÁR
STAROSTY MĚSTA“ - od 8.30 na fotbalovém
hřišti ve Všetulích
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - „ MÉ TOULKY ZA ZVĚŘÍ“ - ve spolupráci s městem Holešov
Zaznamenejte své zážitky při toulkách v přírodě.
Kresby, malby, grafiky, koláže s motivy zvěře a přírody zašlete nebo předejte nejpozději
do 16. 4. na adresu SVČ, Sokolská 70. Práce
označte názvem, jménem, věkem, adresou
školy či bydliště. Vítězná autorská díla budou
vystavena na chovatelské přehlídce trofejí 4. - 6.
května v holešovském zámku.
NA KOLO JEN S PŘILBOU
Letos již tradičně bude pod koordinací SVČ TYMY probíhat v našem městě rozsáhlá kampaň pod názvem „Na kolo jen s přilbou“. Jedná
se o širokou kontrolovanou kampaň k propagaci

nošení cyklistických přileb dětmi do 18 let. Tato
kampaň je již několik let úspěšná ve snižování počtu úrazů hlavy na kole. Během května
budou probíhat v Holešově kontroly nošení
přileb u dětí a mládeže - na ulicích budou děti
s přilbou odměňovány a ti, co jezdí na kole bez
přilby, napomínáni policií. Prosíme, pomozte i vy
vytvářet prostředí, kde je normální jezdit na kole
s přilbou a snížit tím úrazovost. Určitě se vyplatí
jezdit a nosit přilbu! Děkujeme.
NOVINKA
ATLETIKA pro děti 5 - 15 let (rozdělení do
2 věkových skupin) - ZAČÁTEK VE ČTVRTEK
12. 4. od 15.30
Co budeme dělat? Rozvíjet základní pohybové
schopnosti dětí (rychlost, obratnost, vytrvalost,
síla). Učit se a upevňovat základní atletické
dovednosti (běh, skok, hod), vytvářet základ pro
případnou atletickou specializaci dětí. Kroužek
povede student tělovýchovy, atletický trenér
a český reprezentant v bězích do schodů Jakub Hřib.
SPONTÁNNÍ AKTIVITY
Pondělí - pátek od 15.00 do 18.00 hodin
- trampolína, stolní fotbálek, kulečník, pingpong, oáza, tělocvična, zrcadlovka (můžete
rezervovat předem na tel: 573 396 928, mob:
734 358 563).
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 TYMY se sešli malí recitátoři
V úterý 13. 3. se uskutečnilo v SVČ - TYMY
městské kolo recitační soutěže „Svátek poezie“.
Tohoto městského kola se zúčastnilo 24 děvčat
a chlapců ze všech tří holešovských základních
škol. Svátek poezie se konal v pěkném prostředí
divadelního sálku, který v našem středisku
existuje od listopadu loňského roku. V odborné
porotě zasedly - Libuše Prchalová, Hana Stehlíková, Jiřina Šašková, Vladimíra Dvořáková
a Libuše Bátrlová. Soutěž probíhala ve třech
kategoriích. Nejvíce porotu zaujala nejmladší
kategorie - žáci 2. a 3. ročníků. Svým výkonem všechny přítomné překvapila Zoja Černá
ze 3. Základní školy. Ta také ve své kategorii
získala 1. místo. Na druhém místě se umístil
Vladimír Dočekal z 1. ZŠ a Zdeněk Roháček
ze 3. ZŠ. Ve druhé kategorii - žáci 4. a 5. ročníků - se na 1. místě umístila Aneta Krčmářová
z 1. ZŠ, na druhém místě Pavlína Stoklásková
z 1. ZŠ a na 3. místě Alexandra Pešková
ze 2. ZŠ. Ve 3. kategorii - 6. - 9. ročníky
bodovala pouze 3. ZŠ. V této kategorii se na 1. místě umístil Jan Gago,
2. místo - Valerie Langová, 3. místo
- Veronika Ivánková. Zvláštní cenu poroty získala Kateřina Dudová. Všichni
soutěžící získali pamětní list, věcné
ceny a nejlepší recitátoři v každé kategorii získali diplom a knižní odměnu.
Děkujeme všem soutěžícím za účast
v této soutěži a všem, kteří se zúčastní
okresního kola v Kroměříži, přejeme
hodně úspěchů. Poděkování si zaslouží také všechny porotkyně a vedení škol
za zajištění účasti dětí.
Jarmila Vaclachová
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Výstava 70 let od zničení nové synagogy v Holešově
V pondělí 26. března uspořádalo Městské
kulturní středisko prostřednictvím Vlastivědného
kroužku v Holešově, Městské knihovny a Městského muzea a galerie přednášku a vernisáž
výstavy „70 let od zničení nové synagogy v Holešově“. Autorem výstavy i přednášejícím byl
holešovský historik Mgr. Jan Machala, který
se problematikou holešovských Židů zabývá
již řadu let. Přednášku zahájili ředitel Městského kulturního střediska Mgr. Pavel Chmelík
a předseda Vlastivědného kroužku v Holešově
a kurátor holešovského muzea Mgr. Ondřej
Machálek. Zcela přeplněný sál studovny Městské knihovny potom mimořádně zaujal poučný
výklad Mgr. Machaly. Seznámil posluchače se
stručnými osudy židovské obce v Holešově,
jejím postavením a vývojem, dále s osobností
architekta Jakoba Gartnera, autora návrhu

synagogy, a s jeho dalšími díly, především
řadou synagog nejen v českých zemích, ale
i na Slovensku, Maďarsku a Rumunsku. Prezentace často unikátních obrazových podkladů
potom složila skutečnou podobu synagogy,
která byla poněkud jiná, než je zachyceno
na jejím modelu, který je rovněž na výstavě
umístěn. Zajímavě popsal postavení a osudy
Židů po okupaci ČR nacistickým Německem
a postupné ničení nové holešovské synagogy
včetně podílu složek tehdejší moci - protektorátních orgánů i německých vojáků z Kroměříže...
Hrozné byly tahanice o materiál, ze kterého byla
synagoga postavena. Na závěr přednášky byl
promítnut film o zničení nové synagogy, který
Mgr. Machala podrobně analyzoval a mimo jiné
zjistil, že je složen ze dvou filmů - jeden pořídil
p. Stavěníček a druhý zřejmě JUDr. Bernatík,

filmy byly po válce, zřejmě v České televizi,
necitlivě sestříhány a sestaveny do současné
podoby (kde je přeházena i časová návaznost
jednotlivých záběrů). Přednáška o osudech
nové synagogy v Holešově se zařadila ke špičkovým vlastivědným akcím v Holešově za řadu
posledních let.
Výstava, obsahující řadu fotografií, dobových dokumentů, vzpomínek pamětníků i trojrozměrných předmětů, kterých se ale z nové
synagogy zachovalo jen velmi málo, je umístěna ve studovně Městského muzea do konce
dubna, potom bude přestěhována do přízemí
Šachovy synagogy, kde zůstane až do konce
srpna a bude součástí doprovodných akcí Týdne židovské kultury.
-kb-

KNIHOVNA SE NESTĚHUJE!!!
Informace pro všechny uživatele a návštěvníky Městské knihovny v Holešově:
Městská knihovna se nestěhuje, zůstává i nadále na nám.
Dr. E. Beneše 17, jen rozšiřuje
své prostory i do přízemí budovy. Na zámek se přestěhovalo
pouze Městské informační centrum, které svou činnost v zámeckých prostorách zahájilo dne
2. dubna 2012. Přízemí budovy,
kde sídlilo informační centrum,
bude nyní sloužit knihovně, která

S Big Bandem
Holešov
zazpívá
Peter Lipa
Na květen chystá koncert
do zámecké zahrady Big Band
Holešov. Jako hvězdný host
se představí známý slovenský
jazzový zpěvák Peter Lipa, který s holešovským orchestrem
zazpívá skladby dvou velikánů
jazzové hudby - Dukea Ellingtona a Counta Basieho.
Podle dirigenta bandu Josefa Hájka by měl Peter Lipa
s kapelou zazpívat deset písniček. Termín koncertu včas
zveřejníme.
RR
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se již delší dobu potýká s nedostatkem místa jak pro své knihovní
fondy, tak i pro uživatele.
V těchto nových prostorách
bude zřízeno dětské oddělení
společně s čítárnou a veřejným
internetem, dojde i k rozšíření půjčovní doby. Věříme, že tyto změny
uvítají jak naši malí čtenáři, tak
i rodiče s kočárky. Úpravy budou
provedeny i v oddělení pro dospělé
čtenáře, kde chceme vytvořit více
míst k posezení i ke studiu.
Z důvodu těchto přesunů bude

knihovna v době od 10. do 13. dubna 2012 uzavřena. Stávající i nové
zájemce o služby knihovny uvítáme v nových prostorách v pondělí
16. dubna 2012. Čítárnu mohou
využívat stejně jako doposud i nezaregistrovaní uživatelé.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Dětské oddělení společně s čítárnou a internetem bude otevřeno:
pondělí, čtvrtek
8.00 - 11.00 • 12.00 - 14.00

úterý, středa, pátek
8.00 - 11.00 • 12.00 - 17.00
sobota
8.00 - 11.00
Provoz dospělého oddělení zůstává beze změn, jen v pátek
bude otevřeno pouze do 17.00
hod., naopak v úterý se provoz
prodlužuje do 18.00 hod.:
úterý
8.00 - 12.00 • 13.00 - 18.00
čtvrtek, pátek
8.00 - 12.00 • 13.00 - 17.00
IŽ

Holešovská knihovna si připomněla
120. výročí narození Karla Poláčka
Pásmem Malého divadla
Městské knihovny Holešov s hudebním doprovodem komorního
souboru Corda Magico byl přítomným posluchačům ve studovně holešovské knihovny ve čtvrtek 22.
března připomenut osud a dílo spisovatele a novináře Karla Poláčka,
který svými humoristickými romány
a povídkami patří k tomu nejlepšímu z naší meziválečné prózy.
Že jeho mistrovské zobrazení
„malého“ člověka v každodenním
životě neztratilo nic na své autentičnosti, svědčí i stálá obliba jeho
knih a častá dramatizace autorových děl na divadelních scénách.
Liba Bátrlová
Foto Jiří Vojáček
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VÝROČÍ - DUBEN 2012
1. 4. 1902 Narozen KRISTEN, Zdeněk, archivář,
historik, pedagog, přispěl rozhodujícím způsobem k historickému poznání českých dějin 15.17. století (+ 19. 7. 1967) - 110. výr. narození
2. 4. 1932 Narozen NEPRAŠ, Karel, sochař,
grafik, nejvýznamnější představitel absurdní
grotesky v českém sochařství 60. let (+ 5. 4.
2002) - 80. výr. narození
3. 4. 1932 Zemřel ONDRÚŠEK, František,
malíř, významný portrétista, působil v Bystřici
pod Hostýnem(*4. 3. 1861) - 80. výr. úmrtí
4. 4. 1882 Narozen v Chropyni FILLA, Emil, grafik, malíř, pedagog, redaktor, sochař, výtvarný
teoretik, literárně činný v oboru umění, spoluredaktor Volných směrů, představitel ortodoxního
pojetí kubismu (+ 7. 10. 1953)
5. 4. 1897 Narozen HLAVICA, Rudolf, sochař,
řezbář, tvořil dřevěné skulptury i drobnou keramiku, věnoval se i portrétní tvorbě (busty a reliéfy význačných osobností), osobnost Valašska
(+ 3. 6. 1971) - 115. výr. narození
6. 4. 1952 Narozen JANOUŠEK, Pavel, architekt, v Liberci spolu s architektem Šonským založil ARK Ateliér, osobnost Valašska
- 60. výr. narození
7. 4. 1952 Zemřel HLAVICA, Emil, akademický
sochař, malíř, grafik, ilustrátor, žák a spolupracovník Josefa Václava Myslbeka, osobnost
Valašska (*28. 4. 1887) - 60. výr. úmrtí
8. 4. 1887 Zemřel ZEDNÍK, Theodor, malíř, působil v Kroměříži a Valašském Meziříčí
(* 26. 10. 1857) - 125. výr. úmrtí
9. 4. 1937 Zemřel BECK, Jan, kreslíř, sochař,
autor Komenského pomníku v Uherském Brodu, soch faunů v Květné zahradě v Kroměříži,
působil v Kroměříži (* 19. 4. 1864) - 75. výr.
úmrtí
10. 4. 1957 Narozena KLANICOVÁ, Evženie,
archeoložka, zaměření na slovanskou archeologii a archeologickou topografii Břeclavska - 55. výr. narození
11. 4. 1972 Zemřel BORTL, Ludvík,
malíř, zachytil frenštátskou krajinu
a architekturu, osobnost Valašska
(* 20. 8. 1884) - 40. výr. narození
12. 4. 1887 Narozen JAVŮREK, Jaromír, spisovatel, autor knih a článků s mysliveckou tematikou, působil
v řadě mysliveckých organizací (+ 28.
2. 1983) - 125. výr. narození
13. 4. 1912 Narozen CIMALA, Rudolf,
fotograf, jeho snímky vysoce ceněny
vydavatelstvími pohlednic, nejčastějším námětem příroda Beskyd a Valašské Meziříčí, osobnost Valašska
(+ 21. 8. 1980) - 100. výr. narození
14. 4. 1952 Narozena NAVRÁTILOVÁ-POSPÍŠILOVÁ, Eva, malířka, grafička, práce v reklamě a propagaci,
ve volné tvorbě převážně figurální
motivy, působí v Kroměříži a Holešově
- 60. výr. narození
15. 4. 1942 Narozen v Holešově MOJMÍR, Stojan, vedoucí katedry didaktických technologií na Pedagogické
fakultě Masarykovy univerzity v Brně,
rozsáhlá vědecko-výzkumná a publikační činnost - 70. výr. narození
16. 4. 1882 Narozen JOHN, Jaromír,
spisovatel, výtvarný kritik a estetik
(+ 24. 4. 1952) - 130. výr. narození
17. 4. 1952 Narozena SEDLÁKOVÁ, Vladimíra, kreslířka, malířka,
konstruktivně orientovaná tvorba výrazně geometrizované městské krajiny, inspirace technickými výkresy
- 60. výr. narození

18. 4. 1897 Narozena JANČÍKOVÁ, Františka,
etnografka, publicistka, vlastivědná pracovnice,
vlastivědné stati publikovala v Podřevnicku,
Českém lidu, Vlastivědném sborníku župy olomoucké, působila v Holešově (+ 20. 4. 1947)
- 115. výr. narození
19. 4. 1947 Narozen NOVÁK, Jan, divadelní
režisér, režisér Divadla na Vinohradech Praha,
pedagog DAMU - 65. výr. narození
20. 4. 1992 Zemřel MACŮREK, Josef, historik,
profesor slovanských dějin, člen a korespondent Československé akademie věd, orientoval
se na dějiny národů střední a jihovýchodní Evropy, autor 150 prací, z toho z našeho regionu
„Valaši v západních Karpatech v 15. až 18.
století“, „Z minulosti východní Moravy v 18. až
19. století“, „Pod Hostýnem a Křídlem“ (* 31. 3.
1901) - 20. výr. úmrtí
21. 4. 1937 Narozen PELIKÁN, Jaroslav, grafik,
historik výtvarného umění, kritik výtvarného
umění, kulturně-osvětový pracovník, výtvarný
pedagog, věnuje se užité propagační průmyslové grafice, připravuje výtvarné výstavy, katalogy
- 75. výr. narození
22. 4. 1957 Narozena SCHÄFEROVÁ-MELČÁKOVÁ, Alena, malířka, divadelní výtvarnice, práce v reklamě a propagaci - 55. výr. narození
23. 4. 1892 Narozen VROBEL, František, grafik, ilustrátor, malíř, ilustroval knihy, figuralista,
krajinář, působil v Kroměříži a Ostravě (+ 10.
5. 1953) - 120. výr. narození
24. 4. 1887 Narozen DOKULIL, Jan, folklorista,
národopisný a vlastivědný pracovník, sbíral
a vydal lidové pověsti a vyprávění z Třebíčska
(+ 10. 9. 1957) - 125. výr. narození
25. 4. 1932 Narozen VŠETIČKA, František,
autor odborné literatury, editor, literární historik, literární teoretik, prozaik, básník, zabývá se poetikou literárního uměleckého díla

od gotické poezie 14. století až po současnou
tvorbu, překládá polskou poezii, autor fejetonů
- 80. výr. narození
26. 4. 1892 Narozen HEŘMAN, Jiří, kreslíř, malíř, působil v Bystřici pod Hostýnem, Kroměříži
(+ 9. 6. 1969) - 120. výr. narození
27. 4. 1957 Zemřela ELIÁŠOVÁ, Barbora Markéta, prozaička, překladatelka, autorka cestopisných reportáží, beletrie pro mládež (* 2. 11.
1885) - 55. výr. úmrtí
28. 4. 1907 Narozena ŠRÁČKOVÁ, Marie,
učitelka, pracovala ve funkci lektora Šachovy
synagogy v Holešově a v expozici dějin Židů
na Moravě (+ 5. 11. 1995) - 105. výr. narození
29. 4. 1947 Narozen WEHRENBERG, Zdeněk,
sochař, designér, volná návrhářská a výtvarná
činnost, restaurování, spolupráce s různými
podniky v oblasti průmyslového designu, působí
ve Vsetíně - 65. výr. narození
30. 4. 1932 Zemřela SOJKOVÁ, Berta, národopisná pracovnice, spoluzakladatelka Pöttingea
a ženského odboru Sokola v Olomouci, popularizátorka lidového vyšívání (* 10. 2. 1860)
- 80. výr. úmrtí
HUDEBNÍ VÝROČÍ
1. 4. 1937 Zemřel DAMEC, Vincenc, hudební
pedagog, sbormistr, hudební skladatel, psal
menší klavírní skladby, tance, pochody, sonáty,
chrámové skladby, harmonizoval přes 100 duchovních písní (* 10. 6. 1868) - 75. výr. úmrtí
6. 4. 1947 Zemřel KAPRÁL, Václav, hudební kritik, klavírista, pedagog, hudební skladatel, autor
písní, sborů, klavírních a orchestrálních skladeb,
přispíval do Hudebních rozhledů a Rovnosti
(* 26. 3. 1889) - 65. výr. úmrtí
10. 4. 1997 Zemřel MATONOHA, Josef, významná osobnost holešovského kulturního života, v Holešově založil malou hudební skupinu,
později vedl salonní orchestr, který
hrál skladby taneční, populární,
operetní i vážnou hudbu, doprovázel divadelní představení Divadla 6.
května, stal se jedním ze zakladatelů letního kina v Holešově (* 3. 9.
1908 v Holešově) - 5. výr. úmrtí
12. 4. 1882 Narozen CMÍRAL,
Adolf, hudební pedagog, hudební skladatel, skládal skladby pro
mládež, upravoval lidové písně
(+ 17. 9. 1963) - 130. výr. narození
17. 4. 1932 Zemřel MAHOVSKÝ,
Alfréd, dirigent, hudební skladatel,
autor smyčcových kvartetů, klavírních variací, oper (* 22. 4. 1907)
- 80. výr. úmrtí
21. 4. 1892 Narozen KVAPIL, Jaroslav, dirigent, hudební pedagog,
hudební skladatel, klavírista, sbormistr, autor skladeb klavírních, komorních, symfonických, sborových,
písní, kantát, oper (+ 18. 2. 1958)
- 120. výr. narození
26. 4. 1942 Narozen BÁRTEK,
Mojmír, hudební aranžér, hudební skladatel, trombonista, skládá
pro orchestr G. Broma, orchestr
Studio Brno, píše i vážnou hudbu
- 70. výr. narození
28. 4. 1962 Zemřel STELIBSKÝ,
Josef, hudební skladatel, napsal
hudbu ke 43 filmům, 10 operet,
okolo 250 písní (* 5. 12. 1909)
- 50. výr. úmrtí
HK
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„Pro prvňáčka je to hračka“
aneb Zábavné soutěžní odpoledne
v holešovské knihovně…
Přečíst úryvek z knížky, namalovat svůj obličej, poskládat z barevných zátek obrázek či uhodnout pohádku podle úryvku, to bylo
hlavní náplní zábavného odpoledne, které Městská knihovna věnovala všem letošním prvňáčkům
k Měsíci knihy. Těch se ve středu
21. března sešlo přes dvacet, někteří i jako „fandící pozorovatelé“,
a se zápalem sobě vlastním dokazovali svoji šikovnost.

Nejvíce bodů získalo dívčí
družstvo ze ZŠ Přílepy (ředitelka
A. Kučerová), druhé a třetí místo obsadila 1. ZŠ Holešov (vychovatelka
D. Nevřalová). Diplomy a knižní odměny tak byly opravdu zasloužené
a malí školáčci se mohou pomalu
začít těšit na připravované slavnostní pasování nových čtenářů, které
proběhne koncem školního roku
v prostorách holešovského zámku.
Liba Bátrlová, dětské odd.

Výstava obrazů Rudolfa Seiferta
Restaurace V Podzámčí
Naše noviny do každé rodiny!
SVČ Holešov a Divadlo
Hvizd zvou na poslední
představení jarní sezony,
kdy společně

v neděli 24. dubna 2012
v 15 hodin oslavíme

DEN ZEMĚ
loutkovou pohádkou

ZACHRAŇTE LES!
Veselá dobrodružství obyvatel
jednoho lesa, hraje a zpívá
Jiří Kuhl.
A na rozloučenou malé
překvapení pro všechny děti.
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DFK vstoupil do jarní části sezóny vysokou výhrou
FS Napajedla - DFK Holešov: 1:7 (0:2)
Úvodní zápas jarní poloviny soutěže zahájila holešovská děvčata s několika staronovými
tvářemi v sestavě a kombinace mladých žákyň
s hráčkami s prvo- a druholigovými zkušenostmi
slavila úspěch. Hned v úvodu zápasu se DFK
dostal po úniku Eriky Bárkové do jasné šance, ale
nedokázal ji zúročit; přesto měl tempo a průběh
hry díky velezkušené záložní řadě ve svých rukou
a domácí obrana byla pod neustálým tlakem. Stálá
herní převaha, krásné kombinace středové řady
a trvalý tlak přinesly své ovoce ve 24. minutě,
kdy po vyhraném souboji Rybenské poslala Míša
Dobroslávková přesným pasem do šance další
prvoligovou fotbalistku Dominiku Stolářovou a ta
přesnou střelou otevřela skóre zápasu - 0:1. O pár
minut později opět po vyhraném osobním souboji
pravé obránkyně stejně zaúřadovala Dobroslávková a tentokrát vybídla ke skórování Bárkovou,
která se po třicetimetrovém sprintu nemýlila 0:2. Domácí rovněž několikrát zahrozili, před
pohromou však při dalekonosné střele zachránila
Holešov krásným zákrokem Katka Kasalová.
Jasná převaha hostí pokračovala po přestávce a jejich střelecká efektivita byla tentokrát výrazně vyšší: v 56. minutě po přihrávce Dobroslávkové
opět po sólu skórovala Bárková, další gól přidala
po zranění navrátivší se Eva Zderčíková, která využila nedorozumění obrany domácích a po špatné
rozehrávce zvýšila do prázdné branky na 0:4. Ho-

lešov jednoznačně v zápase dominoval, středová
dvojice Dobroslávková - Dětská vybízela útočnice
ke stále aktivitě a výsledkem byly další góly: v 73.
minutě po krásné kombinaci Kamily Dětské s Terezou Vybíralovou opět vyslala Míša Dobroslávková
do úniku Bárkovou, která završila svůj hattrick;
v 82. minutě vybojovala Dobroslávková míč, když
vystihla špatnou rozehrávku Napajedel, Dětská
mezi hráčkami krásně prostrčila míč Zderčíkové
a ta oslavila svůj návrat na hřiště druhým gólem
- 0:6. Zbytečnou branku inkasovalo DFK před koncem zápasu po chybě obou stoperek a nepřesnosti
gólmanky a odpovědělo na ni posledním úderem:

po chybě domácí brankářky vybojovala míč Eva
Zderčíková a nezištně vybídla ke skórování střídající Kučerovou. Vítězství Holešova bylo naprosto
zasloužené, zkušenost, herní kvalita a nasazení
dominovaly nad hrou soupeře.
Sestava: Kasalová, Rybenská, Pospíšilová, Kuchařová, Kozlanská, Vybíralová,
Dobroslávková, Šustáčková, Dětská, Bárková,
Stolářová. Střídaly: Zderčíková, Zichalová,
Kučerová. Branky: 3 Bárková, 2 Zderčíková,
po 1 Stolářová a Kučerová. Nejlepší hráčky:
Kamila Dětská a Míša Dobroslávková.
Mgr. Svatava Ságnerová

Judisté SKP vybojovali
čtyři bronzové medaile
Veselí nad Moravou (mar) V sobotu 10. 3. proběhla Velká cena
Veselí nad Moravou v judu v kategorii mláďat a mladších žáků. Ve velmi
slušné konkurenci nechyběli závodníci z Brna, Zlína, Ostravy, dokonce
i z Prahy, a dalších měst. Holešovští
borci z oddílu SKP Holešov se představili ve složení Kuba Hanák, David
Dvorník a Honza Kolář v kategorii mláďat a Zbyňa Holotík, Jirka Pohančeník,
Ondra Vaculík a Kuba Horák v katego-

rii mladších žáků. A nevedli si vůbec
špatně. Hned čtyři judisté vybojovali
bronzové medaile, což je z celkového počtu sedmi zúčastněných borců
reprezentujících SKP Holešov velmi
dobrá úspěšnost. Byli mezi nimi Kuba
Hanák, David Dvorník, Honza Kolář
a Kuba Horák. Nezbývá než úspěšným sportovcům pogratulovat a všem
popřát hodně píle v trénincích, aby
příště bylo medailí ještě více a z lesklejšího kovu, nejlépe ze zlata.

< Horní řada: Martin Břeň (trenér), Honza Kolář, Jirka Pohančeník, Ondra
Vaculík a Jirka Hrbáč (trenér), prostřední řada: Adam Kubálek, Kuba Horák,
Kuba Hanák, David Dvorník a ležící spící: Zbyňa Holotík

Regionální kopaná
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Házenkáři se vezou na vítězné vlně
Holešovští házenkáři pokračují i v jarní části
sezóny 2011-2012 ve vítězném tažení a jsou
na špici II. ligy - severomoravská oblast. V prvním
utkání porazili na domácí půdě družstvo TJ Sokol
Trnávka přesvědčivě 29:20 po poločase 14:10.
Ve druhém jarním kole zvítězili také na domácím
hřišti nad družstvem TJ Rožnov p. R. ještě výrazněji, a to 34:24 po poločase 16:7. Jarní vítězné
tažení pokračovalo i ve třetím kole, kdy na hřišti
Zbrojovky Vsetín zvítězili holešovští házenkáři
výsledkem 37:34, po poločase 21:16. V dalším
domácím utkání házenkáři Holešova porazili Sokol Přerov „B“ 30:23 po poločase (13:11).
O tyto výborné výsledky se zasloužili brankář
Luňák a hráči Plšek, Zezík, Balůsek, Titkov, Kachtík, Ustohal, Bábek, Procházka, Konůpka a Kasaj.
V tabulce střelců vede celou soutěž Robert Plšek
se 142 brankami a na druhém místě je Tomáš Balůsek se 112 brankami. V tabulce střelců extraligy
je na druhém místě celé soutěže Robert Plšek,
který hostuje v družstvu Sokol HC Přerov.
V tabulce soutěže figuruje TJ Holešov
na prvním místě se 26 body, druhá je TJ Napajedla, která má rovněž 26 bodů, a třetí TJ
Olomouc má 23 bodů.
K dalšímu mistrovskému zápasu pocestují házenkáři Holešova 15. dubna do Zubří.

Házenkářům Holešova se v tomto ročníku skutečně daří. Foto archiv

Krajské kolo SŠ ve florbale
proběhlo v Holešově
Již potřetí se konalo koncem března 2012 v Holešově krajské kolo
ve florbale hochů středních škol; jeho pořadateli byly opět Gymnázium
Ladislava Jaroše Holešov a Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
MV Holešov, v jejíchž prostorách se celá akce konala. V turnaji se střetli
vítězové okresů Zlín, Uherské Hradiště, Vsetín a obě pořadatelské školy,
hrálo se 2x 9 minut a poslední dvě minuty čistý čas. K vidění byly velmi
hodnotné výkony, neboť mezi soutěžícími byli účastníci mužských florbalových soutěží včetně juniorského reprezentačního brankáře.
Holešovským družstvům se příliš nedařilo, po třech prohrách se
střetla v boji o čtvrtou příčku a nešťastnou brankou v posledních vteřinách
a remízou 4:4 ji prohrálo gymnázium. Vítězem celého turnaje se suverénně stala Střední průmyslová škola Zlín s plným počtem bodů, nejlepšími
střelci byli Tomáš Janča z Gymnázia Uherské Hradiště a Jan Němeček
z vítězného družstva se 7 brankami.
Poděkování za bezproblémový průběh akce patří pořadatelům
z VPŠ a SPŠ MV v Holešově, oběma rozhodčím a všem hráčům, kteří
se prezentovali pěknými výkony.
Výsledky: 1. SPŠ Zlín 18:9 - 12, 2. SŠIEŘ Rožnov p. R. 17:11 - 7, 3.
Gymnázium UH 18:13 7, 4. VPŠ a SPŠ MV Holešov 11:19 - 1, 5. Gymnázium Holešov 10:22 - 1.
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov reprezentovali: Jan Pikner,
Aleš Trněný, Tomáš Trčka, Petr Veselský, Tomáš Stehlík, Lukáš Krejčí,
Kamil Havelka.
Mgr. Svatava Ságnerová, KR AŠSK ČR ZLN

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
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Fotbalisté vstoupili do jarní části vítězně
SFK Elko Holešov - FC Modrá Hvězda
Vigantice
2 2:0 0
První mistrovské utkání krajského přeboru
za krásného počasí přilákalo do hlediště hřiště
Na Střelnici 170 diváků. Ti byli zvědaví, jak hráči
Holešova zúročí zimní přípravu. V dresu domácích se opět objevil kanonýr Josef Křenek, který
se vrátil ze Spytihněvi, a Vojta Matulík ze Sokola
Míškovice. Oba do mužstva dobře zapadli.
Již v první minutě domácí zahrozili a střela
Bačíka skončila v síti, ale pro ofsajd nemohla být uznána. Ve 3. minutě směřoval centr
do vápna, kde výše než brankář vyskočil Sumec

a domácím zajistil vedení - 1 : 0. Ve 13. minutě
střílel opět Bačík, ale mířil těsně vedle tyče.
Ve 36. minutě po faulu zahrával trestný kop
Sedlařík a kolem zdi zvýšil na 2 : 0. Holešov
i po druhé brance pokračoval v útocích. Ve 43.
minutě dostal Matůš za svůj bezmyšlenkovitý
faul na Matulíka červenou kartu, a oslabil tak
tým hostů.
Již minutu po přestávce šel Křenek
na brankáře sám, ale střílel jen do jeho nohou. V rozmezí dalších deseti minut zahrával
Holešov tři rohové kopy, ale na stavu se nic
nezměnilo. Další jasnou šanci domácí zahodili
v 70. minutě. O pět minut později byl za pokři-

kování na střídačce vykázán trenér hostí. V 79.
minutě šli na bránu Křenek a Hausknecht,
ale stav se opět nezměnil. Hausknecht minul
branku také v 90. minutě. Hosté se po celé
utkání do žádných šancí nedostali a ty malé
řešil s přehledem brankář Krejčí. Na žluté karty
byl stav 2:2. Utkání řídili rozhodčí Chlevištan,
Veselský a Zniva.
Sestava: Krejčí - Charuza, Bačík, Roubalík, Očadlík - Sumec, Sedlařík, Munster, Matulík
- Křenek, Marek. Střídání - 70. min. za Matulíka
- Hausknecht, 84. za Sedlaříka - Machálek, 90.
min. za Očadlíka - Barták.
(hr)

Holešovské holky porazily Ostravu
TJ Slovan Ostrava - FK Holešovské holky
1 : 5 (1:4)
K prvnímu utkání jarní části Moravskoslezské ligy žen nastoupila holešovská děvčata
na dobře připraveném trávníku ostravského

CESTOVNÍ KANCELÁŘ
V HOLEŠOVĚ!
CK BOHEMIAN TOUR

Slovanu v sestavě: Gulánová - Holcová, Voždová, Dvorníková, Houdková - Mrázková (Vlčková, Novosadová), Kovaříková, Šilhárová,
Jankůjová - Kocurková (Bužková), Šebestová
(Hošková).

18. kolo

Slovan Ostrava

Holešovské holky

Sobota

31.3.

11:00

10. kolo

Holešovské holky

Valašské Meziříčí

Neděle

8.4.

14:00

11. kolo

Zbrojovka Brno

Holešovské holky

Sobota 14.4.

15:30

12. kolo

Holešovské holky

Horní Heršpice

Neděle

22.4.

14:00

13. kolo

Olympia Bruntál

Holešovské holky

Sobota

28.4.

14:00

Navštivte naši kancelář!
Nádražní 760/2
(vestibul českých drah)
www.bohemian-tour.cz

14. kolo

Holešovské holky

Elseremo Brumov

Neděle

6.5.

14:00

15. kolo

Nesyt Hodonín

Holešovské holky

Sobota

12.5.

16:30

16. kolo

Holešovské holky

1. FC Olomouc

Neděle

20.5.

14:00

Tel.: +420 777 850 013

17. kolo

Holešovské holky

Vysočina Jihlava

Neděle

27.5.

14:00

Hostující celek si od úvodních
minut počínal velmi aktivně a díky
kvalitní kombinační hře ve středu
pole získával herní převahu, která
vedla k několika zajímavým příležitostem, scházelo však gólové vyústění. Naopak domácí předvedli
maximální možnou efektivitu, když
z ojedinělé útočné akce vytěžili
rohový kop, po němž se hlavou
prosadila Volfová. Obdržená branka však hosty vyburcovala k ještě
většímu úsilí, které tentokrát přineslo také branky. Již po pěti minutách
Šilhárová střelou zpoza šestnáctky
vyrovnala. Po dalších pěti minutách
šli hosté dokonce do vedení, když
se z přímého kopu tvrdou ranou
prosadila Kovaříková. Na 1:3 zvyšovala opět Šilhárová, která střelou
na zadní tyč zužitkovala přihrávku
Jankůjové. První poločas zakončila
Kovaříková, která využila zaváhání
domácí brankařky, jejíž výkop poslala okamžitě do odkryté branky.

Ve druhém poločase tempo
hry znatelně opadlo, hostující celek se spokojil s kontrolou vývoje
střetnutí a domácím scházely síly
k výraznému obratu. Přesto bylo
k vidění několik gólových šancí,
především před ostravskou brankou. V koncovce byly aktivní zejména Jankůjová s Kocurkovou,
které se však nedokázaly prosadit.
Poslední branku střetnutí tak vstřelila Šebestová, která po přihrávce Novosadové nedala domácí
brankařce šanci. V závěru utkání
se na hřiště dostaly také všechny čtyři náhradnice, které mohly
prokázat své fotbalové kvality. Za
výsledek, ale zejména výkon zaslouží všechna děvčata uznání.
Na kvalitní kombinační hru především z prvního poločasu bude chtít
družstvo navázat v následujícím
střetnutí doma proti Valašskému
Meziříčí.
(sb)

27

www.holesov.cz

hole‰ovsko 7/2012

Soutěž Holešovska

Sudoku

Čtyřiadvacet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou jsme uveřejnili
v Holešovsku č. 5/2012, přičemž všichni poznali úryvek z písničky Noční
motýl, která zaznívá ve stejnojmenném filmu režiséra Františka Čápa
(z roku 1941). Co se týče interpretů, tady
byla správně obě jména - ve filmu píseň
nazpívala za herečku Hanu Vítovou Míla
Spazierová-Hezká, ale jinak ji léta zpívala
sama herečka... Prvním vylosovaným výhercem je Michal Sedláček z Holešova,
druhou Martina Trllová z Martinic - oba
výherci si pochutnají v restauraci Kanada
v Holešově.
Za správně vyluštěné SUDOKU
pošleme volné vstupenky do kina Svět Bohumile Konečné z Holešova a Pavlu
Markovi z Martinic. Všem šťastným výhercům redakce srdečně gratuluje!
A teď už pokračujeme v nové hádance. Uhádnete, jak se písnička jmenuje
a ve kterém českém filmu zazněla? Mů- Česká herečka Hana Vítová.
žete připsat i to, kdo ji ve filmu zpívá...
„Prozraď mi, můj pane vážený, kampak vedou dveře zamčený,
kudy kráčí tajně ten, kdo je láskou popleten…“
Správné odpovědi posílejte nejpozději do týdne na adresu: Robert
Rohál, redakce Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17
Holešov, e-mail: robert.rohal@holesov.cz.
RR

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

Akce na nejbližších 14 dnů
Výstavy
• Do konce dubna výstava 70 let zničení nové synagogy v Holešově - Městská
knihovna
• Do konce srpna výstava Sigmund Freud,
Franz Kafka v díle více než 100 československých výtvarníků - zámek
• Do konce dubna výstava fotografií Petra
Procházky - kavárna Cinema
• Do konce května výstava obrazů Rudolfa
Seiferta - restaurace V Podzámčí
• Do konce května výstava obrazů a fotografií T. Krejčího - restaurace Starý pivovar

Maketu nové synagogy můžete vidět
na výstavě v Městské knihovně Holešov.

Kino, Koncerty, přednášky
• Neděle 8. 4. Velikonoční koncert, Holešovský komorní orchestr, Holešovský chrámový

•
•
•
•
•
•

sbor - kostel Nanebevzetí Panny Marie od
15.30 hod.
Čtvrtek 12. 4. Koncert Ladislavy Jančové
a hostů - zámecká sala terrena od 18 hod.
Čtvrtek 12. 4. Příliš mladá noc, film - kino
Svět od 18 a 20 hod.
Čtvrtek 12. 4. Travesti recital Miss Angeliky
- restaurace V Podzámčí od 19 hod.
Pátek 13. 4. Schellinger - Revival, koncert
- zámecký New Drive Club
Sobota 14. 4. Všetulská hůlka, mažoretkový festival - TYMY od 9 hod.
Úterý 17. 4. Historické souvislosti jubilejního roku 1912 a významné osobnosti
spojené se sv. Hostýnem, přednáška Mgr.
P. Cekoty, D. Kolbingera a PhDr. J. Paly Městská knihovna od 17 hod.
RR

Slavné vily Zlínského kraje
- výstava v zámku Holešov
Trvání: stálá expozice
Vstupné: volně přístupné
Otevírací doba: Út - Ne 9 - 12 • 13 - 17 hod.
Trvalá expozice padesáti nejzajímavějších
architektonických perel Zlínského kraje
je umístěna na chodbě prvního patra zámku.
Holešovsko - Regionální zpravodajský čtrnáctideník. Vydává město Holešov. Registrováno u MK ČR pod reg. číslem
MK ČR E 120 40. Red akc e: F. Sovadina a R. Rohál. Tisk:
TYP Os erv is Holeš ov, náklad 1750 ks. Red akc í nev yž ád an é
ruk op is y a neo t išt ěn é přís pěvk y nev rac ím e ani se k nim
nevyjadřujeme. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Adresa redakce: Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628,
769 17 Holešov. IČ: 00287172. Tel.: 573 521 550 (573 521 551, 552);
e-mail: frantisek.sovadina@holesov.cz; robert.rohal@holesov.cz;
http:www.holesov.cz.
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V neděli 8. dubna zahraje v kostele Nanebevzetí Panny Marie
i Holešovský komorní orchestr.

