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Regionální ãtrnáctideník mûsta Hole‰ova

Foto Robert Rohál
HOLEŠOVSKÁ HŮLKA. Letošní ročník festivalu mažoretkových skupin se konal poprvé v holešovském zámku. Další informace na str. 20

Přijede krajní pravice
Co vy na to, pane starosto?
Na neděli 29. dubna ohlásila do Holešova své
shromáždění kontroverzní krajně pravicová
Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS).
Ohlašovatel uvedl, že na mítinku očekává účast
200 až 300 osob. Co vy na to, pane starosto?
„Tato politická strana je v tomto okamžiku regulérní politický subjekt. Její zástupci splnili ohlašovací
povinnost tak, jak ji upravuje zákon, a město nemůže
tomuto mítinku zabránit. Samozřejmě jsme si vědomi, že v tomto případě by mohlo dojít k narušení
veřejného pořádku zejména v případě, kdy by do Holešova přijeli také
odpůrci této strany. Proto jsem už předběžně jednal s velitelem Obvodního oddělení Policie České republiky v Holešově a mohu ubezpečit
občany, že ve spolupráci se státní policií uděláme všechno pro to, aby
byl zabezpečený pořádek a bezpečnost v ulicích města.“
(sov)

Cenu města dostal
Lubomír Bartošek
Holešov (frs) - Cenu města Holešova za rok 2011, Velkou
pečeť města Holešova a finanční
odměnu ve výši 5 000 korun obdržel JUDr. Lubomír Bartošek. Na
svém pondělním zasedání o tom
jednomyslně rozhodlo Zastupitelstvo města Holešova. Velkou pečeť

města a finanční odměnu 5 000
korun udělilo zastupitelstvo také
fotbalovému trenérovi Ladislavu
Lindovi u příležitosti jeho kulatých
narozenin. Slavnostní předání cen
města se uskuteční v rámci městských oslav 5. května v zámecké
sala terreně.

Dny města se blíží
Holešov (frs) - Jedním z vrcholů letošní holešovské kulturní
a společenské sezóny budou bezesporu Dny města Holešova, které
se uskuteční 5. a 6. května. Velká
většina akcí se bude konat na zámku, v zámecké zahradě a oboře,
také v kostele Nanebevzetí P. Marie,

ale i na holešovském hřbitově, kde
se bude konat připomínka osvobození města od nacistů. Součástí
oslav bude také předání ocenění vybraným osobnostem města. Uskuteční se v sobotu 5. května od 18.30
v zámecké sala terreně.
Pokračování na str. 3

Nové hřiště zahajuje
provoz
Nově zrekonstruované hřiště
u 3. Základní školy začne po několikaměsíčním zkušebním provozu
definitivně sloužit pro míčové hry

všeho druhu. Provozní řád hřiště
včetně provozních hodin si můžete
přečíst na straně 5.
(red)
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Ministr zemědělství v Holešově hovořil o podpoře venkova
Holešov (frs) - Program rozvoje venkova a možnosti čerpání dotací
do konce současného programového období, ale také v období 2014 až
2020 byly tématem setkání ministra
zemědělství Petra Bendla se starosty a zástupci Místních akčních skupin, které se uskutečnilo 6. dubna
od 15 hodin na zámku v Holešově.
Ministr navštívil Holešov v rámci své
dvoudenní pracovní návštěvy Zlínska, kdy si prohlédl Zemský hřebčinec Tlumačov, Vinařství Vaďura
Polešovice a navštívil společnost
na výrobu masných a uzenářských
produktů VOMA v Uherském Brodě.
Setkání v holešovském zámku bylo určeno pro starosty měst

a obcí z regionu. Ministra zemědělství doprovázel také jeho náměstek Tomáš Šimčík a náměstek
zlínského hejtmana Libor Lukáš.
Na setkání v zámecké sala terreně
byli také poslanec Parlamentu ČR
Pavel Svoboda, starosta Zdeněk
Janalík, oba místostarostové Rudolf
Seifert a Jaroslav Chmelař, někteří
holešovští zastupitelé za ODS, zlínský radní Josef Slovák či předseda
mikroregionu Holešovsko a starosta Kostelce u Holešova Radoslav
Pospíšilík.
V rámci setkání seznámil
přítomné předseda Asociace soukromého zemědělství Josef Stehlík
s Programem pro rozvoj venkova.

Starosta Holešova ukázal hostům holešovský zámek a následně
je uvedl do sala terreny.
V následné diskuzi přišla řeč kromě
jiného také na dotační politiku v zemědělství, ale třeba i na evropské

normy upravující domácí zabijačky
či odstřel kormoránů, kteří decimují
rybí populace v rybnících a řekách.

Prodejna a půjčovna el. nářadí

značky BOSCH
Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.

Na setkání s ministrem zemědělství v Holešově bylo občas i veselo.
Foto František Sovadina. Více fotografií na www.holesov.cz
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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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Dny města Holešova se blíží, připraven je bohatý program
Pokračování ze str. 1
Do Holešova se chystá celá
řada hostů z partnerských měst.
Součástí oslav bude kromě jiného
také zahájení výstavy Veliki Tabor
v holešovském zámku. Tento hrad
se nachází nedaleko družebního
města Desinič a je národní památkou Chorvatska, kromě jiného
spojenou také s českou historií.

V sobotu 5. května ve 14.30
zahájí v zámecké zahradě slavnosti starosta města, odpoledne se
pak bude konat v zámeckém parku vystoupení folklorních souborů
a promenádní koncert. V neděli
dopoledne se uskuteční v kostele
slavnostní mše za město a sv. Jana
Sarkandra, ve 14.30 se bude konat
na hřbitově pietní akt k osvobození
města od nacistů a v 19.30 vystou-

pí ve velkém sále holešovského
zámku Iva Bittová a Škampovo
kvarteto.
Součástí oslav bude rovněž
chovatelská přehlídka trofejí, která
se v Holešově uskuteční po více
než třiceti letech. Ve dnech 4. až
6. května se budou v Holešově konat rovněž myslivecké slavnosti,
nazvané podle slavné holešovské
výstavy v roce 1914 Hanácko - va-

lašské myslivecké slavnosti. Nad
akcí převzal osobní záštitu hejtman
Zlínského kraje MVDr. Stanislav
Mišák. Jejich součástí bude celá
řada atraktivních akcí pro širokou
veřejnost, jejichž společným jmenovatelem bude myslivost.
Podrobnosti k přehlídce trofejí
a mysliveckým slavnostem přinášíme na straně 7.

Regionální potraviny z přílepské pekárny
PŘIJDEME I V HOLEŠOVĚ „TRADICI NA CHUŤ“?
Neuběhly ještě ani dva roky
od otevření řemeslné pekárny v Přílepích, a pro mnohé z nás již neodmyslitelně patří ke koloritu regionu
Holešovsko. Koncem roku firma pod
tlakem rostoucího zájmu o své výrobky rozšířila svůj provoz do Holešova.
Už od prosince obyvatelé Sušilovy
ulice vítá každé ráno vůně čerstvě
upečeného chleba. Od dubna mají
obyvatelé Holešova možnost zakoupit si ještě teplé pečivo také v malé
podnikové prodejně. S vedoucím pekárny panem Ladislavem Obrazem
jsme si povídali o strategii společnosti.
Věříte, že si vás lidé najdou,
vždyť pečivo se dnes nabízí
na každém rohu?
„Věříme a zájem zákazníků nás
v tom utvrzuje. Původní myšlenka
nabídnout lidem kvalitu za přijatelnou cenu ve vysoce konkurenčním
prostředí tohoto regionu obstála. Příklon k lokálním produktům a kvalitě
je celosvětovým trendem posledních
let. To je také podstatou úspěchu farmářských trhů, kterých se i my účastníme. Vracíme se vlastně po spirále
zpět k něčemu, co už tu bylo. Doba,
kdy jediným měřítkem prodejnosti
byla cena, je už naštěstí pryč. Dnes
je spotřebitel vzdělaný a o tom, co
jí, přemýšlí. Velké průmyslové pekárny chrlí na trh tisíce výrobků, které
vznikají ze sypkých směsí zadělávaných vodou strojovou výrobou.
Přesto i my dokážeme cenám těchto
výrobků konkurovat, myslím, že oni
nám kvalitou ne. Naše pečivo se
vyrábí tradiční cestou. Každý kousek
se opracovává s láskou rukama našich pekařů. Každý u nás vyrobený
kus pečiva je originálem.“
Kde přesně lidé novou prodejnu najdou a kdy bude otevřena?
„Prodejna je trochu za rohem,
nebude vidět přímo ze Sušilovy ulice, je umístěna v areálu bývalých
stavebnin naproti poliklinice. Sázíme
na velké parkoviště, pohyb lidí a v neposlední řadě dobrou pověst. Otevřeli
jsme v pondělí 16. dubna. Prozatím
chceme mít otevřeno vždy v pracovní
dny od 5:30 do 12:00 hodin. Na uvítanou připravujeme cenovou akci.
Nabídneme kmínový chleba za 20
CZK a rohlík za 1,20 CZK.“
Máte prodejny i v jiných místech?
Naše pečivo si dnes mohou
koupit nejen Přílepští, ale i obyva-

telé Zlína a Napajedel. A nyní tedy
chceme naše výrobky nabídnout
i občanům Holešova.“
Můžete popsat výrobu
ve vaší pekárně?
„Do Holešova jsme si pořídili velkou zděnou parní sázecí pec,
která je druhá svého druhu v České
republice. Chleba se zadělává i peče
tradiční cestou, ale pečení je řízeno
moderním počítačem. Velké žáruvzdorné šamotové pláty v peci akumulují teplo a rovnoměrně propékají
chleba za průběžného paření pomocí
bezešvých trubek. Princip samotížné
cirkulace přehřáté páry v uzavřeném
okruhu tvořeném hustou sítí bezešvých trubek je považován mnohými
odborníky za nejlepší technologii
při pečení chleba. To dává pečivu
jedinečné vlastnosti, kterých v běžných pecích nedocílíte. Má hutnou
střídu, ale zároveň nadýchanou. Má
zvonivě křupavou nazlátlou kůrku
a jemně nakysle voní kváskem a aromatickými látkami, které se pozvolna
uvolňují z chlebového koření. Náš
chléb si chuťové vlastnosti udrží až
7 dnů. Vše, co mnozí z nás ještě
pamatují a co se v dnešní překotné
době pozvolna vytratilo.“
Pokud vím, byli jste také
za vaše výrobky oceněni.
„V loňském roce jsme obdrželi
jako jedni z mála v kraji certifikát
regionální potraviny. Každý region
v České republice má svůj vlastní
neopakovatelný charakter daný přírodním bohatstvím, kulturou a staletými tradicemi jeho obyvatel. My
jsme obdrželi Certifikát regionální
potravina Haná, do níž Přílepy jako
snad poslední východní výběžek
spadají.
Zákazník, který si koupí produkt
označený jednou ze značek systému „Domácí výrobky“, má jistotu,
že tento produkt splňuje následující
kritéria:
• původ výrobku v daném regionu
• kvalita
• výrobek nepoškozuje životní prostředí
• jedinečnost plynoucí ze vztahu k regionu (např. tradice, místní suroviny,
řemeslná práce, motiv regionu nebo
jiná výjimečná vlastnost).
Tohoto ocenění naší práce si
velmi vážíme. Dobrý chléb je velké
téma a my nabízíme řešení. Základem je kvalita vstupních materiálů,
jejich zpracování a technologie pe-

čení. A hlavně kvalitní tým zkušených
zaměstnanců. To vše musí být v harmonii, abyste docílili požadované
kvality. Žádný z těchto kroků se nedá
ošidit.“
Je o vás neustále slyšet, zdá
se, že jste aktivní i co se týče
propagace vaší značky.
„Snažíme se o sobě dát vědět.
Mnozí občané mohli zhlédnout naši
expozici na nedávném svatebním
veletrhu v Holešově. Asociace regionálních značek nás nedávno pozvala do Prahy. Vzali jsme to jako
výzvu. Zajímalo nás hlavně, jak se
na naše pečivo budou tvářit obyvatelé Prahy a cizinci. Těch nakonec
na Kampském krajáčku bylo víc než
80 %. Nejprve se nekonečně vyptávali, pak opatrně ochutnávali, fotili
a nakonec bez rozpaků nakupova-

li. Je to logické, každý je z domu
„naladěn“ na jiné chutě, to co se
nám zdá běžné, je pro zahraniční
návštěvníky raritou. Např. naše koláče, buchty, vdolky, to je něco, co
v této podobě nikde jinde ve světě
nenajdete. Snažili jsme se názvy
našich výrobků přeložit do několika
jazyků, ale byl to mnohdy lingvistický
oříšek. Např. krajový výraz frgál se
nám přeložit nepodařilo, tak jsme
to dlouze popisovali. (Budeme rádi,
když nám čtenáři pošlou své tipy
na info@pekarnaprilepy.eu.)
Mnozí ze zákazníků se vyjadřovali o tom, že Morava musí být
velmi zajímavou zemí, kterou stojí
za to navštívit, když se tam pečou
takové dobroty. Takže věříme, že
jsme i pro náš region udělali kus
dobré propagační práce.“
(pr)
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Rozsáhlý lesní požár hasilo také letadlo
Region (frs) - K rozsáhlejšímu lesnímu požáru došlo v úterý
10. dubna krátce před šestnáctou
hodinou mezi obcemi Přílepy a Lukoveček. Na místo vyjely jednotky
profesionálních hasičů ze Zlína
a Holešova, které postupně posílily jednotky dobrovolných hasičů
z obcí Lukoveček, Vlčková, Lukov,
Zahnašovice, Kašava, Držková,
Fryšták, Holešov, Kostelec a Štípa.
Ze Zlína na místo vyjel také velicí
důstojník směny.
„Po příjezdu na místo bylo
zjištěno, že mezi obcí Lukoveček

a Přílepy došlo k požáru v lesním
porostu. Požár zasáhl nejdříve
plochu asi jednoho hektaru, kde
hořela suchá tráva a mladá lesní školka. Vlivem silnějšího větru se ale plameny začaly rychle
šířit do okolí a prostoupily také
do vzrostlého lesa, kde hořel nízký
porost,“ uvedl mluvčí Hasičského
záchranného sboru Zlínského kraje Ivo Mitáček.
Velitel zásahu si nechal
na místo vyslat další posilové cisterny s vodou a v obavě o další
možné šíření požáru si vyžádal

vzlet letecké hasicí služby. „Do lesa
bylo postupně nataženo několik
dlouhých proudů vody a hasiči se
na několika místech snažili požár
zastavit. Jen lokalizace požáru
trvala hodinu. Byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu,“ uvedl
Mitáček.
Po příletu letadla bylo provedeno několik shozů, ale silný
vítr znemožňoval přesné zacílení.
Hasicí letadlo se do likvidačních
prací zapojilo asi po dobu půl hodiny. Hasiči na zemi dál pokračovali v celkové likvidaci požáru.
Dohašování jednotlivých ohnisek

Požár zničil zahradní domek
Holešov (frs) - Dvě hodiny
po půlnoci o Velikonočním pondělí
vyjížděli hasiči k rozsáhlému požáru zahradního domku v Holešově.
„Požár vidělo hned několik svědků,
kteří požár zpozorovali z nedalekého sídliště a oznámili hasičům,“
uvedl velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů Holešov Martin Horňák. Hasiči z nedaleké stanice byli
na místě do několika minut. „Požár
se podařilo lokalizovat asi po patnácti minutách intenzivního hašení.
Další asi dvě hodiny trvalo celkové
uhašení požáru. Hasiči museli část
konstrukcí rozebrat a dohasit skrytá
ohniska požáru. Při události nebyl
nikdo zraněn,“ uvedl Horňák.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů z Kroměříže bylo místo požáru
jen předběžně ohledáno. Plameny
zničily značnou část celodřevěného
objektu a uskladněný malý zahradní
traktor. Vyšetřovatelé hasičů z Kroměříže se na místo dostavili opět
dopoledne. „Dopolední práce přivedla naše odborníky k závěru, že
požár byl založen nedbalostí bezdomovce nebo úmyslně neznámou
osobou. Požárem způsobená škoda
byla vyčíslena na nejméně 60 000
korun. Zásahem hasičů se podařilo
uchránit jen malou část majetku asi
za 5 tisíc korun,“ uvedl tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru
Zlínského kraje Ivo Mitáček.

Městský výbor KSČM Holešov
zve srdečně všechny občany města Holešova
a okolí na tradiční

PŘEDMÁJOVÉ ODPOLEDNE

Akce se uskuteční v pátek 27. dubna 2012
od 15.30 do 18 h ve Smetanových sadech.
Připraveny jsou kulturní program, občerstvení,
bohatá tombola, pro děti soutěže a vláček Pacifik.

Mladí zahrádkáři budou soutěžit
Okresní soutěž Mladých zahrádkářů - soutěž dětí základních škol,
kterou pořádá Územní rada Českého zahrádkářského svazu v Kroměříži,
se uskuteční 27. 4. 2012 v holešovském Domě zahrádkářů na Dlažánkách. Začátek soutěže je v 8 hodin, od 11.40 do 12.00 je připraveno
vyhodnocení soutěže a od 12.00 do 12.40 předání dárků a diplomů.
(vac)
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a prolévání místa požáru vodou
byly ukončeny kolem osmé hodiny večer. Na místě zůstali dobrovolní hasiči na hlídání požářiště.
Při požáru a zásahu nebyl nikdo
zraněn.
„Požár vznikl nedbalostí při
lesním hospodářství a zasáhl
celkově plochu do dvou hektarů.
Lesní dělníci se nejdříve snažili
sami požár hasit, ale ve větru se
plameny rychle rozšířily a byly nad
jejich síly. Požárem způsobená
škoda na stromech byla odhadnuta
v řádech desítek tisíc korun,“ dodal
mluvčí.
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Hřiště při 3. Základní škole má za sebou zkušební provoz
Po několika zimních měsících
jsme se konečně dočkali. Rekonstrukcí školního hřiště získala škola
reprezentativní prostor pro míčové
sporty všeho druhu a je jen na žácích, jakým způsobem jej budou

schopni a ochotni využít. První hodiny tělesné výchovy byly ve znamení radostného zkoušení povrchu
hřiště a veselého pobíhání. Lze
jen doufat, že se hřiště stane místem setkávání slušných sportovců

a bude moci sloužit svému účelu
v dobrém stavu co nejdéle.
V průběhu ledna až dubna
testovaly hřiště ve zkušebním provozu holešovské fotbalové oddíly.
Od 1. května 2012 se konečně

dočká také veřejnost, která bude
moci hřiště v odpoledních hodinách využívat bezplatně. Při využívání hřiště je třeba dbát pokynů
správce a dodržovat provozní řád,
který předkládáme.

Provozní řád školního hřiště při 3. ZŠ Holešov
Školní hřiště využívá v dopoledních hodinách škola, v odpoledních hodinách je určeno
místním sportovním klubům a široké veřejnosti.
Všichni, kteří využívají areál školního hřiště
mimo vyučování, jsou povinni respektovat tento
provozní řád a pokyny správce hřiště.
1. Provozní doba:
Pro veřejnost a místní sportovní kluby je
hřiště přístupné po skončení školní výuky - od 15
hodin. V sobotu, v neděli a o prázdninách je
školní hřiště přístupné ve stanovenou dobu.
2. Školní hřiště je pro veřejnost přístupné
pouze v době přítomnosti správce areálu.
3. Hřiště je v provozu pro veřejnost v době
od 1. května do 31. prosince 2012.

4. Na hřišti s umělým povrchem je zakázáno
užívání nevhodné obuvi (např. tretry a kopačky
s kovovými kolíky a jakékoliv ostré předměty).
5. V době určené pro veřejnost je možné
si rezervovat jednotlivé sektory hřiště předem
u správce školního hřiště.
6. Vstup a využívání školního hřiště jsou
na vlastní nebezpečí, škola nenese odpovědnost
za odložené věci a případné úrazy.
7. Přístup na hřiště je možný pouze určeným vchodem. Přelézání plotu a zamčených
bran je zakázáno.
8. Při užívání školního hřiště je každý povinen dodržovat čistotu a pořádek, řídit se pokyny
správce, neničit zařízení školního hřiště a dbát
na bezpečnost svou i dalších uživatelů hřiště.
9. V prostoru školního hřiště je přísně zakázáno:
- jízda na kole, kolečkových bruslích a skateboardu
- kouření, užívání alkoholických nápojů a omamných látek
- přemísťovat mobilní zařízení mimo stanovená
místa
- vodění psů
- vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu
10. Využití sportovního areálu školního hřiště je bezplatné.
11. Při pronájmu šatny a hygienického zázemí školy bude účtována finanční úhrada.

Charita oslaví dvacáté výročí
Holešov (sov) - Dvacet let
od svého založení oslaví začátkem
května Charita Holešov. V pátek 4.
května se bude konat od 8 do 16
hodin den otevřených dveří. Lidé
se budou moci podívat do prostor budovy Charity na náměstí
Svobody 97, dále do domu s pečovatelskou službou, Novosady
1597, domu s pečovatelskou
službou, Havlíčkova 1134 a 1136
a do domu s pečovatelskou službou, Tyršova 658.

Ve dvacet hodin se pak bude
konat v kostele Nanebevzetí
Panny Marie charitní koncert,
v rámci kterého vystoupí Holešovský chrámový sbor, Holešovský komorní orchestr a Trubači
Holešov.
V sobotu 5. května se pak
bude konat od 10 hodin v kostele
Nanebevzetí Panny Marie mše
svatá. Hlavním celebrantem bude
P. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc.

Při zajištění pořádku na sportovišti
správce školního hřiště úzce spolupracuje
s městskou i státní policií. Porušení těchto
příkazů může být důvodem k vykázání z areálu školního hřiště.
Provozní doba školního hřiště:
Období od 1. 5. do 31. 10. 2012
Všední dny:
15 - 20 hodin
Soboty, neděle, svátky:
9 - 20 hodin
Období od 1. 11. do 31. 12. 2012
Všední dny:
15 - 20 hodin
Soboty, neděle, svátky:
9 - 20 hodin
Letní prázdniny:
9 - 21 hodin
Účinnost: od 1. 5. 2012
Mgr. Jitka Heryánová, ředitelka školy

Policejní služebny procházejí rekonstrukcí
Region (sov) - V průběhu dubna začaly rekonstrukce budov Policie ČR
v Kroměříži a obvodních odděleních v Holešově a Bystřici pod Hostýnem.
Přestavba obvodního oddělení v Holešově začala 16. dubna. „Díky projektu
Ministerstva vnitra ČR s názvem P1000 se občané i policisté dočkají komfortnějšího prostředí. Rekonstrukce jsou financovány z fondů Evropské unie.
Stavební práce budou probíhat za plného provozu. Pouze vstup do kroměřížské budovy policie bude dočasně přesunut. Nově se do objektu bude vcházet
dvorem naproti atletickému stadionu,“ uvedla policistka Simona Kyšnerová.

Jarní etapa deratizace města Holešova
Město Holešov zajistí prostřednictvím speciální firmy s odbornou
způsobilostí MVDr. Radovana Šindeláře, SERVIS 3xD, Olomouc v období
od 16. května 2012 do 31. května 2012 jarní etapu speciální ochranné
deratizace na veřejném prostranství města Holešova.
Boj proti přenašečům infekčních onemocnění škodlivými hlodavci
může být účinný, jen pokud je deratizační opatření prováděno pravidelně
a důsledně. Z tohoto důvodu žádáme všechny občany, organizace a podnikatele na území města Holešova o maximální spolupráci a provedení
deratizace ve stejném termínu.
Ing. Markéta Šubová, vedoucí odboru životního prostředí

Řádková inzerce
Prodám RD v centru města 4+1, samost. vjezd, garáž. Po celkové opravě.
Nutno vidět. Tel. 603 245 047.
Prodám byt 3+1 v OV Holešov - Letiště. Tel. 774 538 558.
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Usnesení ze 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva města
Holešova, které se konalo dne 26. března 2012
Přijaté usnesení č. 23/2012 - N
964 Zastupitelstvo města Holešova
schválilo předložený program jednání Zastupitelstva města Holešova
konaného dne 26. března 2012.
Přijaté usnesení č. 24/2012 - N
965 Zastupitelstvo města Holešova schválilo ověřovateli zápisu
Jaromíru Čajkovou a Mgr. Ivanu
Bozděchovou.
Přijaté usnesení č. 25/2012 - N
966 Zastupitelstvo města Hole-

šova schválilo návrhovou komisi
ve složení: Ludmila Štaudnerová,
MUDr. Lenka Dúbravčíková a Bc.
Jana Slovenčíková.
Přijaté usnesení č. 26/2012 - N
967 Zastupitelstvo města Holešova I schválilo 1. postup přípravy a realizace investiční akce
„Humanizace Centra pro seniory
v Holešově“ dle předloženého
návrhu a 2. projekt „Humanizace
Centra pro seniory v Holešově“

a jeho předložení k žádosti o podporu do dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR. II. pověřilo starostu města
PaedDr. Zdeňka Janalíka zajištěním a uzavřením všech potřebných
smluv. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 27/2012 - N
969 Zastupitelstvo města Holešova
schválilo rozpočtové opatření města
Holešova č. 2/2012 dle předlože-

ného návrhu v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
Termín: bezodkladně.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Jaromíra Čajková
ověřovatelka zápisu
Mgr. Ivana Bozděchová
ověřovatelka zápisu

Usnesení ze 6. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 26. března 2012
Přijaté usnesení č. 57/2012 - N 2518
Rada města Holešova I rozhodla, že
nejvhodnější nabídkou na poskytnutí investičního úvěru na financování
akce Kanalizace Tučapy - Količín je
nabídka banky ČSOB, a.s. II doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit úvěrovou smlouvu s touto
bankou. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 59/2012 N 2511 Rada města Holešova
schválila plán odpisů dlouhodobého majetku města Holešova
na rok 2012 dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan
Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 60/2012 - N 2536
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit rozpočtové opatření č.
2/2012 dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: ZM 26. 03. 2012.
Přijaté usnesení č. 61/2012 N 2520 Rada města Holešova
I schválila uzavření dodatku
č. 1 k nájemní smlouvě č. PM
42361/2011 - ZSM/Nov uzavřené
dne 26.08.2011 s Povodím Moravy, s.p., se sídlem v Brně, Dřevařská 11, IČ 70890013, v souvislosti s investiční akcí „Holešovsko sever - kanalizace - stavba
1 - Holešov, Količín,Tučapy“ dle
předloženého návrhu a II pověřila
starostu města PaedDr. Zdeňka
Janalíka podpisem tohoto dodatku. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 62/2012 - N 2521
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit poskytnutí půjček z Fondu
rozvoje bydlení města Holešova žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček
Termín: ZM 16. 04. 2012.
Přijaté usnesení č. 63/2012 - N
2539 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit dodatek č. 9
ke zřizovací listině příspěvkové
organizace 3. Základní škola Holešov dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
Termín: ZM 16. 04. 2012.
Přijaté usnesení č. 58/2012 - N
2535 Rada města Holešova schválila smlouvu o poskytnutí dotace
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na úhradu energií při provozování
krytého bazénu, který provozuje
Tomáš Svoboda na ul. Tovární čp.
1081 v Holešově, dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 64/2012 N 2538 Rada města Holešova
schválila uzavření dodatku č. 3
ke smlouvě č. H-M-067-00/10 se
společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská
366, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 65/2012 - N 2522
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit JUDr. Lubomíru Bartoškovi udělení: - ceny města Holešova
„Osobnost města Holešova“ za rok
2011, - „Velké pečeti města Holešova“ a - finanční odměny ve výši
5.000 Kč. Finanční částka bude
čerpána z kapitoly 51 - Rada města. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal
Termín: ZM 16. 04. 2012.
Přijaté usnesení č. 66/2012 - N
2523 Rada města Holešova I
schválila vyhlášení nejúspěšnějších sportovců a nejvýznamnějších osobností v oblasti kultury
a volnočasových aktivit města
Holešova za rok 2011 v těchto kategoriích: - trenér či organizační
pracovník: Stanislav Jaša - sportovní kolektiv: družstvo mužů
„A“ SFK ELKO Holešov - sportovní naděje (do 15 let): taneční
pár Monika Zapletalová-Martin
Dubický - jednotlivci za sportovní
úspěchy do 20 let: Libor Liška ml.
- jednotlivci za sportovní úspěchy
nad 20 let: Milan Roubalík - kolektivy působící v oblasti kultury
či volnočasových aktivit: o.s. Moravské děti - osobnost v oblasti
kultury: JUDr. Zdeněk Novák osobnost v oblasti volnočasových aktivit: Milada Květáková II
udělila oceněným: - „Pamětní list
v deskách“ a - finanční odměnu
ve výši 2.000 Kč Finanční částka
bude čerpána z kapitoly 51 - Rada
města. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 67/2012 - N 2524
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
rozdělení dotace města Holešova tzv.

„Akce milion 2012“ dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: ZM 16. 04. 2012.
Přijaté usnesení č. 68/2012 - N
2525 Rada města Holešova I vzala na vědomí přerušení pravidelného provozu v holešovských
mateřských školách v období
od 01. 07. 2012 do 31. 08. 2012.
II doporučila ředitelkám holešovských mateřských škol, aby náhradní provoz mateřských škol
v Holešově pro nezbytně nutné
potřeby zákonných zástupců
dětí byl zajištěn takto: - od 02.
07. 2012 do 27.07.2012 Mateřská
škola Sluníčko Holešov, - od 01.
08. 2012 do10. 08. 2012 Mateřská
škola, Holešov, Masarykova 636
a - od 13. 08. 2012 do 31. 08. 2012
Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 69/2012 - N 2526
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
rozpis finančních podílů na obnovu
kulturních památek v rámci „Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“ v roce 2012 takto: Restaurování bočního oltáře sv. Anny
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
(1. fáze). Celkové náklady 100.000 Kč
- Program regenerace (dotace):
100.000 Kč - Restaurování bočního oltáře Zvěstování Panny Marie
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
(1. fáze). Celkové náklady 100.000 Kč
- Program regenerace (dotace):
100.000 Kč. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: ZM 16. 04. 2012.
Přijaté usnesení č. 70/2012 N 2528 Rada města Holešova
schválila s účinností od 01. 04.
2012 plat řediteli příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Holešov Mgr. Pavlu Chmelíkovi dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 71/2012 - N 2529
Rada města Holešova schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace
ve výši: - 2.000 Kč Klubu českých turistů, odboru Holešov, IČ72077425,
Holešov, Tyršova 1479, na pronájem kinoklubu v budově kina Svět
pro uspořádání „Klubového večera
s cestovatelem“, který se uskuteční

dne 28. 03. 2012, a - 10.000 Kč
Středisku volného času, příspěvková organizace, IČ 75088606, Holešov, Sokolská 70, na uspořádání III.
ročníku „Všetulské hůlky“, která se
uskuteční dne 14. 04. 2012 na holešovském zámku. Finanční částka
bude čerpána z kapitoly 51 - Rada
města. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 72/2012 - N 2532
Rada města Holešova doporučila
Zastupitelstvu města Holešova
schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 100.000 Kč
Charitě Holešov, IČ 47930063,
na úhradu energií v městských
objektech čp. 97 na nám. Svobody, čp. 658 na ul. Tyršova, čp.
1134 a 1136 na ul. Havlíčkova
a čp. 1597 na ul. Novosady v Holešově, které má Charita Holešov
ve výpůjčce a ve kterých poskytuje pečovatelské služby. Zodpovídá: Bc. Věra Lišková. Termín:
ZM 16. 04. 2012.
Přijaté usnesení č. 73/2012 - N 2530
Rada města Holešova schválila
výpůjčku mobilních telefonů společnosti Technické služby Holešov,
s.r.o., dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Irena Ďuláková. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 74/2012 - N
2446 Rada města Holešova vzala na vědomí informaci tajemníka
městského úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova ze dne
12. března 2012.
Přijaté usnesení č. 75/2012 - N 2549
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
1. schválit postup přípravy a realizace investiční akce „Humanizace
Centra pro seniory v Holešově“ dle
předloženého návrhu, 2. schválit
projekt „Humanizace Centra pro
seniory v Holešově“, jeho předložení k žádosti o podporu do dotačního programu Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR a 3. pověřit
starostu města PaedDr. Zdeňka
Janalíka zajištěním a uzavřením
všech potřebných smluv. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
ZM 26. 03. 2012.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Bc. Renata Lochmanová
ověřovatelka zápisu
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Pozvánka na Hanácko-valašské krajinské myslivecké slavnosti
v Holešově
Součástí městských oslav
ve dnech 4. až 6. května v Holešově budou rovněž myslivecké
slavnosti, nazvané podle slavné
holešovské výstavy v roce 1914
Hanácko-valašskými mysliveckými
slavnostmi, nad kterými převzal
osobní záštitu hejtman Zlínského
kraje MVDr. Stanislav Mišák.
Už od pátku 4. května budou myslivečtí trubači doprovázet
návštěvníky okresní chovatelské
přehlídky mysliveckých trofejí
v zámku, bude se zde prezentovat Střední lesnická škola z Hranic
na Moravě a ve 20 hodin barokní
myslivecké fanfáry spojených trubačských souborů uvedou a zakončí slavnostní Charitní koncert
ve farním kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Holešově.
Těžištěm mysliveckých
slavností bude sobota 5. května.

V rámci nich se uskuteční setkání trubačských souborů z celé
Moravy a hudba na lesnice bude
doprovázet všechny akce a aktivi-

českého malíře zvěře a myslivosti,
proslulého nejen u nás, ale i v Německu, Rakousku a Maďarsku.
Rovněž děti budou mít v zámku

Od 15.00 hodin proběhne na nádvoří zámku koncert
- přehlídka trubačských mysliveckých souborů
z celé Moravy.
ty, pořádané především v zámku
a v zámeckém parku. Během dne
se v zámeckých prostorách představí Řád svatého Huberta jako
strážce historických mysliveckých
tradic, prezentovat se bude nakladatelství a vydavatelství myslivecké literatury Myslivost s.r.o.
Proběhne beseda s mysliveckými
spisovateli, kteří představí své
nové knihy a výstava malířských
děl akademického malíře Václava Nasvětila, nejvýznamnějšího

svůj koutek s různými soutěžemi
a hrami s mysliveckou tematikou.
V zámeckém parku bude uspořádána Hubertská jízda s možností
projížděk na koních, vystoupí zde
sokolníci se svými dravci a řada
výrobců a prodejců ve stáncích
nabídne široký sortiment mysliveckého a outdoorového oblečení, potřeb a upomínkových předmětů.
Od 15.00 hodin proběhne
na nádvoří zámku koncert - přehlídka trubačských mysliveckých

Přehlídka trofejí
bude po více než
30 letech v Holešově
Ve dnech 4. až 6. května 2012 se uskuteční
v prostorách holešovského zámku chovatelská
přehlídka trofejí a svod loveckých psů. Tuto celo
okresní akci pořádá z pověření orgánů státní správy myslivosti město Holešov, Okresní myslivecký
spolek Kroměříž a Myslivecké sdružení Tučapy-Bořenovice. Přehlídka a hodnocení trofejí získaných v roce 2011 reprezentuje stav zvěře v okrese
Kroměříž a současně je poučením i zajímavostí pro
širokou veřejnost. Chovatelská přehlídka se koná
v různých částech okresu každoročně, ale v Holešově
se ji podařilo v letošním roce zorganizovat po více
než 30 letech. Přijďte se podívat v uvedené dny, vždy
od 9 do 15 hodin, na unikátní součást naší přírody.
Za organizátory zve Odbor životního prostředí
Městského úřadu Holešov.
Ing. Pavel Badanko
referent odboru životního prostředí

Zájezd do Topoľčianek
1. Základní škola Holešov a Castellum Holešov pořádají dvoudenní zájezd do Topoľčianek
na Slovensku (družební město Holešova). Termín: 16. - 17. 6. 2012 (sobota - neděle), cena: 1 800,Kč. Ubytování: hotel Národní dům (většinou 2lůžkové pokoje, koupelna se sprch. koutem + WC,
satelit. televizor, rádio) viz www.narodnydom.sk. Strava: oběd, večeře a snídaně.
Program: 1. den (So) odjezd ráno z Holešova v 7:00, příjezd do Topoľčianek cca 11:00, 12:00
společný oběd, 14:00 obora se zubry - krmení zubrů, 16:00 prohlídka národního hřebčína, 17:00
prohlídka zámku v Topoľčiankách, 18:00 vinařské závody - degustace (cca 2 hodiny) nebo prohlídka
městečka (středověký pranýř, křížová cesta), 20:00 večeře, 2. den (Ne) snídaně, krátká prohlídka městečka (kostel, křížová cesta), 9:45 odjezd do Bojnic, 11:00 prohlídka zámku v Bojnicích,
13:00 - 15:00 volno na oběd (podle vlastního výběru, není v ceně),17:00 - 18:00 zříceniny hradu
v Čachticích - výstup nahoru, 20:30 návrat do Holešova (doba návratu je orientační).
V ceně je: doprava, nocleh, plná penze na 1 den, průvodce, všechny vstupy včetně ochutnávky vín, pojištění na cestu do zahraničí. V ceně není: oběd 2. den.
Přihlášky: Osobně v kanceláři školy. Telefonicky 573 312 080 nebo 736 772 612, 736 148 506.
E-mailem: zs1hol@volny.cz.

souborů z celé Moravy. Myslivecké
slavnosti potom vyvrcholí od 19.30
průvodem krojovaných myslivců ze
zámku na náměstí Dr. E. Beneše,
kde při svíčkách proběhne podvečerní koncert a večerka - čepobití
spojených trubačských souborů.
V neděli v 9.00 potom myslivečtí trubači opět na náměstí budíčkem pozvou všechny Holešovany
i návštěvníky Holešova na slavnostní mši za město Holešov a patrona
Holešova sv. Jana Sarkandra (pouť
k sv. Janu Sarkandrovi), na které
budou rovněž troubit slavnostní
fanfáry a znělky. Tím budou Hanácko-valašské krajinské myslivecké
slavnosti ukončeny.
Zveme srdečně všechny zájemce o přírodu, zvěř a myslivost
k návštěvě těchto slavností, přístup
na všechny koncerty a prezentace
bude zdarma.

Blíží se další
Den pro zdraví
Součástí 5. ročníku akce DEN pro ZDRAVÍ,
který se uskuteční v sobotu 28. dubna od 9 do 17
hodin v budově 3. Základní školy Holešov pod
záštitou místostarosty Holešova Rudolfa Seiferta, bude také celá řada přednášek a besed.
Program je složen z několika částí - prezentační
a prodejní místa, pohybové aktivity pro veřejnost
v tělocvičně, zajímavé přednášky, ukázky první
pomoci, měření s diagnostikou zdravotního
stavu a také ochutnávky zdravé stravy.
Program přednášek a besed:
Slavnostní zahájení bude v 9 hodin.
9.00
Slavnostní zahájení.
9.30 - 10.10
Zrozeni pro aromaterapii…
bez chemie ke zdraví, kráse
a psychické rovnováze.
10.15 - 10.55 Příčinu zdravotních problémů
hledej na chodidlech.
11.00 - 11.30
Klíšťata mezi námi.
11.35 - 12.15 Spiritualita Himálaje, vykuřovadla a vůně z nejvíce duchovních oblastí naší planety.
12.20 - 13.00 Irisdiagnostika, Darkfield a co
nám přináší.
13.05 - 13.35 Reishi - božská houba nesmrtelnosti.
13.40 - 14.10 Pryč s kyselostí…!
14.15 - 15.00 Bolí vás záda? Praktické rady,
jak pomoci svému tělu, aby
lépe pracovalo a nebolelo.
15.05 - 15.35 Vitaminy a doplňky zdravé
stravy…
15.45 - 16.15 Zdraví lidí a planety Země.
16.15 - 16.45 Očistné svíce. Jednoduchá
a účinná pomůcka pro úlevu
při bolesti, zánětu, otocích.
Celý program najdete na:
www.holesov.info
Další informace: MKS Holešov - Jana Slovenčíková, mobil: 777 760 121, e-mail: slovencikova@mks.holesov.cz. Vital life centrum zdraví
s.r.o., nám. Dr. E. Beneše 41, Holešov, Hana
Sovišová, mobil 608 400 134, e-mail: sovisova@
vitallifecz.com.
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Holešovští ministranti konají poutě na Svatý Hostýn také letecky
Bývalý starosta Přílep Rudolf
Pšenka je v současné době jedním z nejstarších aktivních pilotů
malých sportovních letounů u nás.
Ve svých 75 letech stále zasedá do pilotní kabiny a řadě svých
bližních umožňuje, aby se nejen
na region střední Moravy podívali
z ptačí perspektivy. „Není žádným
tajemstvím, že umožňuji převážně
ministrantům různých farností, aby
se podívali z letadla na Kroměříž, Holešov, Hostýn, Zlín, někdy
i na Radhošť, Lysou horu nebo
i další místa. Po roce 1991 jsem
tak činil mnohokrát, a to vždy zcela
bezplatně, na mé finanční náklady.
Tuto činnost mohu realizovat proto,
že jsem dosud aktivním obchodním
pilotem letounů - letovým instruktorem. Od roku 1953, kdy jsem poprvé jako pilotní žák zasedl do kokpitu letadla, jsem nalétal mnoho
tisíc hodin,“ uvedl tento vášnivý
pilot, který působil od roku 1957
několik let také jako reprezentant
Československa v bezmotorovém
létání. „Za to, že mohu ve svých
75 letech aktivně létat nejen jako
obchodní pilot letounů, ale i jako
pilot kluzáků a pilot-instruktor ULL,
vděčím nejen Bohu, ale i dobrým
lidem kolem mne i solidnímu rodinnému zázemí,“ vysvětlil tento
věřící muž, který se aktivně účastní
života v holešovské farnosti.

Letecký pohled na centrum Holešova, zámek a zámeckou zahradu.

Slib Svatému otci

Pilot Rudolf Pšenka má za sebou další let.

Rudolf Pšenka vysvětlil, že
svými aktivitami plní slib, který dal
Svatému otci - papeži Janu Pavlu
II. při osobním setkání, které se
konalo u příležitosti svatořečení
Anežky České v listopadu 1989
v Římě. Slíbil tehdy, že bude podle
svých sil a možností pracovat pro
blaho lidí i římskokatolické církve.
Věřící pilot Rudolf Pšenka pozval jednoho letního dne loňského
roku do letounu typu CESSNA 172
také ministranty z farnosti Holešov
v čele s tehdejším holešovským
děkanem P. Petrem Bulvasem
a společně absolvovali let nad Svatý Hostýn a široké okolí. „Dovršil
jsem tím hranici padesáti spokoje-

ných ministrantů a dalších farníků
z farností spadajících do děkanátu
Holešov. Realizoval jsem však také
mnoho dalších bezplatných letů
pro ministranty z jiných farností, ať
již z Fryštáku, Kroměříže, Kvasic
a dalších. Rád vzpomínám na let
nad Svatý Hostýn, který jsem před
mnoha lety uskutečnil s bývalým
holešovským děkanem panem
dr. Poláškem při jeho jednom „kulatém“ výročí. Byli jsme nad Pravčicemi ve výšce asi 1 500 metrů nad
zemí. Den předtím přešla nad naším územím studená fronta, která
způsobila nádhernou dohlednost.
Na Radhošti jsme snad viděli každý strom a před námi v celé kráse
panorama Hostýnských vrchů.
Dokončení na str. 9

Svatý Hostýn a okolí jsou jedním z nejoblíbenějších cílů pilota Rudolfa Pšenky.
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Holešovští ministranti konají poutě na Svatý Hostýn také letecky
„Na pana děkana Poláška ta
krása též zapůsobila a řekl: Co
vidím, to je Boží dílo. A měl pravdu,
neboť takové pohledy se i z letadla
nevidí každý den,“ vylíčil jeden ze
svých zážitků Rudolf Pšenka.
Čas od času se jej lidé ptají,
proč provádí na své nemalé náklady zdarma lety s ministranty římskokatolické církve. Odpověď je
podle něj jednoduchá. „Je to výraz
mé vděčnosti za jejich obětavou
práci, kterou pro církevní společenství odvádějí, je to výraz mé podpory celému církevnímu společenství,
neboť nežijeme v jednoduchém
období. Svět žije v éře křesťanství,
ať se to komu líbí nebo ne. Vidíme
však i u nás, ve svém okolí, mnoho
násilí, vražd, znásilnění i krádeží.
To nevzniká jen tak, má to své kořeny. Osobně to vidím tak, že je to
jistý odklon od křesťanských hodnot jak v celé společnosti, tak i při
výchově v rodinách. Tyto křesťanské hodnoty hajme, kde můžeme,
neboť bez Boha a víry tento svět
spěje k zániku,“ vyznal se věřící
pilot z důvodů svého konání.

Panorama Přílep z ptačí perspektivy.
A jak dodal, své postoje vnímá také jako příspěvek k oslavám
stého výročí korunovace sochy
Panny Marie na Svatém Hostýně.
Korunovace se konala ve čtvrtek
15. srpna 1912 za účasti nepřehledných zástupů věřících i církevních a světských hodnostářů.
„Stojí též za zmínku, že současnost se k tomu výročí připojuje
velmi důstojně, když představitelé

duchovní správy Svatého Hostýna
a Matice svatohostýnské vyvolali
sbírku na sedm nových zvonů pro
baziliku na Svatém Hostýně, které
jsou v tuto dobu prakticky již odlity
a do konání hlavních oslav v srpnu 2012 budou zavěšeny a pak
zazní nad touto posvátnou horou
i širokým okolím,“ dodal Rudolf
Pšenka.
František Sovadina

Ministranti z farnosti Holešov s bývalým holešovským děkanem
P. Petrem Bulvasem a Rudolfem Pšenkou před letem
nad Svatý Hostýn.

Poděkování pracovníkům centra pro seniory a dalším lidem
Vážená paní ředitelko Ivano Bozděchová, srdečně Vám děkuji za mimořádně citlivý
přístup, který jsem cítila a cítím od vás i vašich
kolegů v Centru pro seniory Holešov.
Přivezli mě k vám 8. února 2011 po těžké
operaci mozku. Byla jsem upoutaná na postel,
smutná a bezvládná, bez naděje, že budu
ještě chodit… Svým přístupem a trpělivostí mi
zaměstnanci centra pomáhali učit se znovu sednout si a stoupnout… Dnes už dokonce chodím
s pomocí chodítka. Je to úžasné. Díky vzornému
lidskému přístupu člověka k člověku se dějí
zázraky. Můj pobyt a uzdravení v centru pro
seniory jsou toho určitě důkazem. K uzdravení
jistě přispělo i zdejší klidné a příjemné prostředí.
Jeho součástí je řada besed, výstavy, zpívání, ruční práce, terapie na procvičení mozku.
Dokonce jsme měli i josefovskou zábavu, kde
hrál k tanci i poslechu pan Cholasta. Duchovní
podporou pro věřící jsou pravidelné bohoslužby,
které slouží kaplan P. Miroslav Jáně a děkan
P. Jerzy Walczak.
Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se
o mé uzdravení zasloužili. Jedná se především
o rehabilitační sestřičky paní Hanu Machourkovou a paní Syrovátkovou a paní doktorku

Havlíkovou. Poděkovat bych chtěla všem
zaměstnancům centra za obětavou a nesnadnou práci.
Mimořádné poděkování chci adresovat paní doktorce z holešovské neurologie A. Medkové a dalším lékařům
a sestrám z Bystřice pod Hostýnem
a z nemocnic v Brně, Kroměříži a z rehabilitace ve Zlíně.
V neposlední řadě chci poděkovat
také své spolubydlící paní Kamile Mišechové za klidné a příjemně strávené dny,
což je pro zdraví rovněž velmi důležité.
Chtěla bych povzbudit všechny
nemocné seniory, aby nevzdávali boj
se svou nemocí. Při pevné vůli, setkání
s dobrými lidmi a při troše štěstí člověk
může i v pokročilém věku pro sebe hodně
udělat.
Danuta Fojtů,
klientka Centra pro seniory Holešov

Pečení cukroví
v centru pro seniory. >
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Skauti a jejich příznivci bojovali za záchranu skautingu
O první jarní neděli, která byla
opravdu jarní nejen podle kalendáře,
ale i podle počasí, se na holešovském náměstí úderem druhé hodiny
odpolední sešlo bezmála 80 přívrženců skautingu. Byli pozváni zúčastnit
se záchrany skautingu, jež odporuje
nově vládnoucí státní ideologii.
„V naší vyspělé době nemá
skauting už žádný význam! Je třeba
potlačit hnutí vychovávající mládež
a zajímající se o přírodu, děti jsou
příliš malé na to, aby něco dokázaly!
Varuji vás, občané města Holešova,
že jakákoliv podvratná činnost bude
tvrdě potlačena v zájmu našeho státu!“ Tato slova z úst ideologického
vůdce zahřměla náměstím a odstartovala boj o záchranu toho, co skauting za 100 let své existence na českém území vybudoval. Stateční, kteří
se rozhodli postavit proti státnímu
režimu, se v týmech vydali nalézt
tajné skrýše - místa, na nichž se
dověděli informace ze skautské historie a osvojili si nemálo skautských
dovedností. Vše jim však znesnadňovali státní agenti a při střetnutí
s nimi docházelo ke krutým bojům!
I přesto tyto nesnáze se nakonec
týmům podařilo skautské dědictví
zachránit a agenty, představující
nepřejícnou státní ideologii, zahnat.
Definitivní ukončení nedělního odpoledne proběhlo formou malého
občerstvení v prostorách klubovny.
Odlišné pohledy účastníků
na hru:
„Začátek byl strašidelný (agenti
a tak), ale taky to bylo srandovní.
Náš zelený tým byl po celou dobu

akce statečný (a to tam byl i malý
Matyáš ještě v kočárku), nejlepší
bylo, že jsem je všechny znala. Nejvíc se mi líbilo, když jsme nakonec
všichni najednou běželi zachránit
poslední kousky lilie a skautského
vůdce. Hodně jsem se zapotila při
překonávání lanových můstků, co
vedly k mohyle (moje mamka taky).
Když jsem o celém dnu vyprávěla
ve škole kamarádkám, ptaly se mě,
jestli takhle bojujeme pořád a že by
chtěly příště taky.“ (Bety, 8 let)

tradice. Po lítých bojích s agenty,
splnění úkolů a vykonání dobrých
skutků jsme se konečně všichni sešli
na náměstí, seskládali lilii a zjistili,
že nám devět úlomků chybí. Tu nás
vyrušil nedaleký křik a všichni jsme se
se střelami v rukou vydali zachránit
zbylé úlomky skautského dědictví. Vyhráli jsme! Agenti byli rozprášeni, my
jsme tak složili lilii a oživili skautské
myšlenky a tradice.“ (Johny, 13 let)
Když se v podvečer všechny
skupiny sešly na předem určeném

za profesionální přípravu a organizaci i nápadité a promyšlené úkoly,
protože díky nim jsme měli možnost objevit doposud nepoznaná
zákoutí Holešova a užili si úžasné
nedělní odpoledne. Budeme se těšit
na spolupráci při dalších skautských
akcích.“ (K. Jarkovská, rodič)
Na celé akci se podílelo víc než
30 organizátorů, proto bychom chtěli
tímto poděkovat všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podílel na její realizaci.
Děkujeme vedení MKS, TJ Sokol Ho-

Účastníci napínavé skautské hry na holešovském náměstí.
„Všichni jsme ztichli, když
na náměstí vjela dvě dobová auta
a vyskákalo z nich 10 agentů v černém s tmavými brýlemi a červenými
páskami kolem paží. Poháněni jediným úmyslem - s cílem zničit skauting. Dva skauti, skrývající se v našich
řadách, nám poradili, jak skauting
zachránit. A tak jsme se po malých
skupinkách vydali spojit úlomky
skautské lilie a zachovat skautské

místě, mohla být hra ukončena. Ale
skutečným závěrem byla až pucková bitva (pucka = látkový balónek),
kdy stateční skauti a skautky zahnali
„tajné agenty". Společné rozloučení
proběhlo na zahradě klubovny, kde
se vyčerpaní účastníci hry mohli občerstvit a zároveň se blíže seznámit
s organizátory hry.
„Ráda bych touto cestou
poděkovala všem organizátorům

lešov a Centru pro seniory Holešov
za poskytnutí prostor, které jsme pro
akci mohli využít, a Vladimíru Trnkovi a Pavlu Reimerovi za sponzorskou podporu. Dále také manželům
Šťastným, kteří připravili pro všechny
účastníky vynikající raut, a všem, kdo
nezištně přiložili ruku k dílu a bez nichž
by tato oslava výročí 100 let českého
skautingu nemohla proběhnout.
Skauti a skautky Holešov

Okresní kolo SOČ na Gymnáziu Ladislava Jaroše
Dne 4. 4. 2012 proběhl na Gymnáziu Ladislava Jaroše Holešov již 34. ročník okresního
kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ).
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 32 soutěžících (s 28 pracemi), kteří postupně prezentovali své výsledky z devíti oborů. Z naší školy
se soutěže zúčastnilo hned 5 studentů - Adéla
Miklíková, Andrea Šafaříková, Aneta Zlámalová, Lucie Cápíková a Jan Gryga. Všichni v SOČ
obstáli a získali velmi dobré výsledky.
Po úvodním shromáždění v aule školy, kde
se přivítání ujala paní ředitelka Mgr. Blažena Kubíčková, se studenti přesunuli do připravených

učeben, aby se mohli plně soustředit na své
prezentace. Letos byla konkurence opravdu
velká a všichni soutěžící obhajobu svých prací
zvládli se ctí. Díky spoustě kvalitních prezentací
pak měli členové komise opravdu nelehký úkol
určit, kdo bude stát na stupni vítězů a kdo postoupí do krajského kola.
Naši studenti vybojovali tři první místa:
Adéla Miklíková se svou prací Fauna mořských sedimentů kenozoika lokality Dolní Nětčice (obor 5 geologie a geografie), Jan Gryga
s prací Samuraj (obor 15 teorie kultury, umění
a umělecké tvorby) a Lucie Cápíková s prací

Vstup České republiky do NATO a jeho vliv
na česko-německé vztahy (obor 17 filosofie,
politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory). Na krásném druhém místě se pak
umístila Aneta Šafaříková s prací Využití drog
v lékařství a legalizace marihuany pro tyto účely
(obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie
a problematika volného času).
Letošní ročník se díky dobrým pracím
opravdu vydařil a nezbývá než ještě jednou
pogratulovat vítězům a popřát jim hodně štěstí
v krajském kole, které se bude konat dne 20.
4. 2012 na Gymnáziu JAK a JŠ s právem SJZ
Uherský Brod.
Jako koordinátor soutěže bych také chtěla
poděkovat kolegovi Mgr. Václavu Novotnému
a v neposlední řadě naší milé paní knihovnici
Ivaně Sklenářové za obětavou pomoc při administrativních záležitostech. Díky patří také
generálnímu sponzoru SOČ České spořitelně
a.s. a Zlínskému kraji.
Mgr. Kateřina Slezáková
koordinátor okresního kola SOČ
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
10
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O koncerty nebyla v Holešově v minulých dnech nouze

V zámecké sala terreně proběhl 12. dubna klavírní koncert Ladislavy
Jančové. Jedním z několika hostů byla také Kateřina Jurášková.
Foto Jiří Vojáček

Ani pátek 13. dubna neodradil příznivce rockové muziky, kteří zašli
do zámeckého New Drive Clubu na koncert kapely Schelinger - Revival.
Foto Jiří Vojáček

Slavné vily Zlínského kraje
- výstava v zámku Holešov
Trvání: stálá expozice, vstupné: volně přístupné,
otevírací doba: út - ne 9 - 12, 13 - 17 hodin.
Trvalá expozice padesáti nejzajímavějších architektonických perel
Zlínského kraje je umístěna na chodbě prvního patra zámku.

Je to už po několikáté, co Jaroslav Mikuš, který už léta žije
v Portugalsku, přijel dirigovat do Holešova. Naposledy to bylo při Velikonočním koncertě - Stabat Mater, který proběhl 8. dubna v kostele
Nanebevzetí Panny Marie. Rozhovor s Jaroslavem Mikušem přineseme v jednom z příštích vydání Holešovska.
RR, foto Jiří Vojáček

Do konce
dubna otevřena

VÝSTAVA
„70 let zničení
nové synagogy
v Holešově“
Městská knihovna
Holešov

Provedu
drobné stavební
a obkladačské
práce v Holešově
a okolí.
Telefon 573 395 705
Mobil 736 731 776
11
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Hudební setkání - KAREL GOTT
ZÁMEK HOLEŠOV
- úterý 1. května 2012 v 19 hodin
Městské kulturní středisko
v Holešově pořádá unikátní hudební
setkání Karla Gotta, Felixe Slováčka a Jitky Zelenkové za doprovodu
Pavla Větrovce a jeho Bandu. Jde
o jedinečný hudební projekt na východní Moravě. Koncert se bude
konat ve velkém sále holešovského
zámku, a tak mají příznivci popového
žánru možnost vidět své oblíbené
interprety doslova jako na dlani.
Pořadatelé pojali tuto událost jako
společenskou záležitost, a proto připravili pro návštěvníky různá milá
překvapení. Součástí vstupenky je
například ochutnávka skvělých mo-

ravských vín, drobné občerstvení
a podepsaný hudební nosič Jitkou
Zelenkovou. Originalitu této hudební perly podtrhuje fakt, že se jedná
pravděpodobně o jediný koncert Karla Gotta v tomto roce na Moravě.
Pro více informací, prosím, kontaktujte: MKS Holešov, příspěvková organizace, tel.: 571 160 890,
e-mail: info@mks.holesov.cz, www.
holesov.info
Prodej a rezervace vstupenek:
Městské informační centrum, nám.
F. X. Richtra 190, Holešov, tel.:
571 160 890, e-mail: mic@mks.
holesov.cz
(mks)

VÝSTAVY V HOLEŠOVĚ
• Výstava obrazů Rudolfa Seiferta
- Restaurace V Podzámčí (do konce května)
• Výstava fotografií Petra Procházky
- Kavárna Cinema (do konce dubna)
• Výstava obrazů a fotografií Tomáše Krejčího
- Restaurace Starý pivovar (do konce května)
• Výstava černobílých fotografií Roberta Rohála
- Zámecká restaurace (stálá výstava)

Holešovští kumštýři budou
vystavovat v Rájci nad Svitavou
Na perutích snů je název společné výstavy Roberta Rohála a Hany
Palečkové, kteří budou od neděle 29. dubna do 10. června vystavovat
v galerii Kruh v zámku Rájec nad Svitavou. Zatímco Rohál prezentuje svou
fotografickou tvorbu, Palečková vystaví své originální šperky. V květnu
se budou oba autoři prezentovat v zámku Doudleby nad Orlicí - vernisáž
proběhne 12. května.
JZ
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Středisko volného času TYMY připravuje na neděli 17. června
od 19 hodin besedu s herci KVĚTOU FIALOVOU a JOSEFEM KUBÁNÍKEM. Vstupenky a informace v kanceláři TYMY,
tel. 573 396 928.
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Haydnovo Stabat Mater rozeznělo farní kostel v Holešově
Velikonoce jsou z křesťanského hlediska
nejdůležitějšími svátky celého roku. Týkají se
totiž podstaty víry, toho hlavního v evangeliu.
Symbolem Velikonoc je kříž a jejich poselstvím na základě biblického svědectví bolest
a smutek nad Ježíšovým ukřižováním, ale také
radost a naděje spojená s jeho vzkříšením - tedy
rozjímání nad významem jeho smrti. Proto
jsou trvalým námětem uměleckého hudebního
ztvárnění.

Výrazná melodika, chromatické
harmonické postupy
Jedním z pokladů světové duchovní hudby je slavná skladba rakouského skladatele
Josepha Haydna Stabat Mater, kterou si pro
letošní koncert o Velikonoční neděli zvolila dvě
spolupracující holešovská hudební uskupení
- Holešovský chrámový sbor se sbormistrem
Janem Kotasem a Holešovský komorní orchestr
s uměleckým vedoucím Ivo Kurečkou. Haydn
ve své skladbě zhudebnil začátek středověké básně františkánského mnicha a básníka
Jacopone da Todi ze 13. století Stabat Mater

dolorosa (Stála Matka bolestná), která vyjadřuje
nesmírnou bolest Matky Boží Marie stojící pod
křížem, na němž umírá její jediný syn.
Toto téma zpracovala v průběhu historie
od 13. století až do současné doby celá řada
slavných skladatelů. Mezi nejznámější patří
Orlando di Lasso, Da Palestrina, Gioacchino
Rossini, Franz Schubert, Ferenc Liszt, Giuseppe Verdi, Antonín Dvořák, ze současných
pak Krzysztof Penderecki. V Haydnově tvorbě
zaujímá mimořádné místo a svědčí o zaujetí,
s nímž ji komponoval pětatřicetiletý skladatel.
Výrazná melodika, chromatické harmonické
postupy a promyšlené střídání náladových
odstínů přivádějí posluchače k zamyšlení nad
utrpením Ježíšovy matky během ukřižování
jejího syna.

Jedinečná duchovní i umělecká
atmosféra
Uvedení skladby vytvořilo v chrámu jedinečnou duchovní i uměleckou atmosféru,
na které se podíleli všichni účinkující. Pochvalu
si zaslouží Holešovský chrámový sbor, který se

Město Holešov vydá publikaci
Dáma každým coulem
Osudy holešovské hraběnky Barbory
Wrbnové, od jejíhož narození uplynulo letos
11. dubna 120 let (zároveň to bylo letos v únoru půl století, co zemřela), se bude zabývat
nová publikace nazvaná „Dáma každým coulem“. Svým způsobem půjde o rozšířenou verzi
(a to jak v samotném textu, tak ve fotografické
příloze) dříve vydané brožury „Vzlety a pády
holešovské hraběnky Barbory Wrbnové“, kterou
vydalo město Holešov před několika lety.

knižní tip
Barbora Wrbnová (dívčím jménem Wiedemannová) se stala manželkou holešovského
hraběte Rudolfa Ludvíka Ferdinanda Wrbny ml.
(1892 - 1936). I když neměla šlechtický původ,
podle pamětníků, s nimiž jsem se setkal, byla
dámou každým coulem. V holešovském zámku

žila bezmála třicet let. Zemřela krátce před svými sedmdesátými narozeninami na nefunkčnost
ledvin. Předtím se ovšem vrátila z komunistického kriminálu.
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. Během svého života
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, kterou vydá město Holešov v edici
„Knihovnička Holešovska“ na rozhraní dubna
a května.
Robert Rohál

obdivuhodně vyrovnal s krásným, ale těžkým dílem a zněl jako jeden hlas, Holešovský komorní
orchestr za krásný zvuk a znamenitou souhru,
všichni sólisté - sopranistka Eva Kývalová,
altistka Lenka Čermáková, tenorista Pavel Valenta a basista Roman Hoza za krásně vedené,
barevně i intonačně vyrovnané hlasy, které bylo
radost poslouchat.
Velkou pochvalu si zaslouží hostující dirigent Jaroslav Mikuš, profesor hudby z Portugalska, rodák z Olomouce, někdejší občan
našeho města, patriot a propagátor české hudby v zahraničí. Každé jeho gesto bylo zcela
srozumitelné a dokázal jím vytvořit působivou
dynamiku a vůbec celý úžasný dojem z nádherné hudby. Byla to již jeho čtvrtá spolupráce
s holešovskými hudebníky.
Posluchačské publikum, které zaplnilo
farní kostel, bylo z provedení velikonočního
koncertu nadšené a dojaté a ocenilo účinkující
zpěváky i instrumentalisty dlouhotrvajícím potleskem. Byl to pro návštěvníky koncertu dlouho
nezapomenutelný, vpravdě sváteční zážitek!
Text Ing. František Rafaja
Foto Jiří Vojáček a Robert Rohál
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MORAVA IVY BITTOVÉ A ŠKAMPOVA KVARTETA
Nespoutaná energie lidové hudby je velkou tvůrčí inspirací nového alba Ivy Bittové
a Škampova kvarteta se skladbami Pavla Fischera…
Škampovo kvarteto vydává u Supraphonu
své desáté album. Novou nahrávkou se vrací
k úspěšné spolupráci s Ivou Bittovou, se kterou
v minulosti uskutečnilo již dvě CD. Autorem
většiny skladeb je bývalý primárius kvarteta
Pavel Fischer.
Iva Bittová říká: „Spolupráce se Škampovým kvartetem mne naplňuje zcela pozitivně
jak profesně, tak lidsky. I po změně konstelace
hudebníků je to úžasné hudební těleso, hledající hloubku interpretační kvality a zároveň se
nebojí vyzkoušet nové formy a výrazy. Každé
nové pozvání k vytvoření společného díla jak

balkánským a romským folklórem sklízí kvarteto
nadšené ohlasy na světových pódiích. „Artificiální forma“ tady nic neubrala plnosti emocí,
radosti, bolesti i stesku tak čistě obsažených
v lidové hudbě.
Album obsahuje vedle skladeb Pavla Fischera také skladbu Hopáhop tálitá Ivy Bittové,
která původně vznikla na objednávku proslulého Kronos Quartetu. „Recitační či deklamační
pasáže vyžadovaly zcela jiný způsob vyjádření
- osobního obnažení. To byl také zřejmě důvod,
proč nebyla skladba nakonec Kronos Quartetem nahrána, a tak se jí zhostilo Škampovo
kvarteto,“ upřesňuje Pavel Fischer.
Na několik otázek k realizaci nahrávky
odpověděla houslistka Škampova kvarteta
Daniela Součková.

ve studiu, tak na koncertech je mi ctí a zároveň
radostí, hudebním svátkem.“
Pod většinou skladeb je však podepsaný
Pavel Fischer, bývalý primárius kvarteta, kterého jeho moravské hudební kořeny a léta se
„Škampovci“ dovedly k pozoruhodným skladatelským počinům. S jeho skladbami inspirovanými především moravským, ale i skotským,

Iva Bittová a Pavel Fischer jsou svérázné tvůrčí osobnosti, jaká s nimi byla
spolupráce?
Spolupráce Škampova kvarteta s Ivou
Bittovou byla výborná, setkali jsme se již při
projektu Janáčkových písní. Skladby Pavla
Fischera nám jsou velice blízké, jeho první
smyčcový kvartet „Morava“ jsme měli možnost
již několikrát zahrát na koncertech
u nás i v zahraničí. Pozitivní reakce
publika nás jen utvrdily v přesvědčení, že natočení CD s takovou
tematikou stojí za to. Samotné natáčení probíhalo hladce i díky milému a profesionálnímu přístupu
hudebního režiséra Jiřího Gemrota
a zvukového mistra Jana Lžičaře.
Skladby Pavla Fischera jsou
emocionálně velmi nabité a silně
inspirovány folklórem. Někdy bylo
těžké udržet ve hře tu správnou energii, zejména po několikahodinové
natáčecí práci. Největším potěšením
bylo společné hledání těch správných
folklórních grifů a frázování. Tam nás
přímo ve studiu inspirovali Iva s Pavlem, spolupráce s nimi byla skvělá.

Škampovo
kvarteto.

Iva Bittová.
Co aktuálního Škampovo kvarteto připravuje?
V nejbližší době nás čekají výjezdy do Anglie, v srpnu koncertujeme a vyučujeme na letním hudebním festivalu Lake District, v září
zahajujeme novou sezonu ve Wigmore Hall
s programem W. A. Mozarta a F. Schuberta.
Na podzim jsme byli přizváni Igorem Františákem k účinkování na Svatováclavském hudebním festivalu a čeká nás také koncertní turné
v Portugalsku a Holandsku.
Album Morava bude mít křest 6. května
2012 v rámci festivalu Musica v Holešově.
Můžete upřesnit, na co se návštěvníci tohoto koncertu mohou těšit?
Posluchači uslyší koncertní premiéru nejnovějších skladeb Pavla Fischera z nového CD,
zahrajeme i výběr Janáčkových písní z předchozí spolupráce s Ivou Bittovou. Rádi bychom
uvedli jeden ze smyčcových kvartetů Leoše
Janáčka a přemluvili Ivu Bittovou, aby zahrála
jednu ze svých improvizací. Program ještě
ladíme, ale určitě je na co se těšit.
(red)

V Holešově vystoupí mezinárodně proslulé hvězdy

Ve čtvrtek 26. dubna zazpívají v Holešově Carlos Mena
a Dorothee Mields.
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V neděli 6. května se v Holešově představí Iva Bittová
a Škampovo kvarteto.
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Grafické zpracování programu: MKS Holešov

Další akce MKS Holešov
Pátek 27. dubna v 19.30 hodin BIG BAND HOLEŠOV
koncert, na kterém jako host vystoupí slovenský jazzový zpěvák PETER LIPA,
kinosál

Sobota 26. května v 19.30 hodin
Travesti skupina SCREAMERS
vystoupení známé travesti skupiny s novou kabaretní show „15 let v dámských
šatech“, kinosál
Vstupenky v tradičním předprodeji - Městské informační centrum (zámek)
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Děti jsou takové, jaká je společnost kolem nich,
míní Svatava Ságnerová
Členka Zastupitelstva města Holešov,
předsedkyně komise pro školskou a protidrogovou problematiku, trenérka a funkcionářka
Dívčího fotbalového klubu Holešov - tím vším je
Mgr. Svatava Ságnerová. Učí na holešovském
gymnáziu a je vidět snad na všech kulturně-společenských a sportovních akcích nejen
v Holešově. O své práci, aktivitách, charitativní
činnosti, ale i o svém soukromí vypráví v následujícím rozhovoru.

ROZHOVOR
Známe se sice dlouho, ale stejně by
mne zajímalo, jak jste se dostala do Holešova a hlavně jak se vám tu líbí?
Pocházím z Jablůnky a k této valašské
vesnici se stále hlásím. Po studiích na VŠ jsme
bydleli a pracovali s manželem a starší dcerou
v Praze a zde se nám narodila mladší Lucie.
Rozhodnutí vyměnit uspěchaný životní styl
za klidný v nás uzrávalo delší dobu a v okamžiku, kdy v Holešově manžel dostal pracovní
nabídku, jsme neváhali. Do Holešova jsme se
s rodinou přistěhovali v létě roku 1993. Pro moji
rodinu to znamenalo velkou změnu, ale rádi
jsme vyměnili velkoměsto za vesničku Tučapy
a představa klidného pomalejšího života se nám
vrchovatě naplnila. Hlavně dcery zde prožily
pohodové dětství s typickými vesnickými radovánkami a moc rády na tuto dobu vzpomínají.

S Evičkou Kaňákovou z Domova
pro zdravotně postižené Javorník Chvalčov.
Jako pedagog jste prošla několika
školami. Kde všude jste působila a jaký
předmět dnes vyučujete na holešovském
gymnáziu?
Vystudovala jsem Fakultu tělesné výchovy
a sportu UK v Praze, obor tělesná výchova - biologie a měla jsem to štěstí, že jsem si „zaučila“
na různých typech škol. Na všechny moc ráda
vzpomínám, každé prostředí mi dalo hodně
zkušeností profesních i lidských a všude jsem
navíc potkala výborné žáky. Prvním rokem jsem
učila na ZŠ Vyhlídka ve Valašském Meziříčí, to
byla pro mne jako začínající kantorku opravdu škola života, pak jsem působila sedm let
na gymnáziu v Praze-Radotíně a na této „malé“
škole se mi moc líbilo.
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Po mateřské dovolené jsem působila
na 3. ZŠ Holešov - zde jsem potkala řadu
výborných lidí, a byť jsem zde strávila
pouhý rok, dodnes s vedením školy spolupracuji a velmi ráda se zde vracím. Poté
přišla nabídka působit na policejní škole
MV Holešov a tam jsem prožila čtrnáct
kantorských roků v mužském kolektivu
tělocvikářů při výuce tělesné přípravy.
Zažila jsem tu chvíle pro ženy mnohdy
neočekávané, ale typické pro prostředí
ozbrojených složek, získala jsem mnoho
cenných zkušeností profesních i životních
a na mužský pracovní kolektiv velmi ráda
vzpomínám, to byla moje druhá škola
života. Se zdejšími výrazně sportovně
motivovanými studenty jsem se účastnila
řady soutěží a dostavila se i řada úspěchů.
Po zdravotních problémech jsem tuto pracovní kapitolu uzavřela a využila jsem nabídku
působit na místním gymnáziu. Jsem tu velmi
spokojená, věkové rozpětí 8 let u dětí od primy po oktávu umožňuje používat rozmanitou
škálu aktivit pro naše žáky, a navíc pracujeme
na gymnáziu s obrovským lidským a myšlenkovým potenciálem.
Žádnou ze škol, na nichž jsem působila,
neoznačím za nejlepší, všude se mi líbilo a vše
mělo své plusy i minusy, ale toho kladného bylo
vždy všude více.
Jak vy sama vnímáte dnešní mládež?
Taky si pamatuji, že jste nedávno mladé velice chválila, a to jak se starají o seniory…
Děti jsou takové, jaká je společnost kolem nich, takový je můj názor. Nářky a stesky
na dnešní nevychovanou mládež odmítám; to,
co my dospělí mladým nastavíme a umožníme,
oni využijí beze zbytku. Dnešní uspěchaná doba
s obrovským množstvím informací, konzumní
způsob života, pracovní problémy rodičů, média
s mnohdy problematickou náplní programů - to
všechno děti vnímají, a pokud jsou na řešení
problémů samy, nemusejí to vždy úspěšně
zvládnout. Základ výchovy stále tvoří rodina
a to dnes společnost opomíjí, tlak veřejnosti
je vyvinut především na školy základní, které
mnohdy suplují funkci rodičů. Dnešní děti jsou
takové, jak je všichni vychováváme, a já mám
to štěstí, že stále potkávám děti skvělé.

Mgr. Svatava Ságnerová.
na to, že každý z nás jednou zestárne a bude
chtít důstojně žít i v pozdějším věku. Pomoc
může potřebovat každý z nás, na to velmi často
zapomínáme.
Stejně jste ale mimořádně agilní. Co
byste mi řekla k dívčí kopané Holešov a vaší
práci trenérky?
Stála jsem u zrodu tohoto oddílu kolem
roku 2000, zahrála jsem si na sklonku své hráčské kariéry se spoustou skvělých fotbalistek,
a v dalších letech jsem se věnovala trenérské
činnosti u dospělých i žákyň, jejichž tým jsem
založila s pomocí výboru DFK. V současné
době ještě pomáhám při trenérské činnosti
Honzovi Koláčkovi, ale věnuji se hlavně funkcionářské práci - jako předsedkyně oddílu sháním
finanční prostředky pro činnost a snažím se
o propagaci našeho sportu.
Nikdy jsem neměla cíl dovést tento oddíl
do 1. ligy, máme v klubu jinou filozofii - pracujeme s žákyněmi od mala, vychováváme
si je trpělivou prací, a ony pak hrají v celku
žen. Nejlepší z nich dostávají příležitost okusit
nejvyšší soutěž - v současnosti hraje Dominika
Stolářová 1. ligu v celku FC Slovácko a Míša
Dobroslávková v týmu FC Baník Ostrava. Obě
odchovankyně jsou pro naše mladé hráčky
velkým vzorem a já si vážím toho, že jsem
mohla od malička pracovat s tak kvalitními
fotbalistkami.
Patří sportovní aktivity k vašim největším koníčkům? Zkuste shrnout vaše
hobby…
Původně jsem atletka, běhala jsem dlouhé tratě a při studiu v Praze jsem se dostala
i k hodu oštěpem. K fotbalu mne dovedla moje
spolužačka a hned jsem měla možnost zahrát
si první ligu v celku Sparty Praha.

Hodně se zabýváte právě charitou i pomocí seniorům. Co vás k tomu vede?
K této oblasti jsem vždy tíhla a teprve
v posledních letech mám možnost se naplno
realizovat při konkrétních akcích. Ti, kdož si
neumějí nebo nemohou sami pomoci, by měli
Pokračování na str. 17
být chráněni a zaopatřeni státem a společností
na rozdíl od lidí zdravých.
Myslím, že spousta věcí se
v posledních letech v této
oblasti zlepšila, ale stále
se setkávám s případy, kdy
se potřebným nedostávají
finanční prostředky na rehabilitační či zdravotní pomůcky. Já mám to štěstí,
že jsem zdravá, a co to
je nemoc, jsem si sama
okusila, proto se snažím
hledat cesty, jak pomoci
především nemocným dětem. Senioři - to je docela
opomíjené téma dneška,
a myslím, že nemyslíme
Vrškiáda pro Michalku Macurovou.
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Děti jsou takové, jaká je společnost kolem nich,
míní Svatava Ságnerová
Dokončení ze str. 16
V současnosti se věnuji pouze rekreačnímu
sportu, absolvovala jsem totiž několik operací
kolenou a závodní sport pro mne skončil. Miluji lyžování - jak sjezdové, tak běžky, pokud
mám čas, vyrazím na cyklostezku zabruslit si
či na kolo, ráda hraji i badminton. Moje velké
hobby je příroda - máme dva pejsky, kterým se
ve volném čase věnuji, ráda relaxuji při práci
na zahradě a mezi květinami vůbec, miluji houbaření a zatím nestíhám svého velkého koníčka
a tím je rybolov. Můj tajný sen je vyzkoušet
sokolnictví, ale momentálně je to z časových
důvodů jen sen…
Co kultura? Všímám si, že jste vidět
na mnoha kulturně-společenských akcích…
Tím, že jsme se přestěhovali z Tučap
do Holešova a bydlíme kousek od zámku, se
mi otevřela cesta k užívání si bohatého kultur-

děti pro jakoukoliv pohybovou aktivitu a ukázat
jim, že zacvičit si může opravdu každý. Stála
jsem u začátku tohoto programu a pořád si myslím, že je v dnešní době velmi užitečný. Od roku
2006 působím ve funkci předsedkyně Krajské
rady Asociace školních sportovních klubů ČR
a ve spolupráci s předsedy okresních rad se
nám postupně podařilo vytvořit stabilní strukturu
fungujících školních sportovních soutěží, které
probíhají od úrovně okrsků až po republikové
soutěže. Zásluhou nadšenců z řad učitelů probíhají tyto akce i v Holešově - např. letos se zde
koná republiková soutěž v silovém čtyřboji.
O seniorech a charitativních počinech jsem
se již zmínila. Momentálně je v plném běhu
akce sběru plastových víček pro Anetku Kráčalíkovou, jejíž vrchol proběhne 23. dubna - na 3.
ZŠ Holešov se dopoledne uskuteční Vrškiáda
aneb Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov pro
Anetku, a 24. dubna proběhne podobná sbírka
v rámci Dne Země v Uherském Brodě. Výtěžek
obou akcí bude věnován Anetce, která se jich
zúčastní se svými rodiči.
Jste mimořádně zaměstnaná žena, která zcela určitě nezná nudu, a proto by mne
zajímalo, jak to zvládáte, když vím, že jste
také manželka a matka…
Všechno zvládám především s pomocí
rodiny a momentálně leží největší břímě na mém
manželovi. Myslím si, že společné soužití spočívá především ve vzájemné toleranci a pomoci,
a navíc - podporuje-li vás váš partner ve vašich
aktivitách, máte vyhráno, a já ten pocit mám.
Pokud se chcete věnovat naplno aktivitám mimo
domov, musíte mít stabilní zázemí, kde načerpáte sílu a energii, a já mám to štěstí, že takovýto
domov mám.

Charitativní sbírka pro Moničku Poláškovou.
ního života ve městě. Nemám vyhraněný žádný
žánr, ráda poslouchám kvalitní hudbu nebo si
prohlédnu výstavu, které MKS nabízí ve vysoké
kvalitě a v hojném množství.
V Zastupitelstvu města Holešov jste
předsedkyní komise pro školskou a protidrogovou problematiku - zajímalo by mne,
co všechno v této oblasti řešíte?
Především musím ocenit skvělou spolupráci s ředitelkami všech mateřských a základních
škol Holešova, moc mi pomohly se v této problematice zorientovat a já se snažím jim tuto
pomoc vrátit. Zabýváme se spoluprací škol,
koordinujeme společné akce a řešíme problémy
týkající se všech dětí. Naším zatím největším
počinem je návrh obecně závazné vyhlášky
o zákazu požívání alkoholu na některých veřejných prostranstvích v našem městě. Po úřednickém kolečku, kterým vyhláška putovala čtyři
měsíce, ji budou posuzovat a věřím, že i schválí,
Rada a Zastupitelstvo města Holešov na svém
červnovém zasedání.
Pokud ale vím, tak těch aktivit je určitě
daleko víc. Zkuste mi je ještě připomenout,
protože jsem určitě na něco zapomněl…
V Holešově probíhá v základních a mateřských školách třetím rokem pohybový projekt
Holešovské děti v pohybu; jeho cílem je získat

Co dělají vaše dcery?
Dcery jsou už dospělé a velmi často se
mých akcí účastní a podporují mne při nich.
Starší Zuzana se po studiu Policejní akademie
a právnické fakulty věnuje v Praze
práci v advokátní kanceláři, stále si
zvyšuje kvalifikaci a pracuje na svém
sebevzdělávání. Mladší Lucie studuje
prvním rokem žurnalistiku a bezpečnostní strategie v Brně, externě pracuje jako redaktorka a její aktivity jsou
soustředěny v Holešově a okolí. Obě
dcery mi dělají velkou radost a v jejich
profesních snahách je s manželem co
nejvíce podporujeme.

S úsměvem jde všechno líp.
Zaujalo vás v poslední době v Holešově
něco, co vám udělalo nečekanou radost?
A co vás na druhé straně zase vytočilo?
Radost mi dělají jakékoliv úspěchy dětí téměř každý týden slyším o úspěších sportovců,
výtvarníků, mažoretek, zpěváků či soutěžících
v různých olympiádách a mám radost, že malé
město, jako je Holešov, dokáže být úspěšné
a vychovává tak skvělou mládež, a jsou-li to
moji současní či bývalí žáci, o to větší radost
z jejich úspěchů mám. Velkou radost mám
rovněž z počinů holešovského MKS, myslím, že
jsme se stali vyhledávaným místem kulturních
a společenských akcí, které navštěvují hosté
z celého Zlínského kraje. Nelíbí se mi - anebo chcete-li - vytáčí mne - současný politický
marast, arogance a absence morálky a etiky
v našem životě na všech úrovních. Přesto věřím,
že většina lidí patří k těm slušným a férovým,
fandím jim a budu je i nadále podporovat.
Ptal se Robert Rohál

Pro Holešovsko dopisujete
jako externistka. Neuvažovala jste
třeba dříve o profesi novinářky?
Žurnalistika - to byl můj velký
sen už na gymnáziu ve Valašském
Meziříčí, ale v době mého mládí byla
tato škola určena pro tzv. vyvolené a já
jsem mezi ně určitě nepatřila. Psala
jsem povídky už na základní škole,
ale do časopisů a novin jsem začala
pravidelně přispívat až po přestěhování do Holešova. Stylistika, kultura
projevu, krásná čeština a pravopis
- to jsou věci, které mne při psaném
i mluveném projevu zajímají nejvíce
a je pravda, že v dnešní době média po této stránce hodně zaostávají. Mladší dcera zřejmě kráčí v mých
stopách a snad se jí podaří mé sny
naplnit, záleží jen na ní…
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Nad Hostišovou se po 68 letech znovu objevily tři padáky
Proběhl devátý ročník nočního vzpomínkového pochodu Clay-Eva
Noční vzpomínkový pochod
Clay-Eva, letos v pořadí již devátý,
začíná mít rysy dobře zavedené
a známé značky. Tak se to aspoň
jeví jeho účastníkům a pořadatelům, kteří sledují rok od roku větší
účastnický i mediální zájem o tuto
akci. Neubráníme se srovnání
s úplnými začátky pochodu, kdy
se prvních ročníků účastnili především skauti a jejich nejbližší známí
v počtu pár desítek lidí. Letos byla
realita zcela jiná. Na start pochodu
se postavilo 104 účastníků. Nejvíce
jich do Bystřice vyrazilo z Rackové
(61), o něco méně z Hostišové
(38), symbolickou trasu z Hostišové do Rackové si vyzkoušelo pět
pochodujících.
První program začal na obecním úřadu v Hostišové v 18:00,
kde Klub výsadkových veteránů
Holešov předal ocenění svým nejstarším výsadkovým veteránům.
Pamětní medaili obdržela také
skupina Clay a organizátoři pochodu. Za ně ji převzala do opatrování starostka obce Hostišová
paní Marta Koppová. Mezitím se již
začali objevovat první čestní hosté.
Vzpomínkovou akci i letos podpořili
svou přítomností rodinní příslušníci
legendárních výsadkářů. Dorazili
synové Čestmír Šikola a Antonín
Bartoš (z USA) i synovec Jan
Štokman. Přišli i potomci dalších
spolupracovníků Clay-Eva paní
Bohumila Zicháčková z Bystřice
pod Hostýnem a paní Blažena Imrichová z Prušánek u Hodonína.
Mimořádný rozměr dodal zahájení pochodu seskok výsadkářů
Armády České republiky, konkrétně
výsadek příslušníků 102. průzkumného praporu gen. Karla Palečka
z Prostějova. Vrtulník Mi-17 se nad
Hostišovou objevil v 18:45. Po několika krouženích z něj vyskočily
tři černé tečky, které se za krátký
okamžik rozvinuly do tří padáků!
Podařilo se to na den přesně, kdy
zde před 68 lety seskočili členové
skupiny Clay-Eva. Vrtulník svůj
spanilý let ještě zakončil nízkým

průletem a přistál na nedalekém
poli. Poté, co parašutisté sbalili své
padáky, přišli ke shromážděným
u pomníku, aby také uctili památku
svých předchůdců z druhé světové
války.
Další program se již odvíjel
v klasických kolejích. Michal Mynář z Horizontu Hostišová, který
je tradičním moderátorem akce,
uvedl folkovou skupinu Hostband,
která otevřela ceremoniál písní
od písničkářky Radůzy. Ondřej Machálek krátce připomenul několik
letošních výročí, v jejichž duchu
se celý ročník nesl. V prvé řadě to
byla všechna data, která souvisí
s působením asi nejslavnějšího výsadku Anthropoid, od jejichž akce atentátu na zastupujícího říšského
protektora Reinharda Heydricha
letos uplyne 70 let. Další výročí
si budou připomínat zejména výsadkáři, protože v říjnu uplyne 65
let od založení československého
výsadkového vojska. Účastníky
a čestné hosty poté pozdravila starostka obce i Čestmír Šikola, syn
radisty skupiny. Hostband ještě
zahrál píseň pochodu Jdou muži
tmou a pak již následovalo položení kytic k pomníku, čestná salva
Hraničářského pluku 19 (tentokrát
následovaly i tři výstřely z děla)
a československá hymna. Část
zahájení a start skupin se již konal
za deště. Naštěstí se ukázalo, že
to byla pouze přeháňka a vyjma
chladu a větru, který byl letos silnější než při minulých ročnících, se
s dalšími živly nemusely skupiny
na cestě potýkat.
Nejstarším účastníkem devátého ročníku pochodu byl osmasedmdesátiletý muž ze Zlína,
nejstarší ženou byla dvaasedmdesátiletá paní z Olomouce. Nejmladším účastníkem pak byl třináctiletý
hoch z Třebětic. Všichni zdárně
došli do cíle, i když někteří jinými
způsoby nebo cestami než byla
oficiálně vedená trasa. V Bystřici
pod Hostýnem, kam první skupiny přišly před třetí hodinou ráno,

Příslušníci Klubu vojenské historie Hraničářského pluku 19 a jejich
čestné salvy.
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na ně čekal teplý čaj a chléb se
sádlem a cibulí. Do pamětního listu
každý dostal razítko pochodu.
Za pomoc s organizací děkujeme všem organizátorům (Horizontu Hostišová, obci Hostišová,
KVV Holešov) i dalším lidem, kteří
svou sebemenší pílí přispěli k jeho
zdaru. Děkujeme účastníkům
za ukázněnost, s jakou napomohli
hladkému průběhu akce. Nakonec
se sluší poděkovat i za finanční
podporu z dotačních prostředků MAS - Partnerství Moštěnka

v rámci programu podpory spolků.
Příští rok oslaví tradice nočních
vzpomínkových pochodů již deset let. Doufejme, že se ponese
v podobně pozitivním duchu jako
ročník letošní. Chcete-li se o skupině Clay-Eva nebo o našich dalších
aktivitách dozvědět více, sledujte
během celého roku naše stránky
http://clay-eva.cz/.
Za Junák - Svaz skautů
a skautek ČR, středisko Holešov
Ondřej Machálek
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Války a pohromy Holešova - 2. část
15. století bylo pro Holešov obdobím řinčení
zbraní a zbroje. Bylo to dáno jednak charakterem tehdejší doby - husitskými válkami a následujícími boji o český trůn, ale i charakterem
tehdejších majitelů Holešova, bojovných pánů
ze Šternberka. Jak jsme psali minule, husitských válek byl Holešov i s okolím ušetřen, a to
díky obratné (dnes bychom asi řekli poněkud
bezpáteřní) politice holešovských Šternberků.
Naopak, holešovský Albrecht ze Šternberka se
stal útočníkem - se svým zbrojným lidem napadl
v roce 1447 sousední Hulín a zde „městečko vybral a lidi některé zmordoval“, jak jej žaloval biskupský man a držitel Kroměříže a Hulína, Mikuláš z Moravan u zemského soudu. Tato kapitola
holešovských dějin není příliš známá - a přitom
to bylo období v historii našeho města, kdy Holešované vedli vojenskou agresi a navíc vítěznou!
Že bychom se za to trochu styděli? Samozřejmě
přímo obyvatelů Holešova asi v Albrechtových
vojích příliš mnoho nebylo, většinu jeho družiny
tvořili žoldnéři, vysloužilci z husitských válek,
vojenští řemeslníci - profesionálové, ale možná
že nějaký ten synek holešovského řemeslníka
či hospodáře se k Albrechtovým válečníkům
nechal naverbovat, kdo ví?! Během husitských
válek ale byla možná poničena holešovská tvrz
- přímou zprávu o tom sice nemáme, ale vzhledem k tomu, že Albrecht a následně Matouš ze
Šternberka dle zápisů holešovskou tvrz
obnovovali (a přestavěli na mocný hrad,
jak víme z archeologických výzkumů posledních let), možná
že byla někdy v těchto dobách obležena
a dobyta. Ale to je jen
domněnka.
Po Albrechtově
smrti se stal vlastníkem holešovského
panství jeho syn MaŠternberský erb.
touš, který se psal
„Matouš Holešovský ze Šternberka“ (1446
- 1479). A to byl bezpochyby nejbojovnější
a nejagresivnější majitel Holešova v celých jeho
dějinách. Jako poručník dědice lukovské části šternberského panství, Albrechta staršího,
pobýval hodně na hradě Lukově, i když hospodářskou základnu a podle výzkumů zřejmě
i částečně vojenskou základnu jeho působení
představoval právě Holešov. Na mohutném
předhradí holešovského hradu, které zahrnovalo pravděpodobně velkou část současného
náměstí F. X. Richtra, náměstí Sv. Anny a možná
i část Holajky, byla pravděpodobně ubytována
vojenská družina Matoušova nebo alespoň její
významná část. Zpočátku se Matouš vojensky
angažoval ve prospěch katolické strany. Ale jeho
hlavním zájmem bylo zřejmě především kořistění
- podnikal loupeživé nájezdy po celé Moravě,
často až do slezských knížectví, která byla
katolická. Jak i na Moravě převládala kališnická
strana krále Jiřího z Poděbrad, přešel Matouš
ze Šternberka na poděbradskou, utrakvistickou
stranu a stal se velmi mocným, a tudíž vítaným
spojencem „husitského krále“ Jiříka. Nejen že
svým nemalým vlivem podporoval Jiříka z Poděbrad v jeho sporech s papežskou kurií, ale
půjčil mu i peníze - 1 000 zlatých, které ale už
nikdy nedostal zpátky.
A Matouš ze Šternberka na Holešově byl
vlastně i původcem, nebo spíš tvůrcem záminky
k vypuknutí česko-uherských válek, které se
staly jednou z největších pohrom pro náš kraj.

Jak v té době bylo celkem obvyklé,
činili jednotliví bojovní šlechtici výpady
do sousedních panství, někdy i do sousedních zemí. A to nejen šlechtici čeští
a moravští, ale také uherští, v naší současné terminologii slovenští. Jedním
z takových divokých nájezdníků byl Bělík
(Bielik) z Lednice, pán hradu (ze kterého
zbyla dodnes mohutná zřícenina) a městečka na západním Slovensku (nepleťme
s Lednicí na jižní Moravě). Tento Bělík se
svými rotami pustošil moravské příhraničí
a buď omylem, nebo záměrně se dostal
v roce 1467 do blízkosti Holešova. Ale
se zlou se potázal. Pan Matouš zřejmě
ihned mobilizoval své ozbrojence, Bělíka v nějaké bitvě v našem okolí porazil
a hnal se za ním až do Horních Uher - na Slovensko. Tam zase on poplenil lednické panství
a s kořistí se vrátil do Holešova. Je to tedy jediná

HISTORICKÁ
ZAJÍMAVOST (seriál)
„zahraniční“ a navíc úspěšná vojenská výprava
Holešovanů v celých našich dějinách!
Bohužel byl to sice relativně oprávněný
a zejména velmi v těch dobách obvyklý čin,
přišel ale ve špatnou dobu. V tom samém roce
totiž papež pověřil uherského krále Matyáše
Korvína, do té doby spojence a dokonce zetě
Jiřího z Poděbrad, vedením křížové výpravy proti
kacířskému králi. Uherský král se ale zřejmě poněkud styděl tak prudce obrátit a hledal nějakou
záminku, která by vypadala alespoň formálně
spravedlivě - a tažení Matouše Holešovského
ze Šternberka mu přišlo mimořádně vhod. Proto
svým listem synovi Jiřího z Poděbrad, Viktorinovi,
velmi ostře napadl Matoušovo tažení k Lednici,
a i když Viktorin přislíbil spor mezi Matoušem
a Bělíkem urovnat, uraženě reagoval, že jemu
se nejedná o nějaké vztahy mezi šlechtici, ale že
chce zadostiučinění za porušení míru v Uhrách
Matoušovým vpádem. V roce 1468 pak vpadl
na Moravu, a začaly tak deset let trvající česko-uherské války. Na počátku těchto válek bylo
dvouleté tažení Matyášova vojska do Čech. Zřejmě aby dokázal oprávněnost válečné záminky,
oblehlo Matyášovo vojsko Lukov, který po dlou-

Hrad Lednice na Slovensku.
hém obléhání na počátku roku 1469 dobylo.
V tomtéž roce ale byl Matyáš Korvín obklíčen
Jiřím z Poděbrad u Vilémova a donucen ke slibu
ukončení nepřátelství. Tento slib ale uherský král
ihned porušil a válka, nyní v podobě roztroušených bojů menších oddílů, dobývání hradů, měst
a vypalování vesnic, trvala až do roku 1478.
Matoušovi ze Šternberka, pánu na Holešově
se zřejmě podařilo svou velkou vojenskou silou
ubránit Holešov, nebo spíš zamezit tomu, aby jej,
chráněný dobře opevněným hradem se silnou
posádkou, kolem se potulující roty vůbec napadly. Ale okolní vesnice na tom byly podstatně hůře.
Nejen že zřejmě byla poničena většina okolních
vesnic, zcela zanikly a už nikdy se neobnovily
vsi kolem Holešova jako Chlumečné u Chomýže
(spolu s hradem Křídlo, který byl dobyt a rozbořen), Jaroslavice u Prusinovic, Kolkov mezi
Kozrálovem a Lipovou, Hroznov u Hlinska pod
Hostýnem, dobyt a zcela zničen byl hrad Chlum
u Bílavska a zřejmě i tvrz v Dobroticích (nynější
„Propadeňák“). Válka strašlivě dolehla na naše
okolí - podstatně víc než husitské boje, zřejmě
byla poničena celá krajina kolem Holešova,
který se zřejmě naplnil uprchlíky z širokého okolí.
Během těchto válek nakonec Matouš ze Šternberka vyměnil své holešovské panství za panství
lukovské a jeho bývalý poručenec, Albrecht
starší ze Šternberka, se stal majitelem panství
holešovského. S Albrechtem přišel do našeho
města a jeho okolí konečně tak očekávaný mír,
který trval zřejmě až do třicetileté války.
Karel Bartošek
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Dětský sbor Plamínek znovu postoupil do celostátního kola
V pondělí 19. března probíhalo ve Zlíně
krajské kolo 22. ročníku celostátní přehlídky
školních pěveckých sborů. Letos poprvé probíhala přehlídka v nových prostorách - Zlíně-Malenovicích.
I když v letošním školním roce se do sboru
přihlásilo 20 nováčků, přítomnou porotu zaujal
Plamínek natolik, že si jako jediný vyzpíval Zlaté
pásmo - 1. místo ve Zlínském kraji a po dvou
letech znovu postup do celostátního kola této
přehlídky. Ta se uskuteční poslední květnový
víkend v Uničově. Všechny děti si zaslouží
pochvalu nejen za vzornou reprezentaci školy
ve zpěvu, ale také za bezproblémový průběh
celého dne.
Poděkování směřuje také paním učitelkám
Gabriele Kovářové, Veronice Svobodové a Lence Hýžové, které sbor od roku 2002 vedou.
Příznivce sboru již teď srdečně zveme
na čtvrtek 10. května, kdy se od 16 hodin
v aule 3. Základní školy v Holešově představí
Plamínek, a to společně s družebním sborem
Rosička Uničov.
JH

Výsledky
mažoretkového
festivalu
Všetulská hůlka
Skupina Hůlka:
děti: 1. místo: Mažoretky Lentilky - Holešov
junior: 1. místo: Mažoretky Arabelky Holešov
senior: 1. místo - Mažoretky Nicol Turzovka

Miniformace Hůlka:
děti: 1. místo: Ivančické mažoretky Kopretina
junior: 1. místo: Mažoretky Nicol Turzovka
senior: 1. místo: Nicol Turzovka

Skupina Pompony:
Dětský sbor Plamínek vyzpíval Zlaté pásmo - 1. místo ve Zlínském kraji.

děti: 1. místo: Andrianky Ostravy
junior: 1. místo: Expressw Team - Svitavy
senior: 1. místo: Mohelnické mažoretky
(TYMY)

Všetulská hůlka proběhla v holešovském zámku
V sobotu 14. dubna proběhl ve velkém sále holešovského zámku mažoretkový festival
Všetulská hůlka. Zahájení se zúčastnil nejen místostarosta Jaroslav Chmelař, ale také hrabě
Jan Rottal v podání Jaroslava Radeckého. Nepostupové klání, jehož výsledky přinášíme na této
straně, hodnotila odborná porota ve složení Miloslav Hlouš, Pavla Slamečková, Marcela Synková,
Aleš Mědílek a Pavla Lamplotová. Více na www.holesov.cz
Text a foto Robert Rohál

kino TIP
PROBUDÍM SE VČERA     
(ČR, 120 min., „školní“ komedie)

Kino Svět - úterý 1. května
v 16 a 19.30 hod.
Komedie s originální zápletkou, v níž si
věčně svobodný profesor češtiny Petr díky
třídnímu srazu uvědomí, že jediná dívka,
kterou kdy miloval, byla jeho spolužačka
Eliška. Petrovi se naskytne jedinečná šance. Cestovat zpět do svých studentských let
a možnost napravit, co promeškal. Jenže
zahrávat si s minulostí není jen tak… V režii
M. Šmídmajera hrají J. Mádl, F. Blažek,
T. Matonoha, Z. Adamovská a další.

Naše noviny
do každé rodiny!
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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
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,-/osobu
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, vstupné: 20,30. 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
3. 5. BESEDA S EUROPOSLANKYNÍ OLGOU
SEHNALOVOU - pro žáky 9. ročníku ZŠ
3. 5. VÝTVARNÉ DÍLNY - od 16.00 do 18.00 výroba přáníček a dárečků pro maminky, cena:
od 20,- / dle výrobku
4. 5. KRESLENÍ MANDAL S ANDĚLY - SEMINÁŘ
- od 17.00, seminářem provází Radka Hubeňáková, cena: 350,-, přihlášky do 30. 4.
ZDRAVOTNÍ MASÁŽE - Luděk Hubeňák - cena
- dle výběru masáže (např. sportovní masáž zad,
masáž šíje, masáž celého těla, reflexní masáž
chodidel, Dornova metoda, Breussova metoda,
lymfatická masáž atd.
- objednávky v kanceláři do 30. 4.
5. 5. FOLKLORNÍ ODPOLEDNE - od 14.30
- zámek
8. 5. TURNAJ RODINNÝCH DVOJIC V BOWLINGU - od 11.00 do 14.00, jeden z dvojice dítě
do 15 let, startovné: 200,- / 2 osoby, přihlášky
v TYMY nebo přímo na bowlingu
9. 5. DEN EVROPY - od 9.00 do 12.00 - na nám.
E. Beneše
- tvořivé dílny pro děti, stánek dobrovolníků
z EDS, kvíz o EU, hvězdičky
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
16. 5. KVĚTINKOVÝ DEN - charitativní sbírka
„Boj proti rakovině“
22. 5. LAND ART - od 13.00 do 15.00 ve Smetanových sadech, cena: 10,24. 5. PÉTANQUE - od 13.00 do 14.00 - Smetanovy sady - pro jednotlivce i týmy, malé i velké
25. 5. BAMBIRIÁDA - účast tanečních kroužků
ve Zlíně na náměstí
1. 6. OSLAVA DNE DĚTÍ V TYMY - od 15.00 hry, soutěže, odměny a dárek dětem
3. 6. DEN DĚTÍ - od 14.00 v zámecké zahradě
- hry, soutěže, vystoupení, malování
17. 6. ŠTĚSTÍ KVĚTY FIALOVÉ - beseda od 19.00 ve společenském sále TYMY - povídání
herecké legendy s kolegou a osobním přítelem,
hercem Slováckého divadla, panem Josefem

Kubáníkem. Paní Květa vzpomíná na svůj bohatý
život, slavné kolegy, natáčení dnes již legendárních filmů a má v zásobě také plno úsměvných
a originálních rad do života. V průběhu celého
večera mají také prostor pro otázky diváci, knihy
paní Květy k prodeji, na závěr proběhne autogramiáda a pro zájemce fotografování. Vstupenky
je možné zajistit v předprodeji v kanceláři SVČ
- TYMY. Cena: 180,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 - v 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) - KAŽDÝ ČTVRTEK od 15.30,
cena: 300,-. 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, ping-pong, oáza, tělocvična, zrcadlovka (můžete rezervovat předem
na tel.: 573 396 928, mobil: 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
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Návštěvníkům se opět otevře farní kostel a nově i kostel sv. Anny
Ojedinělý projekt Zlínského kraje na propagaci sakrálních památek s názvem Otevřené
brány se v letošním roce uskuteční už počtvrté.
Jedná se o společnou aktivitu Zlínského kraje,
Arcibiskupství olomouckého a některých měst
a obcí v regionu. Od 1. května do 30. září si
mohou zájemci opět zdarma prohlédnout s vyškolenými průvodci vybrané kostely.
V Holešově bude možné navštívit nejen
kostel Nanebevzetí Panny Marie, ale i filiální
kostel sv. Anny. Návštěvníci farního kostela
budou seznámeni s historií chrámu, prohlédnou
si podrobně interiér včetně deseti bočních oltářů, z nichž většina je už krásně zrestaurována,
a dále unikátní Černou kapli. Prohlídka bude
zakončena výstupem na kůr, odkud je možné
zblízka obdivovat nejen velmi vzácné varhany
z poloviny 18. století, ale naskytne se návštěvníkům i neobvyklý pohled do hlavní lodi.
V kostele sv. Anny se uskuteční prohlídky vůbec poprvé. Průvodci seznámí zájemce
s historií, která je spjata s působením kněží
řádu trinitářů, dále si návštěvníci prohlédnou
interiér včetně pěti bočních oltářů a kapli sv.
Kosmy a Damiána s rozsáhlou nástropní malbou svatých, která byla objevena v 70. letech
minulého století. V oratoři bude pro návštěvníky od června zpřístupněna menší expozice
s památkami spjatými s osobou holešovského

faráře sv. Jana Sarkandra. Vystavené exponáty
pocházejí z vlastnictví farnosti i z fondu městského
muzea a některé z nich
nebyly doposud představeny veřejnosti.
Oba kostely lze navštívit spolu s průvodcem
o víkendech a státních
svátcích (podrobnosti
na www.farnost.biz). Skupinku návštěvníků je však
možné provést i během
týdne po domluvě na faře
(tel. č. 739 246 037). Školy
či školky mohou opět využít velmi populárních prohlídek, které jsou speciálKostel sv. Anny v Holešově.
ně upraveny pro věkovou
skupinu příchozích žáků. Město Holešov vydalo
Je nutné také zmínit, že od loňského října
navíc v letošním roce dva letáčky, které budou do dnešních dnů si prohlédlo náš farní kostel
k dostání v době prohlídek. Jeden popisuje blí- více než 250 návštěvníků. Jednalo se například
že interiéry obou kostelů, druhý život sv. Jana o děti z mateřských školek, které si přišly zazpíSarkandra spolu s památkami spojenými s jeho vat koledy k betlému, ale také interiér kostela
osobou v Holešově. Turisté ze zahraničí dosta- zhlédly skupinky studentů, učitelů a dalších
nou při vstupu do obou kostelů text s popisem zájemců.
interiéru (anglicky, německy, polsky a italsky)
Za Římskokatolickou farnost Holešov
a mohou vykonat prohlídku samostatně.
Bc. Radka Pilařová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
BLAHOPŘÁNÍ

V úterý 24. dubna oslaví 50. narozeniny
- životním elánem oplývající kamarád, usměvavý,
nápaditý a dobrosrdečný přítel, milující manžel,
starostlivý otec, ale především dobrý člověk

pan JIŘÍ VAŇHARA
z Holešova.

Všechno nejlepší, štěstí, zdraví
a Boží požehnání přeje manželka a synové,
rodina Krejčí a přátelé.

Jarní přehlídka mažoretek Holešov
Neděle 29. dubna 2012 od 15.00 h
tělocvična 3. ZŠ Holešov.
Můžete se těšit na mažoretkové
i twirlingové skladby v podání
všech našich členek.
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PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem milým lidem - kamarádům,
přátelům, známým -, kteří mi nezapomněli
pogratulovat k mým narozeninám,
které jsem oslavil 7. dubna.

Milan Čajánek
S přáním všeho nejlepšího
panu Milanu Čajánkovi se připojuje
i redakce Holešovska.
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Ostrava a divadelní představení v anglickém jazyce
V rámci výuky anglického
jazyka se vybraní žáci Střední
školy nábytkářské a obchodní
v Bystřici pod Hostýnem zúčastnili anglického divadelního
představení s názvem „The Canterville Ghost“, které se uskutečnilo
29. března 2012 v Domě kultury
v Ostravě. Tento krátký příběh
napsaný spisovatelem irského původu Oscarem Wildem pojednává
o existenci ducha sira Simona na
anglickém zámku Canterville.
Žáci měli opět možnost procvičit si poslech anglického jazyka
a rozšířit si svou slovní zásobu.
Tento způsob zdokonalování v an-

glickém jazyce se už několikrát na
naší škole ukázal jako velmi přínosný. Většina studentů se shodla na
tom, že po pár představeních mají
čím dál menší problémy s porozuměním.
Děkujeme všem učitelům cizích jazyků, především paní učitelce Mgr. Natálii Jaroščákové a Jitce
Conevové.
Ivana Čubová,
studentka SŠNO 4. B
Studenti ze střední školy >
nábytkářské a obchodní se
zúčastnili divadelního představení
v anglickém jazyce.

Petr Procházka vystavuje
v Cinemě

Jedna z fotografií Petra Procházky, který v těchto dnech vystavuje
v holešovské kavárně Cinema.

Mimořádná
výstava
Sigmund Freud
& Franz Kafka
v díle více než 100
česko-slovenských
výtvarníků

Duben - srpen 2012
Zámek Holešov

Až do konce dubna je v holešovské kavárně Cinema k vidění výstava
fotografií Petra Procházky. Zaručeně tím potěší všechny obdivovatele
působivých fotografií, které vznikly v přírodě.
Jak nám říká jeho curriculum vitae, absolvent Vysoké školy zemědělské v Brně začal fotografovat už během studentských let. Prvně
vystavoval v roce 1975 - v té době byl členem fotografického kroužku
při Domě kultury v Kroměříži.
Jeho fotografie byly vybrány i na výstavu, která proběhla v roce
2005 ve zlínském zámku, stejně jako na výstavu, která proběhla o dva
roky později v rámci kroměřížské fotografické soutěže Stromy jsou naši
přátelé. Své snímky publikoval také v Magazínu 2000, v jihočeských
novinách Patriot a také v našem listě.
Blízký okruh jeho známých a spolupracovníků však dobře zná i nástěnné kalendáře, které se skládají právě z jeho fotografií.
Nejčastěji fotografuje Petr Procházka přírodu a architekturu, příležitostně se věnuje portrétům. Používá klasický i digitální fotoaparát.
Robert Rohál

ALOE VERA zkvalitňuje a prodlužuje ŽIVOT
I když je dnes známo přes
300 druhů ALOE, největší význam, všeobecné využití této
rostliny má ALOE pravá neboli
Aloe Vera Barbadensis Miller.
Rostlina pochází z Jižní Afriky,
dnes se však vyskytuje prakticky
na celé zeměkouli - všude tam,
kde v zimě půda nepromrzá. Gel
tvořící vnitřek listu obsahuje více
než 200 dosud známých biologicky aktivních látek. Jde o směs

polysacharidů, různých enzymů,
vitaminů, minerálních látek, antioxidantů, esenciálních aminokyselin.
Co činí ALOE VERA tak mimořádnou, je zastoupení a přirozená kombinace esenciálních látek, které se
vzájemně - „synergicky“ ve svých
účincích podporují. Je to právě naše
firma, která se v roce 2010 dostala mezi 100 nejstabilnějších firem
v republice. Nabízí jedno z nejkvalitnějších ALOE, které se používá ať

už na na detoxikaci, regeneraci
a upravuje celý imunitní systém
člověka. Proniká do všech kapilár v těle, které zpružňuje. ALOE
VERA zabraňuje atopickým exzémům, mozkové příhodě, infarktu
a vyrovnává krevní tlak, dále zabraňuje rakovině, diabetes. ALOE
VERA léčí celé tělo.
Reklamní a poradenská
činnost - Ilona Smolková, tel.
739 304 312

Fotograf vypráví Skutečný příběh
Přijměte pozvání na autorskou výstavu fotografií, která vás osloví svou atmosférou a profesionálním uměleckým zpracováním.
Srdečně vás zveme na výstavu fotografa Petra Pěluchy, která proběhne od 30. 4 - 30. 5. 2012
v kavárně Cinema café milk v Holešově. Výstava
bude zahájena veřejnou vernisáží v neděli 29. 4.
v 17 hodin, již uvede Ing. Petr Popelka.
Doposud tvorbu Petra Pěluchy mohlo spatřit
publikum například v Japonsku a Columbii, kde
v uplynulých letech prezentoval svůj projekt Česká republika v obrazech. Výstava Skutečný příběh
je jeho první autorskou výstavou se svatební
tematikou v České republice. Mimo jiné nabízí
záběry z indické, ruské či skotské svatby.
Petr Pělucha je členem prestižní mezinárodní fotografické organizace The Wedding

Photojournalist Association (asociace svatebních
fotoreportérů) a je prvním českým členem The
Wedding and Portrait International (mezinarodní
asociace svatební a portrétní fotografie).
Autorova tvorba během let volně přešla
z reportážní a portrétní fotografie na specializaci
svatebního fotografa. Vybrané fotografie pro tuto
výstavu přináší netradiční pohled na svatební
den. Zachycují jedinečnost okamžiku, odráží
náladu a poodhalují autorský pohled na příběh
každé svatby.
Přijďte a nechte se okouzlit atmosférou,
která dýchá z každé fotografie. Jsou to skutečné
fotografie, v nichž společným jmenovatelem je
láska. Více na www.pelucha.com.
Produkce: BcA. Pavla Klára Urbášková,
info.myartbook@gmail.com
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Nastoupili proti profesionálům
Týden před velikonočními
svátky jsme se dočkali další jarní
víkendové akce. Nedočkavě jsme
se těšili na chvíli, kdy se nám konečně splní náš tajný sen, zahrát
si fotbálek s dospěláky, profesionálními hráči Tescomy Zlín.
A bylo to tady... V čele našeho týmu stanul Simon Daněk,
tým Tescomy vedl kapitán, nepřehlédnutelný Štěpán Červenka.
Nastupovali jsme proti „profíkům“
sice s velkým respektem a malými
obavami, ale také s o to větší chutí, radostí, bojovností a s obrovskou touhou po vítězství. To jsme
si přáli opravdu moc!!! Zápas byl
napínavý, nelehký, bojovali jsme
jako tygři. V hledišti fandila spousta
fanynek a roztleskávaček, které
jsme samozřejmě nechtěli zklamat!
A podařilo se! Vyhráli jsme 5:4,
hurá hurá!!! Tescomáci jsou sice
„profíci“, ale asi neměli svůj den...

Zato my jsme si ten svůj rozhodně
užili! A navíc - získali jsme nové
kamarády a to se taky počítá!
Za veselé, napínavé, soutěživé a pohodové odpoledne moc
děkujeme všem, kteří nám jej pomohli zorganizovat, dětem a jejich
rodičům za fantastickou atmosféru
v hale, všem dospělým, kteří v často velmi nabitém profesním i osobním programu našli čas na tuto
hezkou aktivitu s dětmi, fotbalistovi
Tescomy Zlín Štěpánu Červenkovi
a jeho týmu, také profesionálnímu
rozhodčímu panu Pavlu Kubíčkovi (PGU SPORT), který společně
s firmou Lukrom a firmou Nestlé
Česko tuto akci sponzorovali. Díky
všem příznivcům sportu a zážitkových aktivit - těšíme se na další
podobné akce!
Za tým fotbalistů 3. ZŠ Holešov
a tým organizátorů víkendovky
Iveta Dvořáková

Poptávka po nemovitosti
Koupím stavební pozemek - Přílepy
nebo Martinice. Tel. 608 822 830.

Šachy
Krajský přebor
7. kolo Staré Město D - ŠK Holešov A 2.5 : 5.5. Výhra: T. Cagašík,
M. Rafaja st., L. Zicháček, P. Petřík.
Remis: A. Sojka, R. Šudřich, M. Rafaja ml.
8. kolo ŠK Holešov A - Napajedla 5 : 3. Výhra: A. Sojka, M. Rafaja
st., L. Zicháček, P. Petřík.
Remis: R. Šudřich, M. Rafaja ml.
9. kolo Rožnov pod Radhoštěm A - Š.K. Holešov A 3.5 : 4.5. Výhra:
A. Sojka, R. Šudřich, M. Rafaja ml.
Remis: M. Rafaja st., L. Zicháček, P. Petřík.
10. kolo Š. K. Holešov A - Francova Lhota 6.5 : 1.5. Výhra: T. Cagašík,
R. Šudřich, M. Rafaja ml., P. Petřík, M. Vymětal.
Remis: A. Sojka, M. Rafaja st., T. Chutný. Po sérii výher se Holešov
dostal ze spodních pater tabulky na 5. místo. K poslednímu kolu jedou
naši hráči do Zlína.
Krajská soutěž
7. kolo ŠK Holešov B - Rajnochovice 7.5 : 0.5. Výhra: M. Rafaja st.,
M. Rafaja ml., M. Vymětal, R. Zajíček, T. Chutný, P. Krajcar, A. Peška.
Remis: A. Chutný.
8. kolo Valašská Bystřice - ŠK Holešov B 2.5 : 5.5. Výhra: M. Rafaja
ml., A. Chutný, P. Krejcar.
Remis: M- Rafaja st. P. Petržela, M. Vymětal, R. Zajíček, T. Chutný.
9. kolo ŠK Holešov B - Vizovice 4 : 4. Výhra: M. Rafaja st., A. Chutný,
A. Peška.
Remis: P. Petržela, R. Zajíček.
10. kolo Vsetín B - Š.K. Holešov B 4.5 : 3.5. Výhra: M. Rafaja st.,
P. Petržela, M. Vymětal
Remis: A. Chutný. Holešovské béčko v soutěži dlouho vedlo, ovšem o vedení přišlo v minulých dvou kolech a šance na postup pak vzala za své.
Pokračování na str. 26
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Zájem o stolní tenis v Holešově znovu ožívá
V tomto školním roce se po dlouhé době
podařilo oživit dětskou základnu holešovského stolního tenisu. Vedle úspěšných mladých
hvězd tohoto sportu, jako jsou Hana Matelová
či Libor Liška mladší, kteří však nyní trénují
mimo náš region, se dlouhé roky nedařilo
ve větším měřítku vzbudit zájem dětí a mládeže
o tento sport. Letošní rok je v tomto ohledu
doufejme zlomový.
Za spolupráce oddílu stolního tenisu TJ
Holešov a SVČ TYMY trénuje v herně u kina
Svět celkem 16 nových chlapců. Ve čtvrtek
5. dubna sehrálo 14 z nich svůj pro mnohé první
opravdový turnaj. Byli rozděleni do 2 věkových
kategorií. Po tříhodinovém boji si zlatou medaili
odnesl v mladší kategorii Pavel Ondráček před
Martinem a Radovanem Víznerovými a ve starší kategorii Jiří Smola před Petrem Smolkou
a Laďou Urubou. Byla vyhlášena také zvláštní
cena pro hráče, který si s sebou přivede největší
počet fanoušků. Tady bodoval opět Radovan
Vízner. Celý turnaj proběhl v bezvadné atmosféře a sportovním duchu. Malí stolní tenisté
si domů kromě medailí, diplomů a hezkých
věcných cen od sponzorů pro všechny zúčast-

Účastníci turnaje stolních tenistů. Uprostřed předseda oddílu stolního tenisu TJ Holešov Libor Liška.

něné odnesli i nefalšovanou radost ze sportu.
Na samotný závěr turnaje bylo ještě přichystáno
sladké překvapení - pingpongový dort.
Doufejme, že se náš počet nejenže udrží,
ale bude se ještě rozrůstat. Do našich řad

uvítáme všechny zájemce, a to nejen chlapce!! Trénujeme každý čtvrtek od 16.30 hodin.
Přijďte se podívat!
(tymy)

V Dobroticích se utkali stolní tenisté
Velikonoční turnaj ve stolním tenise se uskutečnil v sobotu 7. 4. 2012 v Dobroticích.
Účast byla vynikající a sportovní výkony jakbysmet. Po těžkém boji se umístili na stupních
vítězů následující sportovci: 1. místo Halaška Zdeněk ml., 2. místo Prášil Milan, 3. místo
Lochman Radek.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným sportovcům i divákům.
Osadní výbor Dobrotice

Velikonoční turnaj v bowlingu
Velikonočního turnaje dětí
a mládeže v areálu holešovského
bowlingu se zúčastnilo 12 hráčů
ve dvou věkových skupinách.
Atmosféra byla jako vždy super!

Další dětský turnaj - tentokrát
rodinných dvojic - připravujeme
na státní svátek 8. 5.

Minigolfisté
zahájili sezónu

Jarní
cyklovýlet

O víkendu 17. až 18. 3. 2012
se v děčínské filzové hale uskutečnil maratón dvojic. Turnaje se zúčastnili Radek Doležel st. a Radek
Doležel ml., kteří ve velmi náročném 24hodinovém turnaji odehráli celkem 20 okruhů s průměrem
37,6 a obsadili 17. místo.
(wb)

(tymy)

Středisko volného času Holešov pořádá v sobotu 21. dubna
„Jarní cyklovýlet jen s přilbou“
pro děti a rodiče s dětmi.
Sraz je ve 14 hodin u TYMY
ve Všetulích. Délka trasy je 5 až
10 kilometrů.
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DFK Holešov doma vyhrál, venku však přišel o body
Sokol Vlkoš - DFK Holešov
1:0 (1:0)
Bez pěti děvčat základní
sestavy začali hosté aktivně hrát
od začátku, ale špatné postavení
středových hráček vytvářelo zmatky v jejich hře a končilo zbytečnými
fauly. Po opakovaných chybách se
uvolnila přes předstoperku hráčka
Vlkoše, její střelu netakticky vyrazila Kasalová před sebe a nebráněná domácí útočnice skórovala
- 1:0. Po ostrém faulu Beranové
na brankářku se dvakrát o obrat
skóre pokusila pěknými střelami
Dobroslávková, ale chyběla jí přesnost, a největší šanci Holešova při
přečíslení domácí obrany zhatila
zbytečným ofsajdovým postavením
Kučerová. Ve druhé půli střídala
Dobroslávková, kterou v neděli čekal prvoligový duel, a na její místo
se posunula Vendula Kuchařová.
Prvních 15 minut přešla veškerá
aktivita na stranu DFK, na domácí
branku se valil jeden útok za druhým, ale neproměněné šance či
špatné finální řešení byly příčinou

nezměněného skóre utkání. Holešov zbytečně ztratil body, trenéři
však dali možnost ukázat svou
výkonnost dalším hráčkám a výkon
některých z nich byl příjemným
překvapením pro všechny.
Sestava: Kasalová, Šustáčková,
Pospíšilová, Kuchařová, Zichalová, Bárková, Dobroslávková, Baranová, Procházková, Zderčíková,
Kučerová. Střídaly: Hovořáková,
Batoušková, Rybenská, Fojtová.
Nejlepší hráčka: Míša Dobroslávková.
DFK Holešov - TJ Sokol
Nezdenice 5:2 (3:0)
První domácí zápas neměl
tak jasný průběh, jak ukazuje
výsledek, naopak dva naprosto
rozdílné poločasy nechaly trenéry
a přihlížející fanoušky v napětí až
do konce…
První branky se domácí dočkali ve 14. minutě - po autovém
vhazování Karolíny Kozlanské
vyhrála souboj Erika Bárková, přistrčila míč Dobroslávkové, která

po úniku našla zpětnou přihrávkou
Dětskou a ta se konečně trefila
na 1:0. Nezdenice hrály důrazný
fotbal s řadou osobních soubojů.
Po dalším tvrdém zákroku na Dětskou rozehrála ve 22. minutě Míša
Dobroslávková přímý kop, míč
přes nezdenické hráčky doputoval k faulované holešovské a ta se
podruhé nemýlila - 2:0. Stále však
pokračovala tvrdá hra soupeře,
které se domácí hráčky přizpůsobily, a výsledkem byla řada ostrých
zákroků ve středu hřiště včetně
žlutých karet. Holešov svou herní
převahu korunoval ve 45. minutě,
kdy se konečně prosadila Tereza
Vybíralová - po vyhraném souboji
vybídla přihrávkou ke skórování
Dobroslávkovou a DFK vedl 3:0.
Po přestávce a střídání Stolářové Zderčíkovou nepochopitelně
přestal domácí celek praktikovat
svou hru, děvčata začala nakopávat míče, a tak soupeř zaslouženě
trestal: v 63. minutě po vhazování
Nezdenic chybně zpracovala míč
Pospíšilová, přihrála ho přímo na ko-

pačky soupeře a ten snížil na 1:3.
Hosté pokračovali dál ve svém náporu, a tak přišla další chyba a volná nezdenická hráčka přidala další
gól do domácí sítě. Přitom Holešov
mohl několikrát skórovat. Další tlak
hostí se už podařilo Holešovu eliminovat zlepšenou hrou záložnic
a v posledních minutách dvakrát
přehrál nezdenickou obranu, hrající
na riziko: v 86. minutě se po výkopu
Katky Kasalové a vyhraném souboji
ve středu hřiště konečně trefila Bárková a v poslední minutě přidala
branku zkušená Eva Zderčíková.
Zápas dvou rozdílných poločasů
vyhrál šťastně Holešov, ale výsledek mohl být obrácený…
Sestava: Kasalová, Kozlanská,
Pospíšilová, Kuchařová, Zichalová, Šustáčková, Dětská, Dobroslávková, Stolářová, Vybíralová,
Bárková. Branky: 2 Dětská, Dobroslávková, Bárková, Zderčíková.
Střídaly: Zderčíková, Rybenská,
Fojtová. Nejlepší hráčka: Kamila
Dětská.
Mgr. Svatava Ságnerová

Šachy
Pokračování ze str. 24
Regionální přebor
7. kolo Junior Postoupky - Sokol Holešov A 2:6
8. kolo Sokol Holešov A - Mozkovice A 6.5 : 1.5
9. kolo Zborovice B - Sokol Holešov A 5.5 : 2.5
10. kolo Sokol Holešov A - Kvasice 4.5 : 3.5
V regionálním přeboru si vedl holešovský Sokol vcelku úspěšně, po předposledním kole je
na 3. pozici, leč o postup se v posledním kole
bojuje jinde.
Regionální soutěž
Po základní části se soutěž rozdělila na dvě

skupiny. Do skupiny A, ve které se hrálo o postup, se vedle ŠK Holešov C dostaly ještě
Pravčice, Hulín a Rusava. Sehrání této skupiny však bylo již víceméně formalitou, neboť Pravčice měly po základní části tak velký
bodový náskok, že byly k dostižení již jen
teoreticky. Hráči Pravčic však neponechali nic
náhodě a zajistili si postup již po prvním kole
nadstavbové části. Celou soutěž pak vyhráli
s obrovským náskokem před Holešovem C
a zcela zaslouženě postupují do regionálního
přeboru.1. kolo ŠK Holešov - Hulín 4:4 2.

kolo Pravčice - ŠK Holešov C 4:4 3. kolo
ŠK Holešov C - Rusava 6:2.
Ve skupině B dominovalo družstvo Milovic,
Sokol Holešov B obsadil druhou příčku. Ale
v součtu se ziskem bodů ze základní části obsadilo družstvo Sokola poslední 8. místo.
1. kolo Morkovice B - Sokol Holešov B 3.5: 4.5
2. kolo Holešov B - Milovice 2.5 : 5.5 3. kolo
Postoupky D - Sokol Holešov B 3.5: 4.5
Konečné pořadí: 1. Pravčice 2. Š.K. Holešov
C 3. Hulín 4. Rusava 5. Milovice 6. Morkovice
B 7. Postoupky D 8. Sokol Holešov B

Holešovské holky potvrdily roli mírného favorita
Zbrojovka Brno - FK Holešovské holky 1 : 2 (1:0)
Na hřiště nevyzpytatelného
soupeře odjížděla holešovská děvčata i přes nepřesvědčivý výkon
v utkání proti Valašskému Meziříčí jako mírný favorit. Celý první
poločas, ve kterém hrál domácí
celek se silným větrem v zádech,
přinesl celkem nezáživnou, velmi opatrnou hru z obou stran jen
s mírnou převahou holešovského družstva. Šance se rodily jen

zřídka a více jich bylo na straně
hostujících hráček, z nichž hlavně
šance Vlčkové po samostatném
proniknutí do šestnáctky soupeře
volala po vstřelení branky. Ve 40.
minutě se po ojedinělé akci domácí propracovali k trestnému kopu
z hranice dvaceti metrů a po nešťastně tečované střele skončil míč
v síti Gulánové.
V přestávce vybídl hostující
trenér k většímu důrazu v osobních soubojích a odměnou byl vy-

rovnávající gól, když Šebestová
zblokovala rozehrávku domácí stoperky a nekompromisně rozvlnila
síť domácí brankařky. To vše hned
po úvodním hvizdu zahajujícím
druhou polovinu utkání. Převaha
hostujícího celku začala být výraznější a rodily se i šance. Největší
měla Kovaříková, která nastřelila
po pěkné kombinaci s Kocurkovou
tyč a poté dvakrát po samostatném

průniku netrefila branku. O vítězství rozhodla krásná střela Šilhárové z přímého kopu. Do konce
zápasu si holešovská děvčata již
výsledek pohlídala a domácí nepouštěla do žádných šancí.
Sestava: Gulánová - Voždová,
Houdková, Dvorníková, Holcová Mrázková, Šilhárová, Kovaříková,
Vlčková - Šebestová (Pavlíkovská), Kocúrková.

Rohálovská 50ka startuje
příští sobotu
Prusinovice (sov) - Třetí ročník Rohálovské 50ky se nezadržitelně
blíží. Start bikerského závodu je v sobotu 28. dubna v jedenáct hodin
před Kulturním domem v Prusinovicích. Podrobnosti k registraci a další
důležité informace zjistíte na stránkách www.rohalovskapadesatka.cz.
Pořadatelé ze Sportovního klubu Vesani letos připravili několik
změn. Například zkrátili úsek v Kosteleckém lese, přidali novou kategorii
pro pořádné chlapy nazvanou kategorie TIR nad 100 kg. Nově byla
vypsána také soutěž 3členných týmů. Sportovní program je připravený
tradičně pro děti a doprovodný kulturní program pro diváky. Pořadatelé
zvou na akci také velmi zdařilým videoklipem. Podívat se na něj můžete
rovněž na internetových stránkách závodu.

26

Holešovské holky se radují ze vstřelené branky.

www.holesov.cz

hole‰ovsko 8/2012

Fotbalisté okusili na jaře vítězství, remízu i porážku
I. Valašský FC - SFK ELKO Holešov
2 1:1 1
Po dobrých výsledcích se očekávalo dovezení nějakého bodu. Ale již ve 3. minutě
nařídil rozhodčí za faul pokutový kop a domácí
Poledník vstřelil první branku - 1:0. Ve 14.
minutě zahrál míč do chumlu hráčů Sedlařík
a po chybě gólmana vyrovnal na 1:1. Hosté
pokračovali ve dvacetiminutovém tlaku, kdy se
hrálo převážně na domácí polovině, ale branka
nepřišla. Ve 38. minutě střelu Olši vyrazil domácí brankář, Holešov měl do poločasu ještě
další dvě dobré šance. Naopak domácí začali
z brejků ohrožovat branku Holešova. V 53. minutě zahrávali domácí rohový kop a míč skončil
v holešovské brance - 2:1. V 60. a 74. šel sám
na brankáře Hausknecht, ale jeho přehozy
skončily v zámezí. V 81. a 85. minutě naopak
dobře střílel Maléř. Do konce se však již nic
nestalo, a tak hosté odjeli bez bodů. Utkání řídil

rozhodčí Veselský bez napomínání. Příští utkání
sehraje Holešov na domácím hřišti a soupeřem
budou Luhačovice.
Sestava Krejčí - Barták, Charuza, Roubalík, Matulík - Olša, Marek, Sedlařík, Sumec - Křenek, Hausknecht. Střídali: Bačík,
Machálek a Jirsa.
SFK Elko Holešov - TJ Dolní Němčí
2 1:0 0
Celé utkání bylo hráno za převahy domácího mužstva, které ale nedokázalo proměnit
svoje šance. Již v 15. minutě otevřel skóre Sumec - 1:0. Další šance, které měl do poločasu
Křenek, však zůstaly nevyužity. Po změně stran
to byl opět Josef Křenek, který se tentokrát nemýlil a ve 47. minutě uklidnil spoluhráče i sebe
brankou na 2:0. Domácí své šance nevyužili.
Velký rozruch způsobil na hřišti i v hledišti velmi
slabý rozhodčí Dostálek, když v 74. minutě

neodpískal pokutový kop. Utkání přihlíželo150
diváků.
Sestava: Krejčí - Bačík, Charuza, Roubalík, Očadlík - Sumec, Sedlařík, Munster,
Matulík - Křenek, Marek. Střídali Olša a Machálek.
FC Vsetín - SFK Elko Holešov
1 0:1 1
Nešťastné utkání hostí, kdy po celý zápas
hráli velmi dobře a jen rozhodčí Zpěvák je
připravil o tři body. Ještě v 95. minutě rozhodčí
nařídil vymyšlený pokutový kop. Domácí vyrovnali na konečných 1:1. Holešov podal proti
výkonu rozhodčího protest.
Sestava: Krejčí- Charuza, Bačík, Roubalík, Očadlík - Sumec, Sedlařík, Munster,
Matulík - Marek, Křenek. Střídání: Olša,
Machálek a Hasala.
(hr)

Nový předseda SFK ELKO Holešov Milan Roubalík říká:
Úroveň holešovského fotbalu je na dobré úrovni

Novým předsedou SFK ELKO Holešov se stal Milan Roubalík, který je
zároveň jedním z nejlepších a nejzkušenějších hráčů holešovského áčka.

Novým předsedou fotbalového oddílu SFK ELKO Holešov se
stal na nedávné valné hromadě
Milan Roubalík - jeden z nejlepších současných holešovských
fotbalistů. Ve funkci vystřídal dosavadního předsedu Petra Labancze, který nadále zůstal členem
výboru.
Nového předsedy jsme se
zeptali, v jakém stavu je podle
jeho názoru současný holešovský fotbal.
„Myslím si, že výsledky našich mužstev ve všech kategoriích
jsou na dobré úrovni. Holešovské
áčko je v současné době blízko
postupového místa do divize.
V rámci Holešova bylo toto mužstvo oprávněně vyhodnoceno jako
nejlepší sportovní kolektiv za rok
2011. Úspěšná jsou i další mužstva. Velkou zásluhu na tom má
můj předchůdce a kamarád Petr
Labancz. Za jeho kvalitní práci mu
tímto chci poděkovat a těším se
na další spolupráci.“
Jak je na tom mládežnický
fotbal? Odevšad slyším stížnosti, jak děti sedí pouze u počítačů
a na sportování nemají čas.

„Navzdory těmto trendům
si myslím, že v Holešově se daří
také práci s mládeží. Vždyť ocenění
za tuto činnost dostal ze strany
města v kategorii trenér a organizační pracovník za rok 2011,
kouč nejmladších fotbalistů StaniNovými členy výboru SFK ELKO Holešov byli
zvoleni na valné hromadě
dne 17. března Petr Labancz,
Milan Roubalík, Milan Vlasatík, Marie Krajcarová, Libor
Hrudík, Zdeněk Chudárek,
Vratislav Ohlídal, Zdeněk
Janalík, Petr Štěpaník, Radek
Sedlařík a Jiří Konečný.
Výkonný výbor byl zvolen ve složení: předseda
Milan Roubalík, místopředsedové Petr Labancz a Libor Hrudík, jednatel Milan
Vlasatík a pokladník Marie
Krajcarová.

slav Jaša. Po právu byl oceněný
za svou dlouholetou kvalitní práci
s nejmenšími holešovskými fotbalovými nadějemi. Byl jsem mile
překvapen, kolik nových chlapců

přibylo v mladší i starší holešovské přípravce. Je to důkaz toho,
že naši trenéři odvádějí v těchto
kategoriích dobrou práci, za kterou
bych jim chtěl poděkovat. Důležité
ovšem bude, abychom tyto děti
u fotbalu udrželi až do dospělosti.
To ale myslím hodně záleží také
na přístupu rodičů těchto mladých
fotbalistů. Doufejme, že se nám
v budoucnosti opět podaří vychovat fotbalisty, kteří se budou blížit
svými kvalitami Zdeňku Grygerovi.“
A daří se tyto kluky udržet
na trávníku i ve složitém věku
dospívání?
„Je pravda, že v minulosti byly
problémy s dorosteneckou kategorií. Novému trenérovi Petru Štěpaníkovi se však podařilo zařadit
do týmu celou řadu nových hráčů,
což je v této věkové kategorii skutečně obdivuhodný výkon.“
Jak si stojí holešovský fotbal finančně?
„Generálním sponzorem holešovské kopané zůstává společnost ELKO Holešov. Majitel firmy
Jiří Konečný se stal nově i členem
výboru. Nicméně omezený objem
finančních prostředků zůstává velkým problémem. Hodně mi vadí,
že klub není zabezpečen finančně
alespoň na rok dopředu. Peníze
sháníme postupně mnohdy na poslední chvíli.“
Kolik stojí roční provoz
klubu?
„Ročně stojí financování činnosti všech mužstev zhruba 1,2
milionu korun. Nejvíce peněz je
třeba na údržbu a provoz areálů
Na Střelnici a ve Všetulích. Hodně
stojí také doprava na zápasy.“
Máte nějaký plán, jak zlepšit financování klubu?
„Základem jsou samozřejmě
dobré výsledky a s tím související reprezentace města Holešova.
Díky tomu by se nám mohlo podařit

přitáhnout nové sponzory. I když
jsme si vědomi, že v dnešní době
to nebude vůbec jednoduché.“
Důležitá je také dobrá prezentace činnosti oddílu. Skoro
si myslím, že fotbalová vývěska
na náměstí už v dnešní době
nestačí. A internetové stránky
fotbalového oddílu jsem ve virtuálním prostoru pořád nezaregistroval na rozdíl od drtivé většiny sportovních klubů a spolků
v Holešově. Nevnímáte to jako
problém prezentace oddílu?
„Tento problém skutečně
vnímáme a v současné době také
pracujeme na jeho řešení ve spolupráci s generálním sponzorem.“
Za rozhovor poděkoval
František Sovadina
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Soutěž Holešovska

Sudoku

Osmadvacet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou jsme uveřejnili
v Holešovsku č. 6/2012, přičemž jste poznali úryvek z písně Když v báru
houstne dým, která zaznívá ve filmu Limonádový Joe aneb Koňská
opera režiséra Oldřicha Lipského z roku
1964. Písničku nazpívala Yvetta Simonová, na plátně však barovou zpěvanduli
představuje Květa Fialová. První vylosovanou výherkyní je Pavla Macešková
z Holešova, druhou Naděžda Svobodová
z Prusinovic - obě si pochutnají v restauraci Kanada v Holešově.
Za správně vyluštěné SUDOKU pošleme volné vstupenky do kina Svět - Miroslavu Kovářovi z Holešova a Drahomíře
Riemerové z Holešova. Všem šťastným
výhercům redakce srdečně gratuluje!
A teď už pokračujeme v nové hádance. Uhádnete, jak se písnička jmenuje
a ve kterém českém filmu zazněla? Můžete připsat i to, kdo ji ve filmu zpívá...
Zpěvačka Yvetta Simonová.
„Ve hvězdách stojí psáno, proč
chodím večer smutná spát, proč se pláčem budím ráno a proč mě
nemá nikdo rád…“
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 Tomáše Krejčího - restaurace Starý
pivovar

TIP PRO VÁS:
Právě vychází u nakladatelství Argo
provokativní bestseller japonského spisovatele Rjú Murakamiho Piercing. Knihu
přeložil Jan Levora.

KINO, KONCERTY
• Pátek 20. 4. Disko
s Ondrou Blažmenem,
taneční večer s řadou
soutěží, DJ Steve, večerem bude provázet Ondra Blažmen Blaho - New
Drive Club od 22 hod.
• Středa 25. 4. Čertova
nevěsta, pohádka ČR
- kino Svět od 13.15
hod.
• Čtvrtek 26. 4. IL Diamante, koncert v rámci
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jarní části festivalu Musica Holešov 2012, hraje
Ensemble Inégal - zámek od 19.30 hod.
• Pátek 27. 4. Big band Holešov, koncert
oblíbeného holešovského bandu Josefa Hájka, jako host zazpívá Peter Lipa - kino Svět
od 19.30 hod.
• Sobota 28. 4. Den pro zdraví, 5. ročník celoměstské akce - 3. ZŠ od 9 hod.
• Sobota 28. 4. Oldies Disco Jarsona Čapsona,
taneční večer od 22 hod.
• Neděle 29. 4. Alvin a Chipmunkové 3, animovaný film USA - kino Svět od 15.30 a 17.30
hod.
• Neděle 29. 4. Vernisáž fotografií Petra Pěluchy, výstava - kavárna
Cinema od 17 hod.
• Neděle 29. 4. Jarní přehlídka mažoretek - tělocvična 3. ZŠ od 15 hod.
• Úterý 1. 5. Probudím se
včera, komedie ČR - kino
Svět od 16 a 19.30 hod.
• Úterý 1. 5. Karel Gott,
koncert Zlatého slavíka, dále vystoupí Jitka
Zelenková a Felix Slováček, doprovází Pavel
Skvělý slovenský jazzový zpěvák
Větrovec Band - velký
Peter Lipa bude hostovat s holešovským
sál zámku od 19 hod.
Big bandem.

SK Allmetal Martinice o. s.
pořádá

HOBBY SKOKOVÉ ZÁVODY
Neděle 22. dubna od 11 hodin
na jízdárně v Martinicích,
na programu jsou čtyři soutěže
parkúrového skákání, občerstvení
zajištěno, vstup zdarma.
Srdečně zvou pořadatelé a obec Martinice

