
Hole‰ovsko
9/2012 3. kvûtna 2012 • roãník XVIII.

cena 12,- Kã Regionální ãtrnáctideník mûsta Hole‰ova

www.holesov.cz

Květa Fialová
exkluzivně 

pro Holešovsko.
Str. 18

Jaký osud
čeká staletý

buk v zámku?
Str. 2

Hudební 
světoběžník

Jaroslav Mikuš.
Str. 16

Co vy na to, pane starosto?
Již několikrát jsme psali o tom, že letos na jaře 
začne stavba jihovýchodního obchvatu města. Kdy 
se tak stane? Co vy na to, pane starosto?

„K podpisu smlouvy o výstavbě jihovýchodního ob-
chvatu Holešova mezi zástupci Zlínského kraje, města 
Holešova a dodavatelského konsorcia společností Eu-
rovia, Strabag a KKS Zlín má dojít ve čtvrtek 3. května. 
Zahájení stavby obchvatu tak po tomto datu nebude stát 
nic v cestě. Plánované dokončení je v roce 2014, ale 
pokud se nestane nic mimořádného, dodavatelé slibují, 

že by mohla být komunikace hotová již koncem roku 2013. Tím by se zkrátila 
doba zátěže pro občany a v roce 2014 by zainteresované subjekty využily 
k administrativnímu vypořádání dotačních zdrojů. Na základě zpracovaného 
harmonogramu výstavby budeme občany pravidelně informovat o objížďkách 
a dalších dopravních omezeních  způsobených  stavbou na úřední  desce 
i v Holešovsku. Budeme se samozřejmě snažit, aby výstavba obchvatu co 
nejméně obtěžovala občany. Lze však předpokládat, že investice takového 
rozsahu přinese určité problémy. Bude-li mít kdokoliv v této souvislosti jaký-
koliv věcný problém, budeme rádi, když se obrátí na odbor investic, silničního 
hospodářství a údržby města nebo přímo na mě a pokud to jenom trošku 
bude v našich silách, budeme se snažit pomoct.“      (sov)

Kdy začne stavba obchvatu?

Holešov  (frs)  - Už  tento  ví-
kend se budou konat Dny města 
Holešova. Podrobný program bo-
haté  nabídky  kulturních  a  spole-
čenských akcí najdete uvnitř novin. 
Součástí oslav bude také ocenění 
osobností města  a  pietní  akt  na 
hřbitově u příležitosti výročí osvo-
bození města. 

Dny města Vystěhování
K  soudnímu  vystěhování 

neplatiče  z městského  bytu  do-
šlo  v minulých dnech.  Jak  uvedl 
jednatel  Tepelného  hospodářství 
Zdeněk Chudárek,  k  podobným 
postupům bude  v  nejbližší  době 
docházet častěji.  

Více na str. 3

Krajně  pravicová  Dělnic-
ká  strana  sociální  spravedlnosti 
(DSSS)  uspořádala  v  neděli  29. 
dubna odpoledne na holešovském 
náměstí Dr. Edvarda Beneše před-
volební shromáždění.  Zatímco pří-
znivci  tohoto politického subjektu 
se prakticky nedostavili, o rozruch 
v  parném odpoledni  se  postarali 
zejména odpůrci této strany z řad 
krajně  levicových  skupin.  Svým 
hlasitým  skandováním,  pískotem 
a mnohdy vulgárními pokřiky na-
rušovali  projev  předsedy  strany 
Tomáše Vandase.

Policie však měla celou situ-
aci  pod  kontrolou a  antikonfliktní 
tým se snažil zklidnit rozjitřené váš-
ně. Velitel  zásahu požádal  o  po-
moc také starostu města Zdeňka 
Janalíka,  který  přesvědčil mladé 
anarchisty, aby své postoje vyjá-
dřili ve větší vzdálenosti od řádně 
nahlášeného  místa  politického 
shromáždění. 

Pokračování na str. 4
Text a foto František Sovadina 

Střet politických krajností policie ohlídala

K uklidnění vášní v řadách levicového hnutí přizvala policie i starostu města.
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Město  Holešov  se  společně 
s Městským kulturním  střediskem 
Holešov se  intenzivně zabývá sta-
vem  a  budoucností  významného 
památného stromu červeného buku 
u zámku v Holešově. Strom svým 
charakterem a velikostí získal nevy-
číslitelnou hodnotu biologickou, este-
tickou, historickou a kulturní. Množství 
podobných stromů v České republi-
ce by se dalo spočítat na prstech. 

V sobotu 14. dubna se z čer-
veného buku u zámku odlomila kos-
terní větev napadená bílou hnilobou, 
kterou způsobila dřevokazná houba 
troudnatec  kopytovitý.  Vzhledem 
k  tomu,  že byl  strom velmi  dobře 
zabezpečen, nedošlo k další škodě 
na  zdraví, majetku ani  na  stromě 
samotném.  „Strom byl  excelentně 
zabezpečen, vrtaná vazba zafungo-
vala přesně tak,  jak se očekávalo,“ 
konstatoval přizvaný znalec v oboru 
hodnocení stavu a ošetřování stromů 
Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.

Památný buk u zámku bude opakovaně podroben tahové zkoušce

<   Odborník Jaroslav Kolařík diskutuje s místostarostou města  
Jaroslavem Chmelařem a pracovnicemi odboru životního prostředí  
o budoucnosti historického buku v zámecké zahradě.

Dotyčný odborník vizuálně po-
soudil aktuální stav stromu a kon-
statoval, že strom je sice napaden 
několika  dřevokaznými  houbami, 
ale  jeho  vitalita  je  natolik  dobrá, 
že po  zdravotním  řezu a  instalaci 
bezpečnostních vazeb z roku 2010 
a  pravděpodobně  nepředstavuje 
větší  nebezpečí než  jakékoliv  jiné 
stromy. Přesto doporučil opakování 
tahové zkoušky, což  je přístrojová 
metoda hodnocení stability stromů 
za pomoci simulované zátěže, která 
určí odolnost stromu vůči vývratu, 
zlomu a ukroucení. Tahová zkouška 
odhalí, jestli houba dřevomor koře-

nový na kořenech nepostupuje příliš 
rychle a kořenový systém stromu je 
stále dostatečně funkční.

Výsledek  tahové  zkoušky, 
která  proběhne  v  polovině  květ-
na, rozhodne o dalším osudu stro-
mu. Hodnota  stromu  je obrovská. 
V dané  lokalitě  zůstává na druhé 
misce vah zachování bezpečnosti, 
pro které doposud vlastník i správce 
stromu udělali maximum.

Ing. Pavla Pšejová 
referent Odb. život. prostř.
Městského úřadu Holešov

Foto František Sovadina

Detailní pohled na zídky na nedávno zrekonstruovaném náměstí Svo-
body svádí k falešnému dojmu, že jejich zhotovitel je nedodělal. Skutečnost 
je však  jiná. Kdosi nenechavý si  tuto část města spletl  s pískovcovým 
lomem a opracované kameny ukradl. Nabízí se tak otázka, má-li vůbec 
nějaký smysl snažit se o zvelebování veřejných míst. 

Veřejný prostor aneb z cizího 
krev neteče

Z důvodů plánovaných prací 
na  zařízení  distribuční  soustavy 
-rekonstrukce, oprav, údržbových 
a revizních prací - bude přerušena 
dodávka elektrické energie v hole-
šovských ulicích Luhy, Partyzán-
ská, Pivovarská a Sportovní, a to 
16. 5. v době od 7.30 do 12.30.  

(eon)

Upozornění

Jen málo pochopitelný je postup toho, kdo vytvořil tuto hromadu 
ořezaných větví na veřejném prostranství u náměstí Svaté Anny. Není to 
tak dávno, kdy technické služby pořádaly v Holešově a okolních obcích 
sběr biologicky rozložitelného odpadu. V  loňském roce navíc vzniklo 
ve sběrném dvoře odpadové centrum, kde může každý nejen větve 
a starou trávu bezplatně uložit.

Text a foto František Sovadina       
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V pondělí  23.  dubna  došlo  za  asistence 
soudní  vykonavatelky,  justiční  stráže,  pracov-
níků Městského úřadu v Holešově a Tepelného 
hospodářství Holešov k soudnímu vystěhování 
jednoho z nájemníků v městském domě číslo 507 
v Palackého ulici. V této souvislosti jsme polo-
žili několik otázek Zdeňku Chudárkovi, jednateli 
společnosti Tepelné hospodářství Holešov, která 
městské bytové a nebytové prostory spravuje.

Jak často dochází k soudnímu vystěho-
vání z městských prostor?

„Prozatím ne moc často. K tomuto postu-
pu  však  bude  do-
cházet čím dál  tím 
častěji.  Některé 
návrhy  na  soud-
ní  vystěhování  již 
byly  podány  kon-
cem minulého roku 
a  v  současnosti 
běží zákonné lhůty 
pro jejich realizaci. 
Vystěhování  bytu 
v  čísle  popisném 
507 v ulici Palacké-
ho bylo z podaných 
návrhů  provedeno 
jako  první.  Dá  se 
tedy  předpokládat,  že  v  nejbližší  době budou 
následovat další.“

Za jakých okolností k soudnímu vystě-
hování dojde?

„K soudnímu vystěhování nedojde jen tak 
zničehonic. Před tímto řešením, které bude po-
kračovat ještě vymáháním dlužné částky, vždy 
dojde k celé řadě kroků. Nájemník, který poruší 
své povinnosti,  je několikrát ústně,  telefonicky 
a písemně vyrozuměn. Naše společnost nabídne 
každému přijatelná  řešení  vzniklého problému 

Jednatel Tepelného hospodářství Zdeněk Chudárek říká:

K soudnímu vystěhování bude docházet častěji
a pokud dojde k dohodě, problém vyřešíme bez 
dalších nepříjemností. Horší  je to v případech, 
kdy nájemník nechce pochopit, že některé věci 
týkající se nájmu nebudeme tolerovat. Například 
neplacení nájemného a služeb či špatné  cho-
vání  k  pronajatému majetku. Nejhorší  ovšem 
je,  když  problémový  nájemník  nereaguje  vů-
bec. V těchto případech  jsme zavedli nulovou 
toleranci a v nejkratší možné době nájemníka 
vystěhujeme.“

Kolik dlužil nájemník, který byl v pondělí 
soudně vystěhován?

„Na tuto otáz-
ku  nelze  veřejně 
odpovědět. V  kaž-
dém případě dluží 
nájemné  a  zálohy 
za  služby  v délce, 
která  je stanovena 
občanským zákoní-
kem. Zpravidla  se 
tato dlužná částka 
ještě  navýší  o  ne-
zaplacení  nájem-
ného  za  měsíce, 
kdy tento pronajatý 
prostor  užívá neo-
právněně.  V  této 

souvislosti  bych  rád znovu podotknul,  že vykli-
zením nebo předáním dlužníkova bytu celá věc 
nekončí. Dlužná částka bude vždy po dlužníkovi 
vymáhána všemi dostupnými prostředky, včetně 
případných exekucí. Proto bych chtěl všechny ná-
jemníky upozornit, aby o svých závazcích jednali 
a nenechali  situaci dojít  do extrémních konců.“

Kolik městských bytů Tepelné hospo-
dářství v současné době spravuje?

„Tepelné hospodářství má od města Hole-
šov pronajato než 300 bytových a nebytových 

prostor. Mnohé  z  nich  nejsou  v  příliš  dobrém 
technickém stavu. Proto začneme s postupným 
odstraňováním těchto nedostatků. Je to však běh 
na delší trať, jelikož finanční prostředky na tyto 
opravy jsou omezené. V tomto bodě bych chtěl 
poprosit nájemníky o pochopení a trpělivost. Je 
vypracován plán oprav a již letos budou některé 
opravy provedeny. Zároveň nezbývá než apelo-
vat na všechny nájemníky, aby se chovali k pro-
najatému majetku  s  patřičnou péčí  a  vytvářeli 
vedle sebe prostředí, které je důstojné k životu, 
jelikož nájemné nekončí prahem vašeho bytu.“

Ptal se František Sovadina

„Dovoluji si touto cestou upozornit všech-
ny nájemníky, kteří mají smlouvy na dobu ur-
čitou, zpravidla do 30. 6. 2012, aby do konce 
měsíce května uhradili všechny své dlužné 
částky a splátkové kalendáře jak společnosti 
Tepelné hospodářství, tak městu Holešov. Po-
kud tak nebude učiněno do výše uvedeného 
data, nebude jim nabídnuta smlouva na další 
rok a dojde opět k okamžitému vystěhování 
bez náhrady!“

Zdeněk Chudárek, 
jednatel společnosti Tepelné hospodářství 

Holešov 

Byt určený k vyklizení musel otevřít přivolaný 
zámečník. Foto František Sovadina    

Holešov  (frs)  -  Zastupitelstvo města Ho-
lešova schválilo na svém posledním zasedání 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 
100 tisíc korun Charitě Holešov na úhradu energií 
v městských objektech, které má Charita ve vý-
půjčce a kde poskytuje pečovatelské služby.

„O dotaci ve výši 100 000 korun na úhra-
du energií za rok 2012 požádal  ředitel Charity 
Holešov Milan Jelínek. Stejnou výši neinvestiční 
dotace obdržela od města Holešov tato organi-
zace  ke  stejnému účelu  i  v  roce 2011. Město 
Holešov navíc již letos poskytlo Charitě Holešov 
dotaci  ve  výši  200  000  korun  na  poskytování 
sociálních služeb,“ uvedl místostarosta Holešova 
Rudolf Seifert, který má sociální oblast v Hole-
šově na starost. 

Charita Holešov užívá na základě smlouvy 
o výpůjčce městské nebytové prostory v Holešo-
vě, a to v domech  náměstí Svobody č.p. 97, kde 
je sídlo organizace, a objekty v ulicích Tyršova 
č.p. 658, Havlíčkova č.p. 1134 a 1136, Novosady 
č.p. 1597, kde mají zázemí pečovatelky, je zde 
středisko osobní  hygieny,  prádelny a  sušárny. 
Za  rok  2011  činila  výše  skutečných  nákladů 
Charity za energie celkem 234 210 Kč.

„Rozpočet Charity Holešov a sociálních slu-
žeb obecně tvoří více zdrojové financování, a to 
z ministerstva práce a sociálních věcí, z úhrady 
uživatelů služeb, ze Zlínského kraje a místních 
samospráv, přičemž každý z těchto zdrojů je velmi 
významný. Zanedbatelnou částku příjmu organi-
zace tvoří dary,“ vysvětlil místostarosta Seifert.

 Charita dostala 
sto tisíc korun

Prodám RD 5+1 v Holešově, ul. B. Němcové. Vhodné i k podnikání. Cena dohodou. Tel. 775 28 82 08.
Prodám byt 2+1 po kompletní rekonstrukci ve velmi pěkném stavu jen za 850 000 Kč v Chro-
pyni. Tel. 775 524 699 nebo webové stránky bytvchropyni.webnode.cz.

realiTy

Už před  otevřením bytu  v  domě  č.  507 
se  některým  z  přítomných  udělalo  nevolno. 
Z uzamčeného bytu se šířil hutný zápach fekálií 
a jiných neurčitelných pachových ingrediencí. 
I  přes  opakované  výzvy  se  k  úřednímu aktu 
dotčený nájemník nedostavil, takže dveře musel 

Při otevírání bytu se přítomným dělalo nevolno
otevřít  přivolaný  zámečník. Uvnitř  bytu  jedna 
plus nula byl neskutečný nepořádek. Nejhorší 
práce čekala na pracovníky Technických služeb 
Holešov, kteří museli celý ten svinčík vyklidit.

Text a foto František Sovadina
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        Akce milion 2012 
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1 Tělovýchovná jednota Holešov 230 000 220 000 
215 
000 

2 TJ Sokol Holešov 100 000 100 000 
100 
000 

3 Sportovní klub policie  Holešov 80 000 80 000 80 000 

4 Spojené fot. kluby ELKO Holešov 230 000 220 000 
215 
000 

5 Dívčí fotbalový klub Holešov 50 000 50 000 45 000 
6 Fotb. klub Holešovské holky  15 000 10 500 15 000 
7 TJ Sokol Tučapy 30 000 30 000 30 000 
8 Klub sálové kopané Všetuly 2 000 2 000 2 000 
9 MGC Holešov (dráhový golf) 15 000 20 000 20 000 

10 Tenisový Club Holešov 50 000 50 000 45 000 
11 Šachový klub Holešov 10 000 10 000 10 000 
12 Cyklo Žopy amatér bajk tým 7 000 5 000 5 000 
13 Paintball Žopy 7 000 7 000 7 000 
14 Sportovní klub Vesani.cz, o.s. 0 0 0 
15 Orel  jednota Holešov 2 000 2 500 5 000 
16 SDH Holešov 15 000 15 000 20 000 
17 SDH Tučapy Holešov 5 000 5 000 4 000 
18 SDH Dobrotice 5 000 5 000 4 000 
19 SRPŠ při 1. ZŠ Hol. 4 000 0 4 000 
20 Sdružení rodičů a přátel dětí 2. ZŠ 4 000 4 000 0 
21 SRPŠ při III. ZŠ Hol., Kráčiny 329 4 000 9 000 5 000 
22 KR a přátel školy při Gym. Hol. 4 000 5 000 4 000 
23 KČT, odbor Holešov 12 000 10 000 8 000 
24 KČT, odbor Holešov (or.běh) 0 0 0 
25 TOM Medvědí stopa Holešov 10 000 20 000 20 000 
26 Pion. skupina Dr. Mirko Očadlíka 10 000 10 000 10 000 
27 Junák Holešov 30 000 22 000 20 000 
28 Skřítek, o. s. 10 000 5 000 2 000 
29 Moravské děti, o. s. 100 000 100 000 0 
30 Mažoretky Holešov, o. s. 55 000 23 000 20 000 
31 Divadlo 6. Května Holešov 33 000 45 000 27 000 
32 Hvizd, o. s. 10 000 15 000 12 000 
33 "OLAM" - Společnost Judaica 15 000 15 000 15 000 
34 Castellum Holešov 5 000 5 000 5 000 
35 Klub přátel umění a řemesel Hol. 3 000 5 000 5 000 
36 Holešovští trubači 2 000 3 000 3 000 
37 Klub výsadkových veteránů Holešov 3 000 3 000 3 000 
38 LMK "Čmelák" Holešov 10 000 10 000 8 000 

39 
Myslivecké sdružení Háje Tučapy-
Bořenovice 5 000 5 000 4 000 

40 Moravský ryb. svaz MO Holešov 20 000 15 000 15 000 
41 Kynologický klub Holešov  10 000 10 000 10 000 
42 Český svaz včelařů ZO Holešov 5 000 5 000 5 000 
43 Český svaz chovatelů ZO Holešov 5 000 5 000 6 000 
44 ZO ČZS Dobrotice 5 000 5 000 5 000 
45 ZO ČZS Holešov 5 000 5 000 7 000 
46 Charita Holešov 5 000 5 000 8 000 
47 Sdružení zdrav. post. Holešovska 10 000 10 000 17 000 
48 Římskokatolická farnost Holešov 33 000 33 000 40 000 
49 Sbor jednoty bratrské v Holešově 5 000 0 0 
50 Muzejní a vlastivědná společnost v Brně 0 0 3 000 
51 Česká archeologická společnost … 0 0 3 000 

52 Oblastní charita Kroměříž 0 

z kap. 
51 0 

53 Klub dárců krve Kroměřížska 0 

z kap. 
51 3 000 

54 ZO ČSOP Buchlovice 0 

z kap. 
51  0 

55 Josef Janiš  4 000 2 000 2 000 
56 Mgr. Monika Vyhlídalová (BANANA VOX) 5 000 5 000 5 000 

57 Olga Rypková (ČČK m. o. Holešov) 0 

z kap. 
51 3 000 

58 Jiří Svák 2 000 2 000 2 000 
59 MS Hradisko Dobrotice 2 000 5 000 6 000 
60 ZUŠ F.X.Richtera Holešov 2 000 5 000 5 000 

  Celkem 

1 300 

000     
 

Pokračování ze str. 1
„V Holešově bylo pouze asi deset příznivců Dělnické strany, ale přišlo 

sem dát najevo svůj nesouhlas přibližně třicet příznivců  levicového hnutí 
Antifa. Nemuseli jsme však razantněji zasahovat. Působil zde náš antikon-
fliktní tým, který se snažil držet levici v bezpečné vzdálenosti od mluvčího 
DSSS. Obě strany tady projevily své politické názory, které se značně liší, 
a posléze se všichni rozešli,“ uvedla mluvčí krajského policejního ředitelství 
Jana Bartíková. Policejní opatření skončilo před čtvrtou hodinou odpoledne.

Střet politických krajností
policie ohlídala

Samotných příznivců Vandasovy strany na holešovské náměstí 
příliš nedorazilo.

Dobrotice  (frs)  - K požáru  zahradního domku v  chatové oblasti 
u Dobrotic došlo 14. dubna ve večerních hodinách. Na místo události 
vyjeli dobrovolní i profesionální hasiči z Holešova. „Po příjezdu na místo 
události bylo zjištěno, že požár již zachvátil celý zahradní domek. Hasiči 
na místě události provedli základní průzkum a postupně požár lokalizovali 
a následně i likvidovali. Po úplném dohašení a následném rozebrání kon-
strukce domku se hasiči vrátili zpět na základnu,“ uvedl velitel jednotky 
Sboru dobrovolných hasičů Holešov Martin Horňák. V Holešově a okolí 
v poslední době došlo k celé řadě požárů.

Vyhořela další chatka
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Už  za  necelé  tři  měsíce  ožije  Holešov 
druhým  ročníkem Holešovské  regaty.  Tento 
festival pořádá zlínská Agentura Velryba spolu 
s Městským kulturním střediskem Holešov. Jaké 
novinky se letos připravují, které hudební hvěz-
dy přijedou a na co všechno se vůbec mohou 
návštěvníci  těšit,  o  tom už    ředitel  pořádajíci 
Agentury Velryba Michal Žáček: 

Když se řekne Holešovská regata, co 
si mají lidé pod tímto názvem hlavně před-
stavit?

„Premiérový ročník akce s tímto názvem už 
máme za sebou a pevně věřím, že mnoho lidí si 
tím pádem pojem Holešovská regata zafixova-
lo... Pro ty, co zatím netuší, bych Holešovskou 
regatu popsal stručně slovy: dobrá hudba, zá-
bava celý den, rodinná atmosféra a snad i něco 
navíc, něco, co se špatně popisuje, ale v člově-
ku to vzbuzuje příjemné asociace - třeba díky 
nádhernému prostředí zámecké zahrady zámku 
Holešov, kde festival probíhá. Já sám jsem jezdil 
kolem mnoho let a netušil jsem, jak krásný areál 
se za zámeckou zdí schovává.“

Letos ožije Holešov Regatou už podru-
hé. Vraťme se ale krátce o rok zpátky. Jaký 
byl ten loňský ročník? Proč vlastně Regata 
právě v Holešově?

Jak už jsem uváděl, první ročník festivalu se 
uskutečnil loni. Bylo velmi důležité, aby dopadl 
dobře, je to podobné, jako když se na trh zavádí 
nová značka. Soudě podle ohlasů návštěvníků 
dopadla premiéra skvěle - vyšlo počasí, hlavní 
program i doprovodné atrakce kolem. To, na co 
jsem  obzvlášť  hrdý,  je  skutečnost,  že  diváci 

Holešovská regata: den plný muziky a zábavy 
pro celou rodinu se blíží

stanování. Netradičně  chceme  letos  pojmout 
i nabídku jídel festivalu, protože ve stáncích by 
mělo být k dostání jídlo z celého světa za nor-
mální cenu - například africký guláš, chorvatská 
pljeskavica a další speciality.

Soutěží plavidel a přejezdu vodní lávky 
se můžou zúčastnit i diváci?

Ano, tak jako minulý rok i letos počítáme se 
zapojením diváků do vodních soutěží Holešov-
ské regaty. K přejezdu vodní lávky se stačí při-
hlásit přímo na místě v den festivalu vyplněním 
přihlašovacího formuláře. Co se týká plavidel, 
je potřeba přihlásit posádku, respektive plavidlo 
předem. Podrobnosti k přihlášení najdou všichni 
námořníci  a  stavitelé  plavidel  na  speciálních 
stránkách  festivalu www.holesovskaregata.cz 
v sekci plavidla. Festivalové stránky doporučuji 
všem čtenářům - nedávno  jsme spustili  jejich 
novou podobu a dali  jsme si na nich opravdu 
záležet, tak doufám, že se budou líbit.

Na začátku letošního roku byla zvýše-
na dolní sazba DPH. Promítne se to nějak 
i do cen vstupenek na Holešovskou rega-
tu?

Hrdě ohlašuji, že do konce května mají ná-
vštěvníci možnost koupit si vstupenky za stejné 
ceny jako minulý rok - to je 150 Kč děti do 15 
let, 250 Kč dospělí, děti do 3 let neplatí vůbec. 
V nabídce je i zvýhodněné rodinné vstupné pro 2 
dospělé a 2 děti za celkovou cenu 700 Kč. Od 1. 
června pak bude vstupné o něco vyšší, v den 
konání akce navíc už nebude k dostání rodinná 
vstupenka. Divákům se určitě vyplatí vstupenky 
zakoupit včas. Předprodej probíhá v obvyklých 
místech a v síti Ticketpro, bližší informace zís-
kají zájemci také na stránkách www.velryba.cz 
a www.holesovskaregata.cz

Děkuji za rozhovor
Petra Svěráková

za rozumné vstupné měli den plný muziky (loni 
na Regatě hráli například No Name, Divokej Bill, 
Chinaski...), vstup do zámku s prohlídkami, pře-
hlídku netradičních plavidel na vodě i všechny 
další doprovodné atrakce, aniž by za něco z toho 
platili další peníze... to bylo pozitivně hodnoceno 
obzvláště rodiči malých dětí, protože na jiných 
akcích to není zvykem. A proč Regata v Holešo-
vě? Hlavně proto, že místní zámecká zahrada 
je na takovou akci ideální, navíc vedení města 
i Městské kulturní středisko se starají o místní 
dění v oblasti kultury a turistického ruchu tak, 
že mi je ctí s nimi spolupracovat.  

Přípravy na letošní ročník jsou už v pl-
ném proudu. Prozradíte, které hvězdy letos 
do Holešova dorazí?

Věřím, že i letošní složení účinkujících bude 
pro diváky lákavé. Festival bude otvírat Čecho-
mor, odpoledne zahraje Mňága a žďorp nebo 
Backwards a hlavními hvězdami večera budou 
Tomáš Klus, po němž budou finišovat MIG 21 
se  závěrečným ohňostrojem. Hlavní  program 
skončí kolem desáté večer, ale pokračovat se dá 
i poté - na tradiční Pirátské tancovačce, tentokrát 
se skupinou Premier. 

Už jste naznačil, že Holešovská regata 
není jenom o hudbě. Co dalšího festival 
nabídne a připravili jste pro návštěvníky 
i nějaké novinky?

Už název festivalu napovídá, že má něco 
společného s vodou. Takže i letos bude v hlavní 
části programu zařazena přehlídka netradičních 
vodních plavidel, diváky budou bavit i borci při 
Mistrovství Holešova (a světa) v přejezdu vodní 
lávky na kole. Novinkou letoška je, že na vodní 
lávce dáme šanci i dvojicím soutěžících, protože 
budeme přejíždět i na trakaři. Letos budeme mít 
připraveno  i  zázemí  pro diváky,  kteří  přijedou 
na kolech, v podobě hlídané zóny a místa pro 

Duben roku 2012 přinesl vete-
ránům 7. výsadkového pluku zvlášt-
ního  určení  nejen  vzpomínání  při 
pohledu na padáky nad Hostišovou 
při skvěle zorganizovaném 9. roční-
ku pochodu Clay - Eva, ale i životní 
výročí  bývalého  náčelníka  štábu 
pluku v letech 1961 - 1969 pana plk. 
Ing. Jiřího Dufka. Je to onen muž, 
který patřil  do  skupiny  statečných 
důstojníků Československé  lidové 

Plukovník ing. Jiří Dufek oslavil životní jubileum
armády, která aktivně vyjádřila ne-
souhlas se vstupem cizích vojsk v 
roce 1968. Smysl pro čest  jej stál 
nejen  červený  baret,  ale  přinesl 
jemu a  rodině  i  řadu existenčních 
problémů. Dne 27. srpna 2011 pro-
vedl tento muž svižně a mladě pře-
hlídku nastoupených veteránů. 

U  příležitosti  jeho  výročí  na-
vštívila Jiřího Dufka delegace Klu-
bu výsadkových veteránů Holešov, 

vedená předsedou klubu. V milém 
a  srdečném  prostředí,  obklopen 
láskou  rodiny a pěknou zahradou 
pilně dále pracuje. V jeho pražské 
pracovně leží rozepsané práce na 
vojenská  témata. Ukazuje  se,  jak 
mylná je představa, že osmdesát let 
pro výsadkáře - zpravodajce něco 
konečného znamená. Přejeme na-
šemu veliteli to výsadkářské…

KVV Holešov

Program Holešovské regaty je vskutku 
rozmanitý. Foto archiv

Na loňském premiérovém ročníku vystoupila celá řada populárních kapel. 
Nejinak tomu bude i v letošním roce.
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Přijaté  usnesení  č.  76/2012  -  N 
2548 Rada města Holešova  dopo-
ručila Zastupitelstvu města Holešo-
va schválit  rozpočtové opatření č. 
3/2012 dle předloženého návrhu.  
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Ter-
mín: ZM 16. 04. 2012.  
Přijaté usnesení č. 77/2012 
- N 2554 Rada města Holešo-
va schválila uzavření nájemní 
smlouvy se společností Povodí 
Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 
11, IČ 70890013, v souvislosti 
s investiční akcí „Silnice II/490: 
Holešov - jihovýchodní obchvat“ 
v rozsahu objektu SO 323 Od-
vodňovací příkop v trati Újezd, 
pozemek p.č. 3667/1, k.ú. Ho-
lešov, a SO 301 Kanalizace - 
obora, stoka „K“, pozemek p.č. 
3705/2, k.ú. Holešov, dle před-
loženého návrhu. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté  usnesení  č.  78/2012  -  N 
2555 Rada města Holešova dopo-
ručila Zastupitelstvu města Holešo-
va schválit  smlouvu o partnerství 
při přípravě a realizaci integrované-
ho projektu „Informační, vyrozumí-
vací a varovací systém Zlínského 
kraje“ se Zlínským krajem, tř. T. Bati 
21, IČ 70891320, dle předloženého 
návrhu.  Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: ZM 16. 04. 2012.   
Přijaté usnesení č. 79/2012 - N 
2556 Rada města Holešova do-
poručila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit  žádost spo-
lečnosti Česká infrastrukturní, 
a.s., Praha 1, Václavské nám. 19, 
IČ 261 84 125, a vystavení plné 
moci k zastupování na valné 
hromadě společnosti Vodovo-
dy a kanalizace Kroměříž, a.s., 
konané dne 24. 04. 2012.  Zodpo-
vídá: Ing. František Fuit. Termín: 
ZM 16.04.2012.  
Přijaté usnesení č. 80/2012 - N 2495 
Rada města Holešova  doporuči-
la Zastupitelstvu města Holešova 
schválit  zveřejnění záměru prodeje 
městského pozemku p.č. 705/124, 
ostatní plocha, o výměře 16 m2, k.ú. 
Všetuly, dle předloženého návrhu. 
Zodpovídá:  Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: ZM 16. 04. 2012.  
Přijaté usnesení č. 81/2012 - N 
2540 Rada města Holešova ne-
doporučila Zastupitelstvu měs-
ta Holešova schválit zveřejnění 
záměru prodeje městského po-
zemku p.č. 791/1, ostatní plocha, 
o výměře 106 m2, k.ú. Holešov, 
dle předloženého návrhu.  Zod-
povídá: Ing. Stanislav Julíček. 
ZM 16. 04. 2012.  
Přijaté  usnesení  č.  82/2012  -  N 
2543 Rada města Holešova nedo-
poručla Zastupitelstvu města Ho-
lešova schválit  zveřejnění záměru 
prodeje městského pozemku p.č. 
st. 87/1, zastavěná plocha a nádvo-
ří, o výměře 490 m2, k.ú. Dobrotice, 
dle předloženého návrhu.  Zodpo-
vídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
ZM 16. 04. 2012.  

Usnesení ze 7. řádné schůze rady města Holešova, 
která se konala dne 10. dubna 2012

Přijaté usnesení č. 83/2012 - N 
2544 Rada města Holešova pře-
rušila projednávání zprávy tý-
kající se zveřejnění záměru pro-
deje částí městských pozemků 
p.č. 362/1, ostatní plocha, a p.č. 
1019, ostatní plocha, o celkové 
výměře cca 50 m2, k.ú. Všetuly, 
dle předloženého návrhu. Zod-
povídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně po doplně-
ní potřebných informací.  
Přijaté  usnesení  č.  84/2012  -  N 
2545 Rada města Holešova dopo-
ručila Zastupitelstvu města Hole-
šova  schválit    zveřejnění  záměru 
prodeje městských pozemků p.č. 
3100/75, ostatní plocha, o výměře 
18 m2,  p.č.  3100/77,  ostatní  plo-
cha, o výměře 8 m2, p.č. 3100/61, 
ostatní plocha, o výměře 696 m2, 
a část p.č. 3100/62, ostatní plocha, 
o výměře cca 660 m2, vše k.ú. Ho-
lešov,  dle  předloženého  návrhu.  
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.  
Termín: ZM 16. 04. 2012.  
Přijaté usnesení č. 85/2012 - N 
2551 Rada města Holešova do-
poručila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit  zveřejnění 
záměru prodeje městských po-
zemků p.č. 926/41, zastavěná 
plocha, o výměře 20 m2, a p.č. 
2586/11, zastavěná plocha, o vý-
měře 24 m2, vše k.ú. Holešov, 
dle předloženého návrhu. Zod-
povídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: ZM 16. 04. 2012.  
Přijaté  usnesení  č.  86/2012  -  N 
2541 Rada města Holešova dopo-
ručila Zastupitelstvu města Hole-
šova schválit směnu pozemků, a to 
tak, že z vlastnictví města Holešova 
přejde do vlastnictví Ing. Hany Cou-
falíkové, bytem Zlín, část městské-
ho pozemku p.č. 2663/13, ostatní 
plocha, o výměře cca 94 m2, k.ú. 
Holešov, a z vlastnictví  Ing. Hany 

Coufalíkové přejdou do vlastnictví 
města Holešova části pozemků p.č. 
2663/5, zastavěná plocha a nádvo-
ří,  a  p.č.  2663/8,  ostatní  plocha, 
o celkové výměře cca 93 m2, k.ú. 
Holešov,  bez  dalšího  finančního 
vyrovnání. Náklady na směnu po-
zemků budou  rozděleny na polo-
vinu mezi obě strany.  Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM 
16. 04. 2012.  
Přijaté usnesení č. 87/2012 - N 
2542 Rada města Holešova do-
poručila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit  smlouvy č. 
UZSVM/BKM/98/2012-BKMM a č. 
UZSVM/BKM/108/2012-BKMM 
o bezúplatném převodu nemovi-
tostí s Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, 
týkající se převodu pozemků 
pod komunikacemi v Holešově, 
dle předložených návrhů.  Zod-
povídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: ZM 16.04.2012.   
Přijaté  usnesení  č.  88/2012  -  N 
2550 Rada města Holešova dopo-
ručila Zastupitelstvu města Holešo-
va schválit  prodej části městského 
pozemku  p.č.  3665,  orná  půda, 
o  výměře  cca  20 m2,  k.ú.  Hole-
šov, společnosti E.ON Distrubuce, 
a.s., se sídlem České Budějovice, 
za kupní cenu 600 Kč/m2 + náklady 
s tímto prodejem spojené. Zodpoví-
dá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
ZM 16. 04 .2012.  
Přijaté usnesení č. 89/2012 - N 
2547 Rada města Holešova ne-
doporučila Zastupitelstvu měs-
ta Holešova schválit zveřejnění 
záměru prodeje domu čp. 54, 
na pozemku p.č. 120/1, a pozem-
ku p.č. 120/1, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 428 m2, k.ú. 
Holešov, dle předloženého ná-
vrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: ZM 16.04.2012.  

Přijaté  usnesení  č.  90/2012  -  N 
2552 Rada města Holešova  do-
poručila Zastupitelstvu města Ho-
lešova schválit  Ladislavu Lindovi, 
bytem Holešov, u příležitosti  jeho 
významného životního jubilea udě-
lení „Velké pečeti města Holešova“ 
za dlouholetou obětavou a přínos-
nou činnost pro tělovýchovu a sport 
v Holešově.  Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal. Termín: ZM 16. 04. 2012.  
Přijaté usnesení č. 91/2012 - N 
2553 Rada města Holešova I 
schválila poskytnutí mimořád-
né finanční dotace ve výši:  
1. 7.000 Kč cyklistickému klu-
bu DRÁSAL TEAM HOLEŠOV, 
IČ 47935251, Holešov, nám. 
Dr. E. Beneše 1, na činnost, 2.  
10.000 Kč Základní umělecké 
škole F. X. Richtera Holešov, IČ 
63414937, Holešov, Bezručova 
675, na úhradu finančních ná-
kladů za energie potřebné při 
koncertech pořádaných ško-
lou, které se uskuteční v ob-
dobí od dubna do června 2012 
na zámku nebo v kině Svět,  3.  
3.000 Kč Sboru dobrovolných 
hasičů v Holešově, IČ 63414082, 
Holešov, Bořenovská 1, na uspo-
řádání ekologické akce „Čistá 
Rusava“, která se uskuteční dne 
12. 05. 2012. Finanční částky bu-
dou čerpány z kapitoly 51 - Rada 
města. II neschválila poskytnutí 
mimořádné finanční dotace 1. 
Janu Svitákovi, bytem Tučapy, 
na realizaci akce „Jedním de-
chem“ a 2. Nelly Billové, bytem 
Holešov a Libuši Matulové, by-
tem Holešov na pořádání výsta-
vy obrazů, která se uskuteční 
v květnu roku 2012 v synagoze 
v Děčíně.  Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 92/2012 - N 2472 
Rada města Holešova  I projednala      
a vzala na vědomí souhrn usnesení 
komisí rady města za období únor 
a březen 2012.  II  schválila návrh 
komise památkové péče a  letopi-
sectví na předkládání kronik částí 
města Holešova Dobrotice, Količín, 
Tučapy a Žopy této komisi.  Zodpo-
vídají: předsedové osadních výborů 
Termín: průběžně.  
Přijaté usnesení č. 93/2012 - N 
2447 Rada města Holešova vzala 
na vědomí informaci tajemní-
ka městského úřadu o plnění 
usnesení Rady města Holešova 
ze dne 26. března 2012. Přijaté 
usnesení č. 94/2012 - N 2558 
Rada města Holešova schvá-
lila udělení „Pamětního listu 
v deskách“ za vzájemně dobrou 
spolupráci: 1. Dobrovolnému 
hasičskému sboru Topoľčianky 
u příležitosti jeho 130. výročí 
založení a  2.  obci Topoľčianky.   
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. 
Termín: bezodkladně.       

PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města  

 Luděk Hradil             
ověřovatel zápisu                                                                              
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Usnesení ze 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova, 
které se konalo dne 16. dubna 2012   

Přijaté usnesení č. 28/2012 - N 
929 Zastupitelstvo města Ho-
lešova schválilo předložený  
a upravený program jednání 
Zastupitelstva města Holešova 
konaného dne 16. dubna 2012.  
Přijaté  usnesení  č.  29/2012  - N 
932 Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo ověřovatelkami zápisu 
Jaromíru Čajkovou a MUDr. Lenku 
Dúbravčíkovou.  
Přijaté usnesení č. 30/2012 - N 
935 Zastupitelstvo města Hole-
šova schválilo návrhovou komi-
si ve složení: Miroslav Kunc, Bc. 
Jana Slovenčíková a Mgr. Sva-
tava Ságnerová.  
Informativní  usnesení  č.  31/2012 
- N 938 Zastupitelstvo města Ho-
lešova vzalo na vědomí informaci 
tajemníka městského úřadu o pl-
nění usnesení Zastupitelstva měs-
ta Holešova ze dne 27. února a 26. 
března 2012.  
Informativní usnesení  č. 32/2012 
- N 958 Zastupitelstvo města 
Holešova vzalo na vědomí infor-
maci starosty města o činnosti 
orgánů města od posledního 
jednání Zastupitelstva města 
Holešova.   
Přijaté usnesení č. 33/2012 - N 968 
Zastupitelstvo  města  Holešova 
schválilo poskytnutí účelové nein-
vestiční dotace ve výši 100.000 Kč 
Charitě  Holešov,  IČ  47930063, 
na úhradu energií v městských ob-
jektech 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 pečovatel-
ské  služby.  Zodpovídá: Bc. Věra 
Lišková. Termín: bezodkladně.   
Přijaté usnesení č. 34/2012 - N 
978 Zastupitelstvo města Ho-
lešova neschválilo zveřejnění 
záměru prodeje domu čp. 54, 
na pozemku p.č. 120/1, a po-
zemku p.č. 120/1, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 
428 m2, k.ú. Holešov, dle před-
loženého návrhu. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté  usnesení  č.  35/2012  - N 
980  Zastupitelstvo města Hole-
šova  schválilo  JUDr.  Lubomíru 
Bartoškovi udělení  - ceny města 
Holešova „Osobnost města Hole-
šova“ za rok 2011, - „Velké pečeti 
města Holešova“ a -  finanční od-
měny ve výši 5.000 Kč.  Finanční 
částka bude čerpána z kapitoly 51 - 
Rada města.  Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal. Termín: bezodkladně.   
Přijaté usnesení č. 36/2012 - N 
981 Zastupitelstvo města Hole-
šova schválilo rozdělení dota-
ce města Holešova tzv. „Akce 
milion 2012“ dle předloženého 
návrhu. Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal. Termín: bezodkladně.  
Přijaté  usnesení  č.  37/2012  - N 
982  Zastupitelstvo města Hole-

šova   schválilo rozpis finančních 
podílů na obnovu kulturních pamá-
tek v rámci „Programu regenerace 
městských památkových rezervací 
a městských  památkových  zón“ 
v roce 2012 takto: - Restaurování 
bočního oltáře  sv. Anny  v  koste-
le 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 regenera-
ce (dotace): 100.000 Kč.  Zodpo-
vídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté  usnesení  č.  38/2012  - N 
987  Zastupitelstvo města Hole-
šova  schválilo  Ladislavu Lindovi, 
bytem Holešov, u příležitosti  jeho 
významného  životního  jubilea 
udělení:  1.  „Velké  pečeti města 
Holešova“  za dlouholetou oběta-
vou a přínosnou činnost pro tělo-
výchovu a sport v Holešově a   2. 
finanční odměny ve výši 5.000 Kč.  
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Ter-
mín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 39/2012 - N 
970 Zastupitelstvo města Hole-
šova schválilo poskytnutí půj-
ček z Fondu rozvoje bydlení 
města Holešova žadatelům dle 
předloženého návrhu. Zodpoví-
dá: Ing. Stanislav Julíček. Ter-
mín: bezodkladně.      
Přijaté  usnesení  č.  40/2012  - N 
985 Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo dodatek č. 9 ke zřizo-
vací listině příspěvkové organiza-
ce 3. Základní škola Holešov dle 
předloženého návrhu.  Zodpovídá: 
Ing. Dušan  Leško.  Termín:  bez-
odkladně.  
Přijaté usnesení č. 41/2012 - N 
983 Zastupitelstvo města Hole-
šova I schválilo přidělení veřej-
né zakázky na poskytnutí úvěru 
30 mil. Kč pro financování akce 
„Kanalizace Tučapy - Količín“ 
společnosti ČSOB, a.s., a II po-
věřilo starostu města PaedDr. 
Zdeňka Janalíka podepsáním 
přiložené úvěrové smlouvy.  
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté  usnesení  č.  42/2012  - N 
991 Zastupitelstvo města Holešo-
va I schválilo 1. revokaci usnesení 
zastupitelstva města  č.  10/2012 
z  důvodů  prodloužení  termínů 
schvalování  výběrového  řízení 
na dodavatele akce „Jihovýchodní 
obchvat města“ a 2. vypsání výbě-
rového řízení na poskytnutí úvěru 
ve výši 40 mil. Kč pro financování 
této  akce.  II  pověřilo  radu měs-
ta  provedením výběrového  řízení 
na poskytnutí  tohoto úvěru. Zod-
povídá: Ing. Dušan Leško. Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 43/2012 - N 
979 Zastupitelstvo města Hole-
šova schválilo rozpočtové opat-

ření města Holešova č. 3/2012 
dle předloženého a upraveného 
návrhu v souladu s ustanove-
ním § 84 odst. 2 písm. b) zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů.  Zodpovídá: 
Ing. Dušan Leško. Termín: bez-
odkladně.
Přijaté usnesení č. 44/2012 - N 988 
Zastupitelstvo  města  Holešova 
schválilo smlouvu o partnerství při 
přípravě a realizaci integrovaného 
projektu „Informační, vyrozumívací 
a varovací systém Zlínského kraje“ 
se Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, 
IČ  70891320,  dle  předloženého 
návrhu.  Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.   
Přijaté usnesení č. 45/2012 - N 
989 Zastupitelstvo města Hole-
šova schválilo vystavení plné 
moci společnosti Česká infra-
strukturní, a.s., Praha 1, Vác-
lavské nám. 19, IČ 261 84 125, 
k zastupování na valné hromadě 
společnosti Vodovody a kana-
lizace Kroměříž, a.s., konané 
dne 24. 04. 2012. Zodpovídá: 
Ing. František Fuit. Termín: bez-
odkladně.  
Přijaté  usnesení  č.  46/2012  - N 
950 Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo zveřejnění záměru prodeje 
městského pozemku p.č. 705/124, 
ostatní plocha, o výměře 16 m2, k.ú. 
Všetuly, dle předloženého návrhu. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 47/2012 - N 
971 Zastupitelstvo města Ho-
lešova neschválilo zveřejnění 
záměru prodeje městského po-
zemku p.č. 791/1, ostatní plocha, 
o výměře 106 m2, k.ú. Holešov, 
dle předloženého návrhu.  Zod-
povídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 48/2012 - N 974 
Zastupitelstvo města Holešova ne-
schválilo  zveřejnění  záměru pro-
deje městského pozemku p.č. st. 
87/1, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 490 m2, k.ú. Dobrotice, 
dle předloženého návrhu. Zodpo-
vídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 49/2012 - N 
976 Zastupitelstvo města Ho-
lešova neschválilo zveřejnění 
záměru prodeje městských 
pozemků p.č. 3100/75, ostatní 
plocha, o výměře 18 m2, p.č. 
3100/77, ostatní plocha, o vý-
měře 8 m2, p.č. 3100/61, ostatní 
plocha, o výměře 696 m2, a část 
p.č. 3100/62, ostatní plocha, 
o výměře cca 660 m2, vše k.ú. 
Holešov, dle předloženého ná-
vrhu.  Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté  usnesení  č.  50/2012  - N 
986  Zastupitelstvo města Hole-
šova schválilo zveřejnění záměru 
prodeje městských pozemků p.č. 
926/41, zastavěná plocha, o výmě-

ře 20 m2, a p.č. 2586/11, zastavěná 
plocha, o výměře 24 m2, vše k.ú. 
Holešov, dle předloženého návrhu.  
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 51/2012 - N 
972 Zastupitelstvo města Hole-
šova schválilo směnu pozemků, 
a to tak, že z vlastnictví města 
Holešova přejde do vlastnictví 
Ing. Hany Coufalíkové, bytem 
Zlín, část městského pozem-
ku p.č. 2663/13, ostatní plocha, 
o výměře cca 94 m2, k.ú. Hole-
šov, a z vlastnictví Ing. Hany 
Coufalíkové přejdou do vlast-
nictví města Holešova části po-
zemků p.č. 2663/5, zastavěná 
plocha a nádvoří, a p.č. 2663/8, 
ostatní plocha, o celkové výmě-
ře cca 93 m2, k.ú. Holešov, bez 
dalšího finančního vyrovnání. 
Náklady na směnu pozemků 
budou rozděleny na polovinu 
mezi obě strany. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté  usnesení  č.  52/2012  - N 
973  Zastupitelstvo města Hole-
šova    I  schválilo  smlouvy  č. UZ-
SVM/BKM/98/2012-BKMM  a  č. 
UZSVM/BKM/108/2012-BKMM 
o  bezúplatném převodu  nemovi-
tostí  s Úřadem  pro  zastupování 
státu ve věcech majetkových,  tý-
kající  se  převodu  pozemků  pod 
komunikacemi  v  Holešově,  dle 
předložených návrhů a II pověřilo     
starostu města PaedDr.  Zdeňka 
Janalíka  podpisem  těchto  smluv.  
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.   
Přijaté usnesení č. 53/2012 - N 
984 Zastupitelstvo města Ho-
lešova schválilo prodej části 
městského pozemku p.č. 3665, 
orná půda, o výměře cca 20 m2, 
k.ú. Holešov, společnosti E.ON 
Distribuce, a.s., se sídlem Čes-
ké Budějovice, za kupní cenu 
600 Kč/m2 + náklady s tímto 
prodejem spojené.  Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.        

PaedDr. Zdeněk Janalík    
starosta města      

Jaromíra Čajková  
ověřovatelka zápisu      

MUDr. Lenka Dúbravčíková           
  ověřovatelka zápisu  

Holešov - Ve středu 25. dub-
na odpoledne došlo na parkovišti 
u nádraží k požáru osobního auta 
zn. Peugeot. Vyšetřovatel se do-
mnívá,  že  požár mohl  vzniknout 
závadou na elektroinstalaci auta. 
Majitel  způsobenou  škodu odha-
dl asi na 50 tisíc. Požárem došlo 
i  k  částečnému poškození  vedle 
stojícího vozu.

frs

Požár auta
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Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.

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

Prodejna a půjčovna el. nářadí 

značky BOSCH

Region (he) - Společnost HYJÉ - koně Zlín-
ského kraje pořádala v předvelikonoční sobotu  
7. dubna jeden z dalších letošních vzdělávacích 
seminářů,  tentokrát  s  tematikou  požární  pre-
vence  v  bezprostřední  blízkosti  koní  a  hospo-
dářských zvířat. Odborné poradenství zaštiťoval 

lidé od koní se učili, jak zabránit požárům

Veřejné projednání změny územního plánu Němčic

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Holešov. Teo-
retická část byla zaměřená například na etologii 
zvířat, stres a první pomoc, ale i obecné zásady 
taktiky při organizování záchrany zvířat, bezpeč-
nost práce, problematiku stájových prostor a jiné 
techniky.  Přítomným  přednášel  velitele  SDH 

Holešov a držitel prestižní ceny Salvator 2009 
Martin Horňák. Praktická část se konala v prav-
čickém jezdeckém areálu. Užitečné poznámky 
Martina Horňáka se týkaly například uskladnění 
krmiv, únikových cest, vybavení hasicí technikou 
a především prevence vzniku požáru. 

Topoľčianky (pe) - Již 41 let 
udržuje Sbor dobrovolných hasičů 
města Holešova přátelské vztahy 
se slovenskými hasiči z obce Topoľ-
čianky. Vzájemně se navštěvujeme 
nejen  při  soutěžích  v  hasičském 
sportu, ale také při různých kultur-
ních  akcích  pořádaných na  obou 
stranách hranic. 

V  sobotu  14.  dubna  oslavili 
naši slovenští kamarádi 130. výročí 
založení hasičského sboru v jejich 
obci a my jsme byli velmi potěše-
ni  pozváním  na  tuto  významnou 
událost. Musíme  ocenit  skvělou 
organizaci a důstojný průběh oslav, 
kterých se zúčastnili také zástupci 
našeho města  starosta  PaedDr. 
Zdeněk  Janalík  a místostarosta 

Hasiči slavili na Slovensku
Mgr. Rudolf Seifert. Bylo  nám ctí 
zúčastnit se slavnostního průvodu, 
mše svaté za hasiče, svěcení pra-
poru, hasičské techniky i nově zre-
konstruované hasičské zbrojnice. 

Starosta sboru Jiří Jílek společ-
ně s velitelem Martinem Horňákem 
připnuli při slavnostní schůzi stuhu 
na  sborový  prapor  našich  přátel 
a předali  jim věcný dar. Sdružení 
hasičů Čech, Moravy  a  Slezska 
udělilo při této příležitosti hasičům 
z  Topoľčianek medaili  II.  stupně 
za mezinárodní spolupráci. 

Nezbývá  než  popřát  našim 
slovenským kolegům hodně štěstí, 
spokojenosti, co nejméně zásahů 
a  spoustu  sportovních  úspěchů 
v dalších letech.

Oznámení  o  veřejném  pro-
jednání  návrhu  opatření  obecné 
povahy  -  Změny  č.  2  územního 
plánu obce Němčice a zveřejnění 
návrhu opatření obecné povahy  - 
Změny č. 2 územního plánu obce 
Němčice.

Odbor  územního  plánování 
a stavebního řádu Městského úřa-
du Holešov - obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností jako poři-
zovatel Změny č. 2 územního plánu 
obce Němčice ve smyslu § 6 odst. 
1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním 
řádu v platném znění (stavební zá-
kon) dále jen stavební zákon ozna-
muje v souladu s § 20 odst. 2 a § 52 
odst. 1 stavebního zákona.

a) veřejné projednání upra-
veného a posouzeného návrhu 
opatření obecné povahy -  Změny 
č. 2 územního plánu obce Něm-
čice, které se uskuteční  dne 28. 
5. 2012 v 18.00 hod. na obecním 
úřadě v Němčicích,

b) vystavení upraveného 
a posouzeného návrhu opatře-
ní obecné povahy - Změny č. 2 
územního plánu obce Němčice 

k veřejnému nahlédnutí v době 
od 26. 4. 2012 do 28. 5. 2012  
včetně.

Do  návrhu  opatření  obecné 
povahy - Změna č. 2 územního plá-
nu obce Němčice je možno nahléd-
nout u pořizovatele na Městském 
úřadě Holešov, pracoviště Tovární 

1407, dveře č. 309 anebo na Obec-
ním úřadě v Němčicích. Do návrhu 
Změny č. 2 územního plánu obce 
Němčice  lze  rovněž  nahlédnout 
na internetových stránkách města 
Holešova (www.holesov.cz v sekci 
městský  úřad  -  odbor  územního 
plánování a stavebního řádu).

Předmětem návrhu jsou v se-
verní  části  obce  vypuštění  výhle-
dové plochy bydlení V-B1, včetně 
přilehlých návrhových ploch dopra-
vy (Du,Dk) a krajinné zeleně (Kz), 
v jižní části obce vypuštění plochy 
pro technickou vybavenost (ČOV) 
plocha TI 1 a jejich navrácení zpět 

do ZPF. Na jižním okraji návrhová 
plocha pro technickou vybavenost 
Tk, která je vymezena pro čerpací 
stanici odpadních vod dle koncep-
ce  řešení  kanalizace PRVKUZK. 
Podmínky  využití  ploch  s  rozdíl-
ným  způsobem  využití  zůstávají 
zachované dle platného územního 

plánu.  Změnou  č.  2  je  do  veřej-
ně prospěšných staveb zařazena 
čerpací stanice (lokalita A4) a celý 
výtlačný kanalizační řad. Jiné poža-
davky na rozvoj území obce změna 
územního plánu neklade.

Nejpozději  při  veřejném pro-
jednání může dle § 52 odst. 3 sta-
vebního zákona každý uplatnit své 
připomínky  a  vlastníci  pozemků 
a staveb dotčených návrhem veřej-
ně prospěšných staveb, veřejně pro-
spěšných opatření a zastavitelných 
ploch a zástupce veřejnosti námitky, 
ve kterých musí uvést odůvodnění, 
údaje  podle  katastru  nemovitostí 

dokladující dotčená práva a vymezit 
území dotčené námitkou.

Dotčené orgány uplatní na zá-
věr veřejného projednání své sta-
novisko  k  připomínkám a  námit-
kám. K později uplatněným stano-
viskům, připomínkám a námitkám 
se nepřihlíží.

Stanoviska,  námitky  a  při-
pomínky musí  být  v  souladu  s  § 
22  stavebního  zákona  uplatněny 
písemně, opatřeny identifikačními 
údaji  a podpisem osoby,  která  je 
uplatňuje. Ke stanoviskům, námit-
kám  a  připomínkám  ve  věcech, 
o kterých bylo rozhodnuto při vy-
dání Zásad územního rozvoje, se 
nepřihlíží.

Připomínky a námitky po-
dávejte písemnou formou a za-
sílejte na adresu: Městský úřad 
Holešov, Masarykova 628, Odbor 
územního plánování a stavební-
ho řádu, 769 01 Holešov.

Toto oznámení plní současně 
funkci  pozvání  k  veřejnému  pro-
jednání.

Ing. Petr Klenner,
referent odboru územního 

plánování a stavebního řádu

Připomínky a námitky podávejte písemnou formou a zasílejte 
na adresu: Městský úřad Holešov, Masarykova 628, Odbor 
územního plánování a stavebního řádu, 769 01 Holešov.
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Školka v Masarykově ulici oslavila padesát let
V pátek 13. dubna proběhla 

v prostorách Mateřské školy Ma-
sarykova Holešov krásná akce  - 
tato MŠ slavila padesátileté výročí 
své  existence  a  při  této  příleži-
tosti uspořádala setkání bývalých 
i  současných učitelek  s  předsta-
viteli města Holešova  a  dalšími 
osobnostmi.  Všechny  účastníky 
přivítala ředitelka školy Jaroslava 

Turoňová,  která  zároveň  uved-
la  dvě  hudební  vystoupení  dětí. 
Nejdříve se představily krojované 
dvojice  při  zpěvu  lidových  písní, 
poté následovalo vystoupení dětí 
v maskách malých myšek a koči-
ček. Přihlížející hosté odměnili malé 
tanečníky potleskem a připomněli 
si svá dětská léta v mateřské ško-
le - dobu plnou dětské upřímnosti, 

bezelstného a radostného dětství, 
na kterou velmi často při vzpomín-
kách na školní roky zapomínáme 
… Pro mne osobně bylo velmi milé 
setkání s paní ředitelkou, která se 
věnovala mé mladší  dceři  v MŠ 
Tučapy  -  obě  jsme  s  úsměvem 
na tuto dobu zavzpomínaly. 

Děkuji organizátorkám z MŠ 
Masarykova v čele s paní ředitel-

kou  za  příjemné dopoledne plné 
dětských úsměvů, které jsme strá-
vili v krásně vyzdobeném prostředí, 
a přeji všem pedagogům trpělivost 
a hodně úspěchů při jejich zásluž-
né a velmi často nedoceněné práci 
s malými dětmi.

Mgr. Svatava Ságnerová
předsedkyně školské 

a protidrogové komise

Soutěž okresního kola mladých zahrádkářů, 
která se uskutečnila v pátek 27. dubna v Domě 
zahrádkářů v Holešově, se vydařila. Celkem se 
jí zúčastnilo 72 dětí ze sedmi základních škol. 
Celkové výsledky: Mladší kategorie: 1. Mo-
nika  Kutrová, kroužek MZ, Přílepy, 6. B, 1.  ZŠ 
Holešov, 2. Adriana Hendrychová, 6. B, 3. ZŠ 
Holešov, 3. Michaela Starostová,  kroužek MZ, 
Přílepy, 6. A, 1. ZŠ Holešov. Starší kategorie:  
1. Eliška Navrátilová, 7. B, ZŠ TGM, Bystřice  pod 
Hostýnem 2. Marie Ovčačíková, 8. tř., ZŠ  TGM, 
Bystřice pod Hostýnem, 3. Tomáš Kahaja, 8. tř. 
ZŠ   Kvasice. V poznávání  rostlin byla nejlepší  
Eliška Navrátilová, v testech měla nejlepší znalos-
ti Marie Ovčačíková. Do národního kola mladých 
zahrádkářů, které se letos uskuteční  22. 6. až 24. 
6. v Klatovech, pojedou reprezentovat náš okres  
Monika Kutrová  a Eliška Navrátilová.  Budou 
se muset  zodpovědně připravit,  protože v  této 
soutěži je konkurence velmi silná. Za pomoc při 
přípravě soutěže a za krásné dary dětem patří 
poděkování všem, kteří se na této akci podíleli.

Vlasta Čablová, komise pro práci s mládeží 

Slavnostního setkání v Masarykově ulici se zúčastnili také představitelé města.

Děti ze školky si pro hosty připravily kulturní vystoupení. Více fotografií na www.holesov.cz

Nejlepší účastníci okresního kola soutěže mladých zahrádkářů.

Soutěž vyhrála
mladá Přílepanka
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Již několik let spolupracuje Charita Holešov s Diakonií 
Broumov  a  pravidelně  dle  plánu  svozu  vyhlašuje 
sbírku šatstva. Nejinak tomu bylo i letos na jaře, kdy 
ve dnech od 10. do 12. 4. mohli občané do prostor 
budovy Českého zahrádkářského svazu v Holešově 
přinášet své nepotřebné věci. Do kamionu, který byl 
určen na odvoz, se naložily celkem 534 banánové 
a jiné velikostně různé krabice a asi 110 igelitových 
pytlů. Obsah krabic a pytlů tvořilo nejrůznější oblečení, 

boty, látky, povlečení, hračky, …
Dárci také přispívali finančně na úhradu nákladů spojených s do-

pravou nasbíraných věcí do Broumova.
Jménem Charity Holešov bych chtěla poděkovat všem, kteří jakýmko-

liv způsobem přispěli na podzimní sbírku šatstva, a taktéž našim ochotným 
dobrovolnicím, které přinesené věci třídily a skládaly do krabic a pytlů.

Velký dík patří Českému zahrádkářskému svazu v Holešově 
za bezplatné zapůjčení prostor. A na závěr informace pro občany: další 
sbírka šatstva se uskuteční na podzim letošního roku.

Gabriela Botosová, Dis.
Charita Holešov

Jarní sbírka šatstva ukončena

V současné době  věnuje  tisk 
i televize pozornost 150. výročí zalo-
žení Sokola v naší republice. Založili 
jej v únoru 1862 Miroslav Tyrš a Jin-
dřich Fügner. O dva roky později byl 
název oficiálně přijat a v Praze byla 
postavena první sokolovna. O dva-
cet let později - v roce 1882 - se ko-
nal na Střeleckém ostrově v Praze 
I.  všesokolský  slet.  Letošní  oslavy 
150. výročí  trvání Sokola vyvrcholí 
první  týden  v  červenci  uspořádá-
ním XV.  všesokolského  sletu  pod 
názvem „150 let v pohybu“.

 V průběhu let své existence byl 
Sokol spjat s událostmi, kterými pro-
cházel celý národ. V době I. světové 
války tvořili sokolové základ zdatně 
připraveného vojska a pomáhali tak 
vznikající Československé republice. 
Za druhé světové války byli zapojeni 
do  odboje  a  12  000  členů Sokola 
bylo  uvězněno.  Z  koncentračních 
táborů se jich 3300 nevrátilo. I když 
měl Sokol v průběhu let svou činnost 
třikrát  zakázanou,  vždy byl  života-
schopný  a  potvrdil  platnost  svých 
idejí. Naposled se tak stalo před 22 
lety, i když s menší členskou základ-
nou. Dnes má Sokol 190 tisíc členů 
v 1100 tělocvičných jednotách.

Svou  historii má  i  naše  T.  J. 
Sokol Holešov, která byla založena 
před 132 lety za součinnosti hasičů 
jako Tělocvično-hasičská jednota So-
kol Holešov. Po  šesti  letech  došlo 
po oboustranné dohodě  ke  vzniku 
dvou samostatných organizací, a tu-
díž  i  ke  vzniku Tělocvičné  jednoty 

Sokol slaví 150 let svého trvání
Sokol Holešov. Do  čela byl  zvolen 
vlastenec a národovec Dr. František 
Barvič. Se cvičením se nejprve začí-
nalo v hostinci Na Špici na Plačkově, 
cvičilo se v místnosti za hasičským 
skladištěm a v měšťanské škole. Ar-
chivní materiály uvádí, že se cvičilo 
při petrolejových lampách a od roku 
1903 začaly cvičit i ženy. Svůj vlastní 
stánek  si  sokolové  začali  budovat 
v dubnu 1906 a téhož roku v září jej 
otevřeli slavnostní akademií. Finanční 

prostředky získávali z dobrovolných 
sbírek, kulturních akcí a členové upi-
sovali půjčky, které vesměs jednotě 
darovali. V době první světové války 
sloužila sokolovna jako lazaret. 

V  roce 1934  se  stává  staros-
tou  Sokola  ředitel  holešovského 
gymnázia prof. Ladislav Jaroš. Toto 

období je hodnoceno jako velmi bo-
haté na sportovní a kulturní činnost 
Sokola. S léty l939 až 1945 přichází 
kruté  válečné  období,  které mělo 
i z řad sokolů své oběti. V roce 1942 
byl v Brně popraven prof. Ladislav 
Jaroš. Do  dnešních  dnů  je  k  jeho 
uctění pořádán výstup na vrch Jehel-
ník, kde je na jeho počest osazena 
pamětní  deska.  Každoroční  akce 
začíná pietní vzpomínkou na Tesá-
ku a následuje  výstup na  Jehelník 

a položení květů. Obnovení Sokola 
již  po  třetí  začalo  v  prosinci  1989 
z  iniciativy  ses.  Ludmily Plecháčo-
vé-Mucalíkové a  došlo  k  vytvoření 
přípravného výboru. V únoru 1990 
je  valnou  hromadou  v  Holešově 
znovu obnoven T. J. Sokol Holešov 
a  do  čela  byl  zvolen  br.  Jaroslav 

Dočkal. Funkce místopředsedů za-
stávaly dlouholeté sokolské činovni-
ce  sestry Plecháčková-Mucalíková 
a Helena Gogelová. Členskou  zá-
kladnu tvořilo 350 členů a od samé-
ho začátku probíhalo cvičení žactva 
a  dorostu  v  oddíle  sportovní  gym-
nastiky,  který  přešel  z TJ Holešov 
do Sokola v počtu 80 členů. 

V této souvislosti  je  třeba říci, 
že  oddíl  sportovní  gymnastiky  byl 
založen  již  v  roce  1954  sokolský-
mi  činovníky Františkem Halaškou 
a Františkem Doškem, ke kterým se 
přidali i další dřívější členové Sokola. 
Jedním z dalších byl i Ignác Foukal 
starší, otec dnešního předsedy oddí-
lu SG. Dřívější zvyklosti účasti celých 
rodin  i  generací  v Sokole  doznaly 
postupem let změny. Mimo obnove-
ní Sokola musel absolvovat starosta 
br. J. Dočkal obtížná jednání o navrá-
cení sokolského majetku. V prvním 
roce  obnovení  činnosti  se  od  září 
rozběhlo i cvičení žactva a žen, které 
probíhá dodnes. V průběhu let přibý-
vají do cvičebního programu nejen 
nácviky  na  všesokolské  slety,  ale 
podle zájmu jsou zařazovány i další 
sporty, jako jsou odbíjená, capueira, 
šerm,  pobyt  v  přírodě,  orientační 
běh,  šachy,  box,  badminton  a  tai-
či.  Většina  z  těchto  sportů  je  pro-
vozována  rekreačně  jako  zájmová 
činnost. Základem činnosti zůstává 
oddíl všestrannosti zahrnující cvičení 
dětí i dospělých. 

Pokračování v příštím čísle
T. J. Sokol Holešov

Každoročně členové Sokola pořádají k uctění prof. Ladislava Jaroše 
výstup na vrch Jehelník, kde je na jeho počest osazena pamětní deska.
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Značkou  HANÁ  regionální 
produkt® může své výrobky na ná-
sledující dva roky označit jedenáct 
nových výrobců z Olomoucka, Pro-
stějovska, Přerovska a Kroměříž-
ska. Rozhodla tak certifikační ko-
mise složená ze zástupců místních 
akčních skupin, sdružení, institucí, 
regionálních  výrobců  a  odborné 
veřejnosti, která se sešla ve čtvrtek 
26. dubna v Července. Poprvé se 
certifikace účastnila i Státní země-
dělská a potravinářská  inspekce. 
Mezi certifikovanými produkty pře-
vážily potraviny a spolu s řemesl-
nými výrobky rozšíří počet uděle-
ných certifikátů na třicet devět.

„Velice  nás  těší  zvyšující  se 
počet  zájemců  o  značku HANÁ 
regionální produkt®, protože jejich 
produkce pomáhá udržovat a roz-
víjet  neopakovatelný  charakter 
Hané,“  řekla  regionální koordiná-
torka značky Vendula Pírková.

Mezi  certifikovanými  výrobci 
nově  najdeme Pekárnu Medlov 
s Medlovským koblihem, Základní 
školu  Šumvald  s  Šumvaldským 
koláčkem, SANAL,  spol.  s.  r.  o., 
se  smaženými  bramborovými  lu-
pínky  a  Plumlovským  chlebem, 
Hospodářské družstvo Určice, kte-
ré produkuje jablka, Hospodářství 
ve dvoře se sýry ze Střemeníčka 
z kozího, ovčího a kravského mlé-

Značku Haná obdrželo také  
agrodružstvo roštění

ka a Agrodružstvo Roštění  s pe-
kařskými  a  cukrářskými  výrobky 
a  syrovým  kravským  mlékem. 
Leoš  Lechota  z Bělkovic-Lašťan 
a  Ing.  Ludvík  Zapletal  z Oseka 
nad Bečvou budou moci regionál-
ní značku používat pro svůj med, 
Libor Frantík z Troubelic pro ručně 
kované  kovářské  výrobky,  Josef 
Dušek  z Dlouhé Loučky pro  slá-
mové brikety  a Marta Vaníčková 
z Olomouce pro  ručně  vyráběná 
přírodní mýdla.

Tento  rok  posílí  propagaci 
značky HANÁ regionální produkt® 
také projekt „Nová energie pro re-
gionální značku“. „V rámci tohoto 
projektu se uskuteční jarmarky re-
gionálních  výrobků,  nakoupí  pro-
dejní  stánky  a  pořídí  propagační 
materiály. Chceme  tak  zviditelnit 
místní  výrobky a  služby a obrátit 
k nim pozornost spotřebitelů,“ do-
dala manažerka projektu Miloslava 
Hrušková.

Slavnostní předání certifiká-
tů se uskuteční 19. května 2012 
při příležitosti zahájení lázeňské 
sezóny v lázních Skalka.

Součástí programu bude 
také jarmark výrobků, které jsou 
certifikovány značkou HANÁ re-
gionální produkt®.

(red)

Tradiční vítání občánků se konalo v neděli 
29. dubna odpoledne v Žopích. Členové osad-
ního výboru v čele s jeho předsedou Luďkem 

V Žopích přivítali další dva nové občánky
Hradilem tentokrát přivítali do života Vojtěcha 
Soldána a Natálii Bláhovou. O kulturní program 
této  příjemné  společenské akce  se  postarali 

pedagogové a děti ze Základní umělecké školy 
Holešov a z místní mateřské školky.     

Text a foto František Sovadina

V pátek dne 4. května proběhne v Holešo-
vě-Všetulích očkování psů proti vzteklině. Oč-
kování se koná od 16 do 17 hodin u restaurace 
Barborka a je ze zákona povinné pro psy starší 
půl roku. Cena za úkon je 60 korun. 

MVDr. Michal Polášek 

Očkování psů proti 
vzteklině

Rymice (web) - Dne 10. 6. 2012 začne platit 
nový jízdní řád firmy KRODOS BUS a.s. Jedinou 
změnou je urychlení spoje, který odjíždí ze za-
stávky Na Nivě v 5.22 hod., a to o 4 minuty. Od 
10. 6. 2012 bude tedy odjíždět už 5.18 hod.

Úprava 
jízdního řádu
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Karel Gott kvůli problémům s hlasivkami 
vynechá 1.  května  výstavu  reprodukcí  svých 
obrazů v Kopřivnici a hudební setkání na zámku 
v Holešově. Lékaři mu doporučili hlasový klid 
a aby co nejméně mluvil. Dvaasedmdesátiletý 
zpěvák ostatní aktivity neruší, informoval pra-
covník Gottova sekretariátu Jan Adam.

Své ostatní aktivity, především  ty  zahra-
niční, zatím neruším, protože jde o účinkování 
v  televizních  show,  ve  kterých bych  tak  jako 
tak zpíval na playback. Věřím, že i tentokrát mi 
hlasový klid pomůže k tomu, aby si mé hlasivky 
odpočinuly a já byl zase fit,“ uvedl Gott.

Nejpopulárnější  tuzemský  zpěvák připo-
mněl,  že mu  slovenský  operní  tenor  Peter 
Dvorský mnohokrát říkal, že se nevyplácí zpívat 

Karel Gott nechá kvůli problémům s hlasem odpočívat hlasivky
indisponovaný. „Nic to totiž nepřinese,  lidé si 
budou říkat, že už to člověku nezpívá a pomluví 
vás.  Zpívám padesát  let  a  na  prstech  jedné 
ruky bych spočítal odřeknuté koncerty. Uvažuji 
o tom, že odjedu k moři relaxovat,“ sdělil Gott.

Gottovi  se  již  dříve  nevyhnuly  zdravotní 
potíže. Například v červnu 2010 z důvodu náhlé 
hlasové  indispozice zrušil  koncert  ve sloven-
ských  Levicích,  kde měl  vystoupit  s  Boom! 
Bandem Jiřího Dvořáka. Před dvěma  lety ho 
také začala bolet před časem operovaná kyčel 
a prodělal operaci plotýnky.

(čtk)

Koncert Karla Gotta v Holešově je odložen 
údajně na červen.  >

Hudební seskupení Corda Magico, které 
řídí Nelly Billová, míří v těchto dnech do sever-
ních Čech. Jednak zahraje během vernisáže 
Nelly Billové a Libuše Matulové, jednak soubor 
čekají dva koncerty, a to v Děčíně a v Ústí nad 
Labem.

Celý umělecký zájezd se točí kolem výsta-
vy holešovských výtvarnic -  fotografky Nelly Bil-
lové a malířky Libuše Matulové, které budou od  
4. května do 13. června prezentovat svou tvorbu 
v  prostorách  děčínské  synagogy.  A  protože 
Nelly Bilová  je  duší  souboru Corda Magico, 
zahraje si tento soubor i během vernisáže. Ta 
proběhne v pátek 4. května od 17 hodin. Večer 
si potom Corda Magico zahraje na jiném místě 
v Děčíně na samostatném koncertu. Následující 
den soubor odehraje druhý koncert v Ústí nad 
Labem. 

Soubor  tvoří  učitelky Základní  umělecké 
školy  F.  X. Richtera  v Holešově  -  kytaristky 
Nelly Billová, Danuše Pospíšilová,  flétnist-
ka Sylvia Šimečková a Lucie Kolaříková 
(viola). V současné době se souborem spolu-
pracuje Iva Svobodová (zpěv), prof. Zdeňka 
Pimková (violoncello) a Miroslava Kollerová 
(djembe).

Corda Magico míří do Děčína

Část souboru Corda Magico na snímku  
Jiřího Vojáčka.  

Výstava, která nese název Doteky světla, 
je postavena jak na olejomalbách krajin a květi-
nových zátiší Libuše Matulové, tak na fotografi-
ce Nelly Billové. Obě výtvarnice mají na svém 
kontě řadu výstav i úspěchů. Navíc obě shodně 
tvrdí, že jejich největší inspirace je „příroda, její 
nálady a proměny, nekonečná hra světel a stínů 
a každodenní zázraky života“.

Robert Rohál

Známá  travesti skupina Screamers slaví 
patnáct let existence. Připomene to i v sobotu 
26. května na své show v Holešově.  Program 
proběhne  v  sále  kina Svět,  vstupenky  jsou 
v tradičním předprodeji. 

V severním Chorvatsku, v kraji zvaném Zá-
hoří, se nedaleko  města Desinić  (partnerského 
města Holešova) nachází jeden z nejzachovalej-
ších hradů v zemi. Tyčí se na holém návrší, proto je 
viditelný z velké dálky. Stal se oblíbeným a vyhle-
dávaným cílem turistů nejen z Chorvatska, ale i ze 
zahraničí. Pro svou jedinečnost byl hrad zapsán 
na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Nejstarší  část  hradu Veliki  Tabor  pochází 
z 12. století. V 15. století za vlády Matyáše Kor-
vína I. byl královským majetkem, což potvrzuje 
jeho  impozantní  vzhled. Následně padl  do  ru-
kou hraběcí rodiny Ratkajů, která  jej počátkem  
16. století přestavěla v pozdně gotickém stylu. Po-
změnili a zútulnili jeho poněkud strohé místnosti 
a vytvořili okázalé obytné sídlo. Kolem hradu byly 
také  vybudovány hradby  se  čtyřmi mohutnými 
půlkruhovými baštami. Ty se bohužel nepodařilo 
dochovat, ale v době svého vzniku učinily z hradu 
Veliki Tabor obávanou pevnost. Chorvatský hrad Veliki Tabor.

Vernisáž výstavy se koná  
v sobotu 5. května v 15.30 hodin na zámku v Holešově

Pozvánka na zajímavou výstavu v rámci Dnů města Holešova
VeliKi TaBOr - CHOrVaTSKÝ HraD Na SeZNaMU UNeSCO

Kromě bašt se vše ostatní na hradě podařilo 
dochovat v nezměněné podobě, což mu přidává 
na atraktivitě. Hrad byl vystavěn na pětibokém 
půdorysu,  kolem dvoupodlažní  arkády  se  roz-
prostírají  ústřední  nádvoří.  Stavba  je  doplněna 
pěknými kamenickými ozdobami, pozoruhodné 
jsou  i architektonické detaily  -  z vnějšího pásu 
hradeb se dochoval pětiboký bastion.

Do opevnění hradu byla podle legendy údaj-
ně zazděna Veronika z Desiniće. Legenda o jejím 
smutném osudu je zde stále živá, proto má hrad 
jakousi  záhadnou atmosféru a mnozí  říkají,  že 
na něm Veronika v noci straší.Veliki Tabor je dnes 
v majetku státu a slouží jako muzeum a oblíbený 
cíl turistů. Během posledních deseti let chorvatské 
ministerstvo kultury investovalo značné prostřed-
ky do obnovy projektu hradu Veliki Tabor, který 
byl koncem roku 2011 po dokončení rekonstrukce  
II. etapy otevřen pro návštěvníky.

(js)
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Jedno z nejreprezentativnějších děl skla-
datele Jana Dismase Zelenky - svatební kantáty 
Il Diamante  -  přinesl  program,  který  proběhl 
ve čtvrtek 26. dubna ve velkém sále holešov-
ského  zámku. Koncert  uvedl  barokní  soubor 

Festival Musica Holešov nabídl barokní dílo Jana Dismase Zelenky
Ensémble Inégal za řízení Adama Viktory. O pě-
vecké party  se  postarali  španělský  kontrate-
norista Carlos Mena a  české pěvkyně Hana  
Blažíková, Gabriela Erbenová a Marie Fajtová. 
Koncert, který zazněl pouze dvakrát - v Holešo-

vě a o dva dny později na festivalu v belgickém 
Gentu - byl natočen Českým rozhlasem Praha 
pro Evropskou vysílací unii.

Text a foto Robert Rohál

Koncert byl natáčen Českým rozhlasem Praha a jeho videozáznam 
se za krátký čas objeví i na webu festivalu Musica Holešov.

Publikum, které takřka zaplnilo velký sál holešovského zámku, slyšelo 
vrcholné dílo Jana Dismase Zelenky ve špičkovém provedení.

To nejlepší z tvorby amerických jazzmanů 
Counta Basieho a Dukea Ellingtona připravil 
pro  své příznivce na pátek 27.  dubna v  kině 
Svět   Big Band Holešov. A  aby  toho  nebylo 
málo,  přizval  kapelník  orchestru  Josef Hájek 
významného  jazzového  zpěváka  ze Sloven-
ska Petera Lipu, který se představil přibližně 
v  deseti  skladbách.  Ty  střídaly  „nablýskané“ 
orchestrálky  s mnoha  sóly,  které  publikum 
odměňovalo spokojeným potleskem. 

Dalším sympatickým rysem bylo modero-
vání, kterého se ujal člen orchestru Petr Polák. 
I když se u toho hodně nachodil (od mikrofonu 
za pultík ke svým nástrojům), zaujal přítomné 
publikum spoustou informací týkajících se jak 
hostující  pěvecké hvězdy,  tak obou  velikánů, 

Jazzman Peter lipa  
s holešovským Big Bandem

jejichž tvorbu právě tento večer holešovský Big 
Band hrál. Ale hlavně byl věcný a vtipný, což 
publikum kvitovalo s povděkem.

Celý koncert, který se odehrál ve slušně 
zaplněném sále  holešovského  kina Svět,  se 
nesl  vůbec  v nebezpečně nakažlivé pohodě, 
kterou muzikanti i Peter Lipa přenesli z jeviště 
do hlediště. A  tady bych  se  rád  zmínil  o  ne-
skonalé neúnavnosti kapelníka Josefa Hájka, 
který má tohle všechno na svědomí. Nejenže 
disponuje skvělým bandem, nejenže s tím má 
moře práce, ale ještě si pozve do Holešova jed-
noho z nejlepších jazzových zpěváků Evropy. 
Pepo, jen tak dál!  

 
Text a foto Robert Rohál   

Na jevišti je právě Španěl Carlos Mena.

Úvod koncertu patřil Karlu Košárkovi. 
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Musica Holešov připravila na 6. května 2012 špičkový 
koncert Ivy Bittové a Škampova kvarteta. 

Při tomto koncertu  budou mít diváci jedinečnou mož-
nost být při slavnostním „uvedení do života“ CD, 
které Iva Bittová a Škampovo kvarteto na konci 

minulého roku nahrály. Nahrávka vychází u Supraphonu 
a kmotrem bude náš nejznámější cestovatel 

- pan Miroslav ZIKMUND. 

Cestovatel Miroslav Zikmund  
v Holešově

Koncert iva Bittová  
a Škampovo kvarteto
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 „Sigmund Freud a Franz Kafka v díle českých 
a slovenských výtvarníků“ - tak se jmenuje výstava, 
která byla zahájena už 7. září 2011 v galerii hole-
šovského zámku. Unikátní výstava, kterou připravilo 
Městské  kulturní  středisko Holešov  ve  spolupráci 
s prestižní olomouckou galerií Mona Lisa. Rozsáhlá 
expozice, která je umístěna v několika zámeckých 
sálech v prvním poschodí, seznamuje návštěvníky 
s díly významných malířů, grafiků, sochařů, fotografů 
a  typografů  -  Jindřicha Štreita,  Jiřího Anderleho, 
Adolfa Borna,  Jana Saudka  či  Jana Švankmajera 
nevyjímaje.  Ti  všichni  ve  svých dílech připomínají 
a živě evokují význam obou osobností. 

Výstava, která je pro veřejnost otevřena denně 
kromě pondělí vždy od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, 
potrvá do konce srpna letošního roku. 

Text a foto Robert Rohál 

Unikátní výstava
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Dnes se už v Portugalsku cítím jako doma, říká Jaroslav Mikuš

Jaroslav Mikuš.

Jaroslav Mikuš s Alenou Kurečkovou, manažerkou Holešovského 
komorního orchestru.

Jaroslav Mikuš  
se svou portugalskou rodinou.

Hudebníka Jaroslava Mikuše znám ještě 
z doby, kdy žil v Rymicích. Když pak zmizel v za-
hraničí, náš kontakt se přerušil. Tušil jsem sice, 
že působí i tam v hudební branži, ale to bylo tak, 
všechno. Změnilo se to až v posledních letech. 
Tehdy  začal  spolupracovat  s  Ivem Kurečkou 
a Holešovským komorním orchestrem. Během 
dvou let proběhlo několik koncertů a po proza-
tím posledním - tím velikonočním, který dirigoval 
- vznikl i následující rozhovor. Konečně jsem se 
tedy mohl zeptat na věci, které budou možná 
zajímat i čtenáře Holešovska… 

Jardo, jak je to dlouho, co žiješ v Por-
tugalsku a proč tomu tak je? Cítíš se tam 
líp než tady v Česku?

Je  to  už  čtyřiadvacet  let,  co  jsem odjel 
do Portugalska - bylo to přesně 1. května 1988. 
A proč  tomu  tak  je?  Inu, před  těmi  lety mi  to 
bylo  jasné,  dnes  už  si  nejsem ale  tak  jistý. 
Tehdy  se mi  zdálo,  že  se mým  odchodem 
do zahraničí změní k lepšímu jak moje rodinná, 
tak finanční situace… Říká se, že „člověk míní 
a pak  je všechno  jinak“. V dubnu 1987  jsem 
zajel na Pragokoncert a tam jsem si domluvil, 
že by mi mohli při nějakém konkursu pro hu-
debníky do zahraničí  dát  vědět.  17. prosince 
téhož roku přijel do Prahy portugalský dirigent, 
aby si poslechl české hudebníky. Z padesáti si 
vybral čtyři a já byl mezi nimi. Tak jsem odjel 
a ocitl jsem se v Lisabonu. Byl to mezinárodní 
orchestr  -  Češi,  Bulhaři, Maďaři,  Angličani, 
Američani, Portugalci a  jeden Kanaďan… Ze 
začátku to bylo těžké. Já uměl česky a špatně 
rusky… A tak jsem se musel učit anglicky, neboť 
v orchestru se komunikovalo pouze anglicky. 
Současně jsem musel chytit  i portugalštinu…  
Prvních deset dní jsem používal pouze dvě por-
tugalská slova Pão a Cerveza, která v překladu 
znamenala chleba a pivo… Dnes se tomu směji. 
První půlrok jsme s orchestrem hodně jezdili, 
rychle jsem poznal celé Portugalsko. Tehdy to 
bylo pro mne nové a cizí, dnes už se tady cítím 
jako doma. 

Vím o tobě, že žiješ v Portugalsku, ale to 
je tak všechno. Nechceš to trošku rozvést? 
Máš tam i novou rodinu? 

Dva  roky  jsem  žil  v  Lisabonu,  ale  pak 
jsem  se  přestěhoval  na  sever  Portugalska 

do Porta. Dnes žiji v Santo Tirso, což je třicet 
kilometrů  od Porta.  Podruhé  jsem  se  oženil 
a mám dceru a dva kluky, dvojčata. Moje české 
děti,  respektive  děti  z  prvního manželství  už 
mají své  ratolesti  - a  tak  jsem 4x dědečkem. 
Tři vnučky vídám každý den ve škole, žijí také 
v Portugalsku, no a vnuk Dominik by se měl 
narodit v Kroměříži kolem 1. května… Všichni 
se na něj moc těšíme.

Zpět k muzice. Znamená to tedy, že tě stále 
provází životem muzika? Co všechno prová-
díš a jaké jsou tvé hudební aktivity?

No, muzika, ta je asi všemu na vině. Je to 
čertovské dílo. Táta mě dal na muziku, a i když 
se mi to tehdy ani tak moc nelíbilo, musel jsem. 
Pak se to ale celé změnilo a muzika se stala 
mým největším hobby, a to se vším všudy, i s tím 
čertovským... Ale hlavně se stala muzika i mým 
dobrým zaměstnáním, kterému jsem navíc i ro-
zuměl. Dnes to vidím asi tak - jsem s muzikou 
už padesát let a už to ani měnit nebudu. Tak 
nějak to říkal přece i Jan Werich: „Člověk má 
koukat, aby byl, a když už jednou je, tak by měl 
být to, co je, a ne to, co není, jak tomu v mnoha 
případech je.“

No a tak teda hraju na violoncello, na har-
moniku v mezinárodním souboru Portotango. 
Dále  s  pianistou Marianem Pivkou  hrajeme 
českou muziku… V souboru Vox angelis zase 
hraju na violoncello a violu da gamba. Diriguji 
různé orchestry jak na profesionální škole, tak 
na konzervatoři a na univerzitě ve Viseu. Učím 
hru  na  violoncello,  komorní  hudbu… Rád  si 
zazpívám, ale jen tak ve sprše, což všem do-
poručuji… A velice rád jezdím dirigovat do Ho-
lešova.  

Jak se ti spolupracuje s Holešovským ko-
morním orchestrem - vypadá to na trvalejší 
spolupráci a na dlouhou trať? Co je v plánu 
příště?

Náš první koncert proběhl o Vánocích 2010 
a  byla  to Rybova mše  vánoční,  kterou  jsme 
uvedli nejen v Holešově, ale také v Bystřici pod 
Hostýnem a na Svatém Kopečku u Olomouce. 
Pak jsem tady byl o Velikonocích roku 2011 a to 
jsem dirigoval v Holešově stejně jako v Trenčíně 
na Slovensku. Jsem rád, že oba koncerty, jak 
ten vánoční, tak i ten velikonoční, jsou zazna-
menány na oficiálních webových stránkách Ho-
lešovského komorního orchestru. A naše plány 
do budoucna? Jak už jsem se zmínil o tom, že 

člověk míní… a aby to zase nebylo jinak, tak se 
raději nechám překvapit. Rád s Holešovským 
komorním orchestrem spolupracuji  a myslím, 
že si rozumíme. Jako muzikanti  i  lidé mi sedí 
a to se dnes zase až moc nevidí. Něco určitě 
spolu vymyslíme. 

Jak často vůbec jezdíváš do Česka?
Jezdívám na Vánoce, Velikonoce a přes 

letní  prázdniny. Mám v Olomouci  tátu  a  dva 
bratry, v Rymicích syna Jardu i s jeho Veroni-
kou... Co se týče muzicírování, máme v jednání 
koncerty  s  Portotangem nejen  v Rakousku. 
Rád bych zahrál samozřejmě také v Holešově 
či Kroměříži.

Posloucháš muziku i v době, kdy máš třeba 
volno, tedy jen jako posluchač? Jaká hudba 
nejvíc vyhovuje tvému srdci i uchu?

Po koncertě nebo po vyučování mám rád 
ticho. A  jaká muzika mi  lahodí  či  vyhovuje? 
Dobrá muzika jakéhokoliv druhu. A která že to 
je? Ona mi to jaksi sama řekne, asi tak nějak. 

Pokračování na str. 17

rOZHOVOr
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 Mezinárodně úspěšná iva Bittová v Holešově

(Pokračování ze str. 16)

Normální, komerční, nebo nic neříkající muziku 
ani  nevnímám,  vletí  do  ucha  a  nějak  proletí 
a nenadělá škody, já přitom jen přeladím rá-
dio. Zatímco dobrá muzika mě nějak  vyzve, 
abych  si  ji  poslechl.  A  to  stejné  je  s  inter-
pretací. Nedávno se mi stalo tohle. Jel  jsem 
po  dálnici  a měl  puštěné  rádio.  Přepínám 
a přepínám a najednou dám nohu z pedálu, 
auto  je příliš hlučné, a musím zastavit. To si 
musím poslechnout v klidu, říkám si v duchu. 
Odstavný pruh, telefon pro žlutého anděla… 
Zastavím tedy, vypnu motor, poslouchám. To 
se mi už dlouho nestalo. Kdo to hraje? Husí 
kůže, sklopím trochu sedadlo, zavřu oči… To 
je pravda,  říkám si  v  duchu. Ti  tři muzikanti 
mluví pravdu. Rozumí si, nelžou, jsou zajedno. 
Věřím  jim… Najednou  ťuk  ťuk  ťuk  na  okno, 
otevřu  oči.  Dopravní  policie.  A  jéje.  Vypnu 
nenápadně  rádio,  stáhnu  okno.  -  „Řidičák, 
techniček, pil jste něco? Jste v pořádku?“ ptá 
se  uniforma.  -  Chytám  se  hozeného  stébla 
a lžu: „Nějak se mi udělalo zle, dlouho jsem nic 
nejedl…“ - „No, benzínová stanice je jen dva 
kilometry, neviděl jste ceduli?“ - Cosi koktám, 
a ten druhý říká prvnímu: „Zavezeme ho tam,“ 
a ke mně: „Odsedněte si, řídit budu já.“ - Za pět 
minut  jsem si už dával donut s kávou - a se 
dvěma  policisty.  Před  jejich  odjezdem  jsem 
vytáhl z přihrádky v autě dvě cédéčka Porto-
tanga Sin esquinnas a podávám jim je. „To je 
úplatek?“ ptá se ten hlavnější. - „Ne, to je jen 

trocha muziky.“  -  Zasmáli 
se, dárek přijal a pak už si 
jeli  jsme  každý  po  svém. 
A kdo byli ti tři muzikanti, co 
mně tak předtím učarovali? 
Nevím. A co hráli? Nevím. 
Tož tak.

Máš v Portugalsku přáte-
le? Co je to za lidi? Jsou 
to také muzikanti?

Mí  přátelé? Celá  vel-
ká  rodina mé  ženy:  devět 
strýců  a  tet  a  jejich  rodi-
ny,  různá povolání,  rozdíl-
né myšlení,  různé názory, 
jak to tak bývá. Snažím se 
respektovat  historii  země 
a příběhy a osudy tamních 
lidí. Jsou jiné, než jsem znal 
z Česka, ale o tom až ně-
kdy jindy. K mým přátelům 
řadím své kolegy z Portotanga. Pianista José, 
který  pochází  ze Španělska,  kytaristé Oscar 
(z Argentiny) a David jsou z Welsu, zpěvák Ma-
nuel a kontrabasista jsou Portugalci. Ti všichni 
stejně jako jejich rodiny patří k mým přátelům. 
Vlastně i všichni mí žáci jsou mými přáteli.

Kam vyrazíš letos na dovolenou?
Zase domů do Česka  -  jako  každý  rok. 

2750 kilometrů. Bez mapy tři dny cesty. Ráno 
jedu proti slunci, odpoledne slunce v zádech, 

tak  se  nespletu.  V  Česku  každoročně mí-
řím do Olomouce, Holešova  i Kroměříže -  to 
jsou moje domácí štace. Každoročně musím 
i  do  skanzenu  v Rožnově  pod Radhoštěm, 
ale děláme i výlety jinam, abych svým portu-
galským dětem ukázal něco nového. Letos to 
bude v Rymicích můj malý vnuk Dominik.

Ptal se Robert Rohál 
Foto archiv Jaroslava Mikuše a HKO

Zkouška s Holešovským komorním orchestrem
a Holešovským chrámovým sborem.

Jaroslav Mikuš diriguje 270 dětí na koncertě v Portugalsku.Jaroslav Mikuš s Ivo Kurečkou.

Po hvězdách  světové úrovně  vystoupí  v  programu dnes už 
prestižního festivalu Musica Holešov další umělkyně světového for-
mátu - Iva Bittová. Slavná zpěvačka a houslistka,  která je současně 
i uznávanou filmovou herečkou (Balada pro banditu, Růžové sny, 
Želary, Tajnosti), vystoupí tentokrát spolu s mezinárodně proslulým 
Škampovým kvartetem. 

Jejich společný hudební projekt bude v premiéře uveden v ne-
děli 6. května, přičemž po koncertě proběhne křest jejich zvukového 
nosiče. Koncert začíná v 19.30 hodin ve velkém sále holešovského 
zámku. Vstupenky jsou v tradičním předprodeji.

Robert Rohál  

Iva Bittová si po letech zazpívá opět v holešovském zámku. Napo-
sledy zde vystoupila s Pavlem Fajtem někdy koncem osmdesátých 
let minulého století. >
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Květa Fialová: Na besedu do Holešova se těším

Už v neděli 17. června přijede Květa Fia-
lová do Holešova se svou oblíbenou besedou 
Štěstí  Květy  Fialové. Spolu  s  ní  dorazí  i  její 
herecký kolega a životní přítel Josef Kubáník, 
herec a mluvčí Slováckého divadla. Povídat si 
budou o slavných filmech a kolezích paní Květy 
nebo o inscenacích Harold a Maude a Oskar 
a růžová paní, které společně hrají ve Slovác-
kém divadle. Prostor  bude  také na  společné 
fotografování a dotazy diváků. Jak paní Květa 
s oblibou říká: „Já odpovím úplně na všechno!“ 
Diváci, kteří už její besedu zhlédli, vědí, že je 
to pravda.

V polovině června přijedete do Holešo-
va s pořadem vyprávění o divadle i o vě-
cech ze zákulisí. Těšíte se?

Vždycky se těším. Diváci jsou pro mě vším 
a  já  jsem ochotná pro ně udělat  cokoliv. Ale 
tohle  naše povídání  je  ještě  o  něčem  jiném. 
Víte,  když  jsme začali  ve Slováckém divadle 
hrát Harolda a Maude a  národ  se dozvěděl, 
že tam je Pepíček Kubáník, kterého miluji a je 
mi  vším,  tak  nás  začal  pronásledovat  bulvár 
a pořád slídil, kde se objevíme. A neustále se 
ptali:  jak  jsme se dali dohromady, co o sobě 
víme, co jsme zažili. A tak jsme si řekli, že než 
aby si o nás novináři něco vymýšleli, že to lidem 
přijedeme sami říct.

Máte snad s bulvárem špatné zkuše-
nosti?

Stávají se nám hrozné věci. Když jsme byli 
spolu s Pepíčkem loni o prázdninách v Tatrách 
na dovolené, tak pořád šmejdili a nemohli nic 
zjistit. Volali dokonce dceři, ale i tu jsme popro-
sili, aby jim nic neříkala, ať můžeme mít chvíli 
klid. A víte, co udělali? Jednou večer jí zavolali 
a  řekli,  že  jsem  ten den umřela.  Je  to  hnus. 
Dodnes se nikomu z nás neomluvili.

Tak to je strašné.
A když  jsem vloni  dostala  za milovanou 

Maude Thálii, tak věděli, že jsem při vyhlašování 
s Pepíčkem a už na nás číhali u zadního vcho-
du Národního divadla, kdy budeme odcházet 
domů. V pondělí už jsme byli v bulváru.

Takže to není jen veselé povídání?
Život  není  jenom veselý  a  náš pořad  je 

o životě.

Pořad je velice úspěšný, kde jste s ním 
už vystoupili?

Jezdíme  po  celé Moravě,  vždycky  nám 
odněkud zavolají a když oba můžeme, tak přije-
deme. Moc rádi za lidmi na takové besedy jezdí-
me. V Holešově budeme ale spolu poprvé.

Co se o vás tedy diváci všechno do-
zvědí?

Pepíček mě moc dobře zná, celé večery si 
vyprávíme, takže zná mnoho historek a vždycky 
mě nabádá, abych  je divákům řekla  taky. Tak 
si povídáme i o kolezích, kamarádech, o rodi-
ně,  probereme diety Naděnky Konvalinkové, 
vzpomínáme na pana Wericha, na Mildu Kopec-

kého, Láďu Menšíka, paní 
Medřickou a další miláčky. 
Bývají to moc hezké večery.

A jsou vždycky stej-
né?

Ale  kdepak!  Když 
jsme  třeba měli  tohle po-
vídání asi před dvěma lety 
v Kroměříži,  tak  tam byla 
paní Procházková, mamin-
ka  Antonína  Procházky, 
toho  dramatika  a  herce. 
A před začátkem mi  říka-
la, jak je smutná, že nemá 
pejska.  Tak  jsem  to  celé 
pojala tak, že jí toho pejska 
hledám.  Vyprávěla  jsem 
třeba o tom, jak jsem měla 
doma Finečka, to byl peki-
néz,  strašně  rozmazlený, 
a najednou byl večer zase 
o něčem jiném.

Středisko volného času TyMy Vás zve na besedu

ŠTĚSTÍ KVĚTy FialOVÉ
Neděle 17. června od 19 hodin 

ve společenské hale TyMy
Pořad s názvem „Štěstí Květy Fialové“ je založen na povídání herecké osobnosti 

s kolegou a osobním přítelem, hercem Slováckého divadla Uherské Hradiště, panem 
Josefem Kubáníkem. Paní Květa vzpomíná na svůj bohatý život, slavné kolegy, natáčení 
dnes již legendárních filmů a má v zásobě také plno úsměvných historek i originálních 
rad do života. V průběhu večera dostanou  také prostor pro otázky diváci,  k prodeji 
budou i knihy paní Květy a na závěr proběhne autogramiáda a pro zájemce společné 
fotografování. 

Květa Fialová ve své slavné roli ve filmu Limonádový Joe 
aneb Koňská opera z roku 1964.

Dostanou diváci šanci zeptat se na co-
koliv sami?

Ano, ve druhé polovině večera nám posílají 
otázky. Odpovím vždycky na všechno.

Co vám takové pořady dávají?
Víte,  kdyby  nebyli  diváci,  tak my  herci 

vůbec  neexistujeme.  Proto  vždycky  přijíž-
díme  za  tím  zázrakem  diváka  a  děkujeme 
všem, kteří za námi přicházejí. Nabíjí nás to, 
po  každém  takovém  představení  jsme  plní 
síly a energie.

Jsou takové večery v něčem jiné než 
hra Harold a Maude?

Tak to ano. Harold a Maude ve Slováckém 
divadle  je  obřad  lásky  a  života.  To  je moje 
a Pepíčkova divadelní bohoslužba, hold naše-
mu životu, tyhle pořady jsou takové posezení, 
u kterého je nám dobře a u kterého vzpomíná-
me, co jsme kdy zažili, a těšíme se na to, co 
nás spolu ještě čeká.

Ale vy jste ve Slováckém divadle na-
studovali i další hru, ta měla premiéru 
v lednu.

Jde o  příběh  s  názvem Oskar  a  růžová 
paní a  je  tak nádherný, že si snad ani neza-
sloužím,  abych  v  něm hrála. Ale  i  o  něm  si 
budeme povídat a snad nám u toho bude dobře. 
Těšíme se.

Josef Kajetán
Foto Robert Rohál a archiv
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Po  válkami  poznamenaném 15.  století, 
ve kterém Holešov sám příliš neutrpěl, naopak 
jeho majitelé s vojskem sami podnikali válečná 
tažení do bližšího i vzdálenějšího okolí, přišlo 
mimořádně klidné století 16., ve kterém Hole-
šov vzkvétal a hojily se i rány okolních vesnic. 
Do 17. století vešlo naše město jako poklidné, 
relativně blahobytné městečko,  jehož obyva-
telé se živili především zemědělstvím a spíše 
doplňkově  řemesly,  jako bylo  tehdy  relativně 
výnosné tkalcovství. Holešovští měšťané natolik 
prosperovali,  že si mohli  v  roce 1597 dovolit 
pořídit do věže farního kostela zbrusu nový zvon 
- Václav jako určité gesto svého sebevědomí, 
kopírující pořízení nového zvonu, Jakuba, maji-
telem holešovského panství panem Viktorinem 
z Žerotína o rok dříve. 

Poté, co holešovské panství koupil od Vik-
torina  ze  Žerotína  v  roce  1604  Ladislav ml. 
Popel  z  Lobkovic, mohlo  se místním měšťa-
nům zdát, že bude pokračovat poklidný rozvoj 
města tak jako v minulých sta letech. Naopak, 
Lobkovic  jako příslušník prakticky nejvlivnější 
a  nejmocnější  české  šlechtické  rodiny  (jeho 
bratrem byl nejvyšší kancléř Království českého 
Zdeněk Vojtěch z Lobkovic, který po jeho smrti 
Holešov v roce 1621 zdědil  a sám se měl brzo 
stát moravským  zemským hejtmanem) mohl 
zaštítit  přímo  rozmach města,  které  se  stalo 
centrem jeho moravských držav. 

Bohužel  se  ale  nad  celým  královstvím 
a i nad Holešovem začala stahovat černá mrač-
na hrůz třicetileté války. Prvním signálem konce 
mírových  časů  byl  vpád Bočkajovců  -  proti 
císaři vzbouřených uherských (tedy hlavně slo-
venských) stavů na východní Moravu - plenící 
oddíly se dostaly skoro až k Holešovu, kterého 

Války a pohromy Holešova - 3. část

ale naštěstí nedosáhly. V  letech 1618 - 1648 
nakonec postihlo Holešov tolik hrůz a běd jako 
nikdy předtím a nikdy potom.

První epizoda strašlivých krvavých událostí 
se ještě Holešovu vyhnula - při nájezdu polských 
kozáků Lisovčíků, kteří  táhli našimi končinami 
na pomoc rakouskému císaři proti vzbouřeným 
stavům. Dne 6. února 1620 došlo ke známé epi-
zodě spojené s působením sv. Jana Sarkandra 
v Holešově, kdy zámecký kaplan Tuček a trubač 
Pražák  s  holešovskými  katolickými  sousedy 
vyšli  s monstrancemi a  zpěvem mariánských 
písní vstříc kozáckému vojsku a to se Holešovu 
vyhnulo. Vydrancovalo ale při svém tažení řadu 
východomoravských měst včetně Bystřice pod 
Hostýnem, Hulína, Tlumačova a dalších, které 
lehly z větší části popelem.

Od roku 1621 se ale stal Holešov možná 
díky  rozlehlému  renesančnímu  zámku,  který 
stál  na místě  zámku dnešního,  častým cílem 
táhnoucích  armád. Už  v  lednu 1621 přitáhlo 
do Holešova 600 císařských vojáků, kteří zde 
zůstali 38 dní, město prakticky vyjedli, vykradli, 
některé „sousedy“ zmučili, některé zabili. V létě 
do města přitáhli opět císařští rejdaři, a jakmile 
odešli, vešla do města uherská armáda Bethle-
na Gábora, tehdy hlavního odpůrce císaře, spo-
jená s vojáky krnovského markraběte a s oddíly 
vzbouřených Valachů. Podle  kronikáře  tehdy 
„všechno město, židy a dům pana Vilíma (Ul-
lersdorfera, správce panství - bývalý Kostkův 
dům, nyní restaurace V Podzámčí) vyrabovali, 
části města zapálili a 18 sousedů zabili“. Tehdy 
vyhořel  celý Plačkov,  ulice Žopská a  stodoly 
kolem města, ve kterých vojáci hledali ukryté 
zásoby potravin. Většina obyvatel utekla před 
tímto řáděním do lesů nad Přílepy a Žopy, kam 
si odvedli  i dobytek, a většina zde zůstala až 
do Vánoc, kdy  je nakonec nesnesitelná zima 
(přespávali  pod  širým  nebem  či  v  chatrčích 
a  dírách  vyhrabaných  v  zemi)  vyhnala  zpět 
do Holešova.

Rok 1622 přečkal Holešov v relativním kli-
du a vzpamatovával se ze zasazených ran. Ale 
už v roce 1623 obsadili město a zámek císařští 
vojáci, kteří odtud vyhnali valašskou posádku. 
Opět  je museli  holešovští  sousedé  vyživovat 
a ještě musel každý majitel domu platit denně 
9  grošů  jako  výpalné. Další  pohroma  padla 
na Holešov  v  roce  1626,  kdy  zase  generál 
Mansfeld,  bojující  v  dánských  službách proti 
císaři,  ustupoval  před Valdštejnovými  vojsky 
od Lipníka k Uherskému Brodu, obsadil a zcela 
vyplenil Holešov. Po  jeho  odchodu  obsadilo 
zámek 50 císařských mušketýrů, kteří si opět 
násilím vynutili, aby je obyvatelstvo živilo a zá-
sobovalo vším potřebným.

Město si nestačilo ani oddechnout od řádě-
ní Mansfeldových, vesměs německých žoldné-
řů, když je hned v lednu 1627 přepadlo vojsko 
vzbouřených  Valachů  pod  vedením Adama 
z Víckova. Valaši se možná chovali poněkud 
mírněji než krutí, válkou deformovaní žoldnéři, 
ale samozřejmě i jejich početné houfy o něko-
lika stech mužích požadovaly plné zaopatření 
a  pokud  je  nedostaly,  tvrdě místní  obyvatele 
trestaly. Valašský  oddíl  dobyl  zámek,  hájený 
císařskými mušketýry,  vyplenil  jej  a  zapálil, 
na  jeho  spáleništi  zůstala  pak  valašská  po-
sádka. Tu ještě téhož roku z ruin zámku vyhnal 
císařský generál Baltazar Marradas,  proslulý 

svou bezcitností. Při  pronásledování Valachů 
snad došlo u Přílep (trať Na Háčkách) k  bitvě, 
ve které jich přes dvacet padlo. Marradasovo 
vojsko tábořilo v Holešově dva měsíce a straš-
livě zde řádilo - vojáci opět vyjídali domácnosti 
měšťanů, mučili  a  zabíjeli,  vykrádali  už  tak 
chudé domácnosti, znásilňovali a ještě po ce-
lou  dobu  „štráfovali“  po okolních  vsích,  které 
vesměs vyloupili a vypálili.

Po strašlivých událostech tzv. česko-falcké 
a posléze dánské války, která skončila v roce 
1630, se bojiště v  tzv. švédské válce (1630 - 
1635) a v první fázi švédsko-francouzské války 
(1635 - 1648) přenesla na západ a na sever 
od Moravy, takže v našem městě zavládl do-
časný a relativní klid. Občas  tudy procházely 
jednotky císařských vojáků vracející se z války, 
nebo naopak  do  bitev  směřující,  ty  ale  příliš 
neplenily,  spíš  jen  požadovaly  jídlo,  kterého 
byl po celou tuto dobu nedostatek a holešovští 
měšťané žili stále na pokraji hladu. A schylovalo 
se k ještě strašnějším pohromám, které ve čty-
řicátých  letech  sedmnáctého  století málem 
přinesly zánik našeho města.

Karel Bartošek

Voják z třicetileté války.

Valach v 17. století.

Don Baltazar Marradas, císařský generál.

HiSTOriCKÁ  
ZaJÍMaVOST (seriál)

PrOVeDU 
drobné stavební 
a obkladačské 

práce v Holešově 
a okolí.

Telefon 573 395 705
Mobil 736 731 776
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Další  velkou zkušenost mají 
za  sebou  zástupkyně  souboru 
z Holešova, který se kromě tradič-
ního mažoretkového sportu věnuje 
již několik let i twirlingu. Na zákla-
dě úspěchu  sólistek  v  republiko-
vém kole  byly  Lenka Smýkalová 
a Lenka Doleželová nominovány 
do reprezentace České republiky 
Svazu NBTA ČR  na Mistrovství 
světa v twirlingu. Tento šampionát 
se koná jednou za tři roky (střídá 
se s Mistrovstvím Evropy) a letos 
se  pořadatelským  státem  stalo 
Švýcarsko. Do města Neuchatel 
se v době velikonočních prázdnin 
sjeli  ti  nejlepší  twirleři  z  patnácti 
zemí světa (USA, Kanada, Holand-
sko, Francie, Itálie, Belgie, Norsko, 
Česká republika, Chorvatsko…).

 Byla to opravdu skvělá podí-
vaná a pro českou výpravu přede-
vším  i  velká  inspirace a motivace 
k tomu, aby se tento zajímavý sport 
dostal v naší republice více do po-
vědomí veřejnosti. Čeští závodníci 
na  tomto  šampionátu  neobsadili 
přední pozice, ty patřily především 

Twirlerky z Holešova na mistrovství světa
twirlerům z USA, Kanady, Francie či 
Holandska. V těchto zemích existuje 
twirlingový sport již několik desítek 

let, zatímco u nás  je  twirling  ještě 
stále ve vývoji. I přesto lze každý rok 
u českých závodníků sledovat velký 
pokrok, co se týče technické práce 
s hůlkou i taneční průpravy. 

Naše  sólistka  Lenka  Smý-
kalová  soutěžila  v  disciplíně  ryt-
mické sólo junior mladší a v těžké 
konkurenci získala 25. místo z 31 
startujících. Lenka Doleželová re-
prezentovala  v  disciplíně X-Strut 
senior a získala 24. místo v kon-
kurenci 28 závodnic. 

Děkujeme  všem,  kteří  nám 
pomáhají a podporují v našem tré-
nování a reprezentaci.

Lenka Doleželová
Mažoretky Holešov

autorem fotografií Petr Pělucha, výstava otevřena  
do 30. května 2012.

Kavárna CiNeMa v Holešově Vás zve  
na fotografickou výstavu

SKUTeČNÝ PŘÍBĚH

Lenka Doleželová.

Lenka Smýkalová. >

Letošní  sezónu  postupových  soutěží 
v  rámci  Národního  šampionátu mažoretek 
NBTA ČR zahájily mažoretky z Holešova opět 
úspěšně. Na mistrovství Moravy  a Slezska 
v disciplíně sólo a duo, které se konalo 21. - 22. 
dubna v Říčanech u Brna, získaly opět několik 
předních umístění a také postupy na mistrov-
ství ČR.

V jednotlivcích nás reprezentovaly:
Markéta Křenková - 2. místo děti, Nikola 

Mikešková - 4. místo děti, Natálie Pospíšilíková 
-  2. místo  junior mladší, Aneta Krčmařová  -  
5. místo  junior mladší,  Nikola  Zlámalová  -  
1. místo junior starší rekvizity (vše s postupem 
na MČR) a Adéla Froňková - 6. místo  junior 
mladší.

V soutěži dvojic:
Markéta Křenková + Alena Omastová - 1. 

místo duo děti, Agáta Horáková + Aneta Krčma-
řová - 2. místo duo děti, Lucie Bubíková + Ve-
ronika Očadlíková - 3. místo duo děti, Kateřina 
Lochmanová + Markéta Zelinková - 5. místo duo 

Holešovské mažoretky v Říčanech opět úspěšné
junior mladší, Kateřina Dudová  
+ Tereza Müllerová  -  4. místo 
junior  starší, Nikola Zlámalová 
+ Lenka Smýkalová  -  1. místo 
junior mladší rekvizity (vše s po-
stupem na MČR) a Adéla Froň-
ková + Klaudie Pospíšilová - 10. 
místo  duo  junior mladší,  Lucie 
Hlobilová +  Jolana Saibertová 
- 6. místo junior starší.

Foto  a  video  ze  soutěže 
najdete  na www.mazoretkyho-
lesov.websnadno.cz

Lenka Doleželová
Mažoretky Holešov

Říčany sólo 2012.   >

• 2. května    
  Koncert malých flétnistů, sál ZUŠ - 16.00 hod.
• 14. května    
  I. absolventský koncert, sál ZUŠ - 17.00 hod.
• 16. května    
  II. absolventský koncert, sala terrena zámku - 17.30 hod.
• 24. května    
  Závěrečný koncert souborů a orchestrů, velký sál zámku - 17.30 hod.
• 14. červen    
  Bubenická show, zahrada zámku - 15.00 hod.
• 14. červen    
  Muzikálový večer, nový Driwe Club zámku - 19.00 hod. 
• 15. červen  
  Studánka Rubínka, taneční odd. a hosté, sál kina Svět - 17.30 hod.
• 21. červen    
  Koncert ZUŠ Holešov a  Rožnov pod Radh.,  kino Svět - 16.30 hod.

Základní umělecká škola F. X. richtera  
Holešov si vás dovoluje pozvat na tyto akce:

Říčany dua 2012.
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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  fot-
bálek,  stolní  tenis,  trampolína,  ICM):  pondělí 
- pátek 14.00 - 18.00. 

ZVEME VÁS
3. 5. BESEDA S EUROPOSLANKYNÍ OLGOU 
SEHNALOVOU - pro žáky 9. ročníku ZŠ
3. 5. DÁREK PRO MAMINKU  -  od  16.00 
do 18.00 - výroba přáníček a dárečků pro ma-
minky, babičky i tety z netradičních materiálů, 
různými technikami, cena: od 20,- / dle výrobku 
(materiál, pomůcky…)
4. 5. KRESLENÍ MANDAL S ANDĚLY 
- SEMINÁŘ 
- od 17.00, seminářem provází Radka Hubeňá-
ková, cena: 350,-
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.
5. 5. FOLKLORNÍ ODPOLEDNE - od 14.30 
v zámecké zahradě  - v případě nepříznivého 
počasí ve velkém sále v zámku. Vystoupí dět-
ské a dospělé soubory z Hané, Valašska a ze 
zahraničí. Ukázky  lidových  tradic  a  řemesel, 
občerstvení, lodičky atd.
8. 5. TURNAJ RODINNÝCH DVOJIC V BOW-
LINGU - 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
11. 5. DESKOVÉ HRY  -  od  16.00  v TYMY, 
můžete si zahrát společenské hry v ICM, vstup 
volný
12. 5. ŽONGLOVÁNÍ - WORKSHOP od 14.00 
do 16.00 v tělocvičně TYMY
13. 5. MATIČCE - od 15.00 v TYMY - vystou-
pení  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
15. 5. MUZIKOTERAPIE -  od  16.00,  cena: 
400,-Kč/ 3 hodiny, přihlášky do 14. 5.
16. 5. KVĚTINKOVÝ DEN  - charitativní sbírka 
„Boj proti rakovině“
18. 5. TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU 
- od 16.00,  startovné:  20,-/  tým 
(2 osoby)
18. 5. CENTRUM PREVENTIV-
NÍ MEDICÍNY - PROMEDICAL - 
možnost vyšetření od 9.00 do cca 
20.00, informace a přihlášky pře-
dem v kanceláři TYMY
22. 5. LAND ART - od  13.00 
do  15.00  ve  Smetanových  sa-
dech, cena: 10,-
22. 5. TURNAJ V BILIARDU - 
od 15.00 , startovné: 10,-, přihláš-
ky do 21. 5.
24. 5. PÉTANQUE -  od  13.00 
do 14.00 - Smetanovy sady - pro 
jednotlivce i týmy, malé i velké
25. 5. BAMBIRIÁDA - účast ta-
nečních kroužků ve Zlíně na ná-
městí

26. 5. JARNÍ VYCHÁZKA HOSTÝNSKÝ-
MI HORAMI - odjezd  z AN Holešov  v  9.15 
směr Tesák (možno přistoupit v BpH), přihlášky 
do 24. 5.
29. 5. NA KOLO JEN S PŘILBOU - od 15.00 
na hřišti 1. ZŠ Holešov, akce je určena dětem 
MŠ a ZŠ v doprovodu rodičů, kolo, koloběžku 
s sebou, na všechny čeká malá odměna

PŘIPRAVUJEME
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 - večerní 
pořad 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 prode-
ji,  na  závěr  proběhne  autogramiáda  a  pro 
zájemce  fotografování.  Vstupenky  je možné 
zajistit v předprodeji v kanceláři SVČ - TYMY. 
Cena: 180,-

TY TANČÍŠ, MY TANČÍME
Na podzim 2011  byl  zahájen  ve  3.  Základní 
škole  v Holešově  taneční  projekt  Ty  tančíš  - 
My  tančíme. Tento projekt  je  určen pro  žáky 
I.  stupně  základních  škol  a  využívá  taneční 
a pohybovou výchovu k  formování osobnosti 
a kultivování přirozeného, zdraví prospěšného 
pohybu. V rámci projektu se rozvíjí přirozené 
pohybové  schopnosti  žáků  a  osobité  sebe-
vyjádření  pohybovými  prostředky  s  důrazem 
na budování  kladného vztahu ke sportu  jako 
takovému. Děti se v průběhu deseti lekcí sezná-
mily s různými druhy a formami tance.
Celý  projekt  byl  úspěšně  završen  v  pátek 
20. dubna 2012 společným vystoupením dětí 
v rámci „Taneční show 2012“, která se konala 
ve společenské hale SVČ. Celkem vystoupilo 
na padesát dětí, které za velkého povzbuzování 
všech diváků předvedly taneční formaci s ná-
zvem  „Decibely  lásky“. Děti  se  velmi  snažily 
a odvedly vynikající výkon, za který sklidily velký 
potlesk. Na závěr děkujeme 3. Základní škole 
v Holešově za vynikající spolupráci.

Alena Starečková, SVČ - Tymy

KULTURA - SLOVÁCKÉ DIVADLO - UHER-
SKÉ HRADIŠTĚ
Termín bude upřesněn, už nyní si můžete rezer-
vovat vstupenky v kanceláři TYMY.
JEDEN A DVĚ JE ŠEST - „jeden  +  dvě“ 
se  vždy  nemusí  rovnat  pouze  „klasickému“ 
trojúhelníku, zvláště když se do hry vloží děti 
a internet. Vše může fungovat třeba i patnáct 
let, jednoho dne však dojde na všechny a kdo 
jinému třeba i nepříjemné překvapení chystá, 
může být sám nemile překvapen. Kolotoč ne-
dorozumění  a  infarktových  situací  se  roztočí 
v české premiéře v režii Roberta Bellana, po-
depsaného pod úspěšnými inscenacemi Rychlé 
šípy, Blbec k večeři, Vraždičky aj. 
OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ - Jevištní  verze 
podle  kouzelné novely  současného,  dnes  již 
celosvětově proslulého belgického spisovatele 
E. E. Schmitta. Slovácké divadlo se rozhodlo 
pro vlastní dramatizaci tohoto křehce jímavého 
a nadějeplného textu. V hlavních rolích se před-
staví Josef Kubáník a Květa Fialová.

SRDCE NA DLANI 
V měsíci březnu proběhla v SVČ anketa Srdce 
na dlani. Děkujeme všem, kteří se do této akce 
zapojili  a  dali  svůj  hlas  některému  z  vedou-
cích  našich  kroužků.  Hlasy  dostalo  celkem 
15  vedoucích.  Nejvíce  hlasů  obdržela  Ale-
na Starečková, která vede  taneční přípravku 
a Společenské tance. Z  interních pracovníků 
získala nejvíce hlasů Olga Pešková, která vede 
taneční kroužky u nás ve středisku, ale  také 
v okolních obcích. Aleně i Olze blahopřejeme 
a děkujeme také všem ostatním pedagogům 
a vedoucím zájmových kroužků za jejich zod-
povědnou práci.

PŘIJEDE K NÁM DOBROVOLNÍK!
Začátkem května očekáváme příjezd dalšího 
dobrovolníka, který u nás bude vykonávat roční 
Evropskou  dobrovolnou  službu.  Jmenuje  se 
David a je ze Španělska. Určitě budete mít pří-
ležitost se s ním seznámit a setkat při různých 
akcích  a  v  kroužcích.  Přejeme mu  příjemný 
pobyt v našem středisku.

ADOPCE NA DÁLKU
Od května nám přibude nový kamarád. Jedná 
se o 5letého chlapce z Keni, který se jmenuje 
Vilva. Tohoto chlapce jsme si adoptovali v rámci 
projektu Adopce na dálku a budeme mu hradit 
školní pomůcky a školné. Jestli se chce někdo 
připojit k této akci, budeme moc rádi.

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

Nabízíme pronájem  jídelny a ku-
chyňky 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.czProjekt Ty tančíš - My tančíme.
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1. 5. 1957 Narozena JABŮRKOVÁ, Hana, 
historička, podle vlastních scénářů připravuje 
muzejní  výstavy,  podílí  se  na  ediční  a  publi-
kační činnosti Okresního vlastivědného muzea 
ve Vsetíně  a  na  pořádání  kulturních  pořadů, 
1985-1997 členka redakční rady sborníku Zpra-
vodaj Okresního  vlastivědného muzea Vse-
tín, 1993-1997 šéfredaktorka bulletinu Kustod 
Okresního vlastivědného muzea Vsetín, od roku 
1998 výkonná redaktorka časopisu Valašsko - 
55. výr. narození
2. 5. 1927 Zemřel BAYER, Adolf, národopisec, 
zabýval se valašským právem, právními vzta-
hy mezi  vrchností  a  provozovateli  salašnictví 
na Valašsku, způsoby chovu ovcí, salašnickými 
obyčeji, historií tkalcovství aj., osobnost Valaš-
ska (* 22. 5. 1873) - 85. výr. úmrtí
3. 5. 1887 Narozen LIEBSCHER, Adolf, archi-
tekt, malíř (+ 27. 9. 1965) - 125. výr. narození
4. 5. 1937 Zemřel URBÁNEK, Josef František, 
literární  historik,  redaktor,  prozaik,  roku 1900 
založil Urbánkův Kapesní kalendář českého uči-
telstva, psal i pro děti (* 1872) - 75. výr. úmrtí
5. 5. 1877 Narozen POLANSKÝ, Robert, 
archivář, kronikář, osobnost Valašska (+ 20. 8. 
1953) - 135. výr. narození
6. 5. 1992 Zemřel LETOCHA, Josef, archi-
vář, vedoucí oddělení Státního archivu Zámrsk 
v letech 1960-1967 (* 20. 1. 1905 v Holešově)  
- 20. výr. úmrtí
7. 5. 1977 Zemřel DOMANSKÝ, František, 
kulturní pracovník, předseda komise oslav 250. 
výročí narození a 170. výročí úmrtí Františka 
Xavera Richtera  v  roce 1959,  publikoval  od-
borné  články  o Holešovu,  iniciátor  otevření 
hvězdárny v zámeckém parku, člen Divadla 6. 
května v Holešově, ředitel Okresního vlastivěd-
ného muzea v Holešově v  letech 1955-1960  
(* 22. 1. 1927) - 35. výr. úmrtí                    
8. 5. 1902 Narozen JEŘÁBEK, Richard, vlas-
tivědný pracovník, shromáždil sbírku rukopisů 
významných  osobností,  osobnost  Valašska  
(+ 3. 11. 1970) - 110. výr. narození
9. 5. 1992 Zemřel HANZL, Oldřich,  grafik, 
malíř, sochař, zabýval se monotypy, plastikou, 
autor olejů, pastelů, akvarelů, jeho oblíbenými 
motivy byly zahrádky, venkovská stavení, před-
městské dvorky, působil v Kroměříži a v Brně  
(* 5. 2. 1921) - 20. výr. úmrtí
10. 5. 1937 Zemřel LINHART, František, 
muzejní  pracovník,  historik,  archivář,  kroni-
kář,  historiograf  Lašska,  podílel  se  na  zpra-
cování Vlastivědy moravské  (*  17.  11.  1865)  
- 75. výr. úmrtí
11. 5. 1932 Narozen v Kroměříži FUCHS, 
Aleš, divadelní a filmový kritik, dramatik, editor, 
novinář, rozhlasový autor, televizní scenárista, 
působil v redakci Divadelních novin, Dramatic-
kého umění, Filmu a doby a dalších periodik, 
od r. 1994 majitel vydavatelství Faun, pedagog 
na DAMU - 80. výr. narození
12. 5. 1842 Zemřel v Kroměříži ZABRANSKÝ, 
Jan Alois,  básník,  sběratel  lidových  písní, 
autor didaktických rýmovánek pro děti, zaslou-
žil se o rozvoj českého jazyka a slovníkářství  
(* 10. 1. 1764) - 170. výr. úmrtí 
3. 5. 1952 Narozena HERCZYKOVÁ, Marie, 
autorka  kreseb,  grafička, malířka  -  60.  výr. 
narození
14. 5. 1992 Zemřel FROLEC, Václav Michal, 
národopisný  pracovník,  redaktor,  zaměření 
na materiální, sociální kulturu, etnografii Slova-
nů, teorii a metodologii evropského národopisu 
(* 27. 9. 1934) - 20. výr. úmrtí
15. 5. 1797 Narozen PLESKAČ, Jan, folkloris-
ta, spisovatel, se spolupracovníky sbíral pověsti 
a pohádky z okolí Olešnice, Vyškova, Třebíče, 

VÝrOČÍ - KVĚTeN 2012
Žďáru,  Brněnska,  zasloužil  se  o  ochotnické 
divadlo  v Olejnici  (+  26.  7.  1873)  -  215.  výr. 
narození
16. 5. 2002  Zemřel NECKAŘ, Jan, restaurá-
tor, sochař, restauroval plastickou výzdobu vel-
kého sálu kláštera Hradisko, výzdobu v chrámu 
P. M. Sněžné v Olomouci (* 25. 6. 1926) - 10. 
výr. úmrtí
17. 5. 1962 Zemřel KRS, Bohumil,  grafik, 
ilustrátor, jevištní výtvarník, malíř, ilustroval řadu 
knih (* 23. 6. 1890) - 50. výr. úmrtí
18. 5. 1982 Zemřela HOLZBACHOVÁ, Míra, 
baletka,  choreografka,  herečka  činohry,  spi-
sovatelka,  spoluzakladatelka Osvobozeného 
divadla, v roce 1933 založila Nové avantgardní 
studio, spolupráce s rozhlasem (* 10. 4. 1901 
v Kroměříži) - 30. výr. úmrtí
19. 5. 1942 Zemřel KUPKA, Bohumír, archi-
tekt, navrhl budovy v Novém Hrozenkově, Zubří, 
Valašské Bystřici, Valašském Meziříčí, Horeč-
kách, Soláni, osobnost Valašska (* 18. 12. 1900)  
- 70. výr. úmrtí
20. 5. 1927 Narozen NOVICKÝ, Josef, malíř, 
rozsáhlá  figurální  tvorba a malba beskydské 
krajiny, osobnost Valašska - 85. výr. narození
21. 5. 1932 Zemřel KONVIČKA, František, 
historik,  osobnost Valašska  (*  23.  2.  1885)  - 
80. výr. úmrtí
22. 5. 2007 Zemřela ŠIMÁČKOVÁ-MARE-
ŠOVÁ, Sylva,  divadelní  historička,  zabývala 
se českou scénografií  2.  poloviny 20.  století, 
pracovala ve Scénografickém ústavu a později 
v Divadelním  ústavu,  přednášela  na DAMU  
(* 24. 6. 1933) - 5. výr. úmrtí
23. 5. 1992 Zemřel GAJA, Vojtěch, překladatel 
z latiny, řečtiny, němčiny, angličtiny, francouzštiny, 
ruštiny, polštiny, litevštiny, lotyštiny a dalších jazy-
ků (* 28. 7. 1912 v Míškovicích) - 20. výr. úmrtí
24. 5. 1907 Narozen ZEZULA, Oldřich, malíř, 
krajinář, figuralista, portrétista, působil v Kromě-
říži - 105. výr. narození
25. 5. 1942 Zemřel GREGOR, František, 
kronikář, redaktor, vlastivědný pracovník, příro-
dovědec - entomolog, středoškolský pedagog 
(* 21. 2. 1896) - 70. výr. úmrtí
26. 5. 1952 Narozena POSPÍŠILOVÁ, Jana, 
etnografka,  folkloristka,  zaměření  na  dětský 
folklor,  zvykosloví a lidové vyprávění - 60. výr. 
narození
27. 5. 1907 Zemřel ROYT, Václav,  historik, 
redaktor,  spisovatel,  autor  prací  o  počátcích 
města  Znojma,  dějepisných  a místopisných 
studií (* 1. 9. 1827) - 105. výr. úmrtí
28. 5. 1872 Narozen HALMAN, Adolf, sochař 
(+ 14. 7. 1920) - 140. výr. narození
29. 5. 1932 Narozen McINTOSH, Jethro 
Spencer  (vl.  jm.  Jiří  Se-
hnal),  herec,  spisovatel, 
autor  povídek,  scéná-
řů,  překladatel,  malíř  
(+  17.  6.  2006)  -  80.  výr. 
narození
30. 5. 1942 Narozen BAJA-
JA, Antonín, novinář, proza-
ik, autor baladických a psy-
chologických venkovských 
próz,  spolupracovník  řady 
deníků  a  časopisů,  spolu-
práce se Svobodnou Evro-
pou - 70. výr. narození
31. 5. 1892 Narozen REY-
NEK, Bohuslav,  básník, 
grafik,  ilustrátor,  překlada-
tel,  působil  jako  vydavatel 
bibliofilské edice Sešity po-
ezie (+ 28. 9. 1971) - 120. 
výr. narození

HUDEBNÍ VÝROČÍ

3. 5. 1892 Narozen SVOZIL, Alois, dirigent, 
ředitel kůru ve Valašském Meziříčí, hrál  a reží-
roval ochotnická představení, osobnost Valaš-
ska (+ 30. 8. 1964) - 120. výr. narození
4. 5. 1877 Narozen PUSTKA, Antonín, sbě-
ratel  lidových písní,  spolupracoval  s  Leošem 
Janáčkem, sebral na 320 lidových písní, zabýval 
se historií Kunčic pod Ondřejníkem, osobnost 
Valašska (+ 26. 10. 1960) - 135. výr. narození
6. 5. 1967 Zemřel NADEMLÝNSKÝ, Edvard, 
hudební pedagog, hudební skladatel, sbormistr, 
významný pedagog houslové hry (* 22. 2. 1891) 
- 45. výr. úmrtí
8. 5. 1932 Narozen ROKYTA, Břetislav, hu-
debník,  flétnista,  varhaník,  dirigent,  přispíval 
do časopisu Podřevnicko, osobnost Valašska 
- 80. výr. narození
13. 5. 1927 Narozen DUCHAŇ, Jan, hudební 
kritik, hudební skladatel, prozaik, skládal písně, 
klavírní, komorní, symfonická díla, napsal ope-
ru Canterburské povídky a balet Pygmalion -  
85. výr. narození
18. 5. 1937 Narozen ve Zlíně ZAPLETAL, 
Radoslav, dirigent, houslista, hudební aranžér, 
pedagog - 75. výr. narození
19. 5. 1927 Narozen SALICH, Milan,  hu-
dební  režisér,  hudební  skladatel,  sběratel  li-
dových  písní,  sbíral  lidové  písně  ze Slezska  
(+ 5. 1. 1993) - 85. výr. narození
21. 5. 1997 Zemřel ODSTRČIL, Karel, 
hudební  skladatel,  stál  u  zrodu  studia  ex-
perimentální  hudby  Čs.  rozhlasu  v  Plzni, 
autor  orchestrálních  děl,  symfonických  ob-
razů, koncertních a vokálních skladeb, oper, 
baletů,  osobnost  Valašska  (*  5.  8.  1930)  
- 15. výr. úmrtí
24. 5. 1877  Narozen PETRŮ, Vilém, sbor-
mistr,  sběratel  lidových  písní,  hudební  skla-
datel,  žák L. Janáčka, sbíral pro něho  lidové 
písně,  sám  složil  na  90  skladeb,  upravoval 
lidové písně, sbory, vlastní chrámové skladby  
(+ 11. 10. 1953) - 135. výr. narození
28. 5. 1977 Zemřel REINBERGER, Jiří, hu-
debník, hudební skladatel, pedagog, odborník 
a průkopník varhanního hnutí,   interpret staré 
české varhanní tvorby i současných skladatelů, 
autor 2 symfonií, koncertu pro violoncello, při-
spíval do odborných časopisů (* 14. 4. 1914) 
35. výr. úmrtí
31. 5. 1967 Narozen JULÍČEK, Petr, pochází 
z Holešova,  koncertní  a  operní  pěvec,  člen 
komorních těles a pěvecký pedagog - 45. výr. 
narození

HK

Pamatujete, kdy v zámeckém parku na vodních plochách
ještě plavaly labutě...?
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KNiŽNÍ TiP
Robert Rohál: 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 publikace „Dáma každým coulem“, 
jejímž  autorem  je  redaktor  Holešovska 
Robert Rohál.   Půjde o  rozšířenou  verzi 
(a to jak v samotném textu, tak ve fotogra-
fické příloze) dříve vydané brožury „Vzlety 
a pády holešovské hraběnky Barbory Wrb-
nové“, kterou vydalo město Holešov před 
několika lety.  

Barbora Wrbnová  (dívčím  jménem 
Wiedemannová)  se  stala manželkou ho-
lešovského hraběte Rudolfa Ludvíka Fer-
dinanda Wrbny ml. (1892 - 1936).  I když 

neměla šlechtický původ, podle pamětníků, 
s nimiž jsem se setkal, byla dámou každým 
coulem. V holešovském zámku žila bez-
mála  třicet  let,  ale  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 úro-
veň, nadhled, hrdost a - laskavost. To po-
tvrdili  všichni,  kteří  ji  znali.  I  o  tom bude 
připravovaná publikace, kterou vydá město 
Holešov v edici „Knihovnička Holešovska“ 
v průběhu letošního května.

(red)

BELETRIE
AJVAZ, Michal - Lucemburská zahrada: 
Novela, která získala ocenění Kniha roku v sou-
těži Magnesia Litera, líčí sled událostí, které se 
během  letních prázdnin  přihodily  pařížskému 
středoškolskému  učiteli  Paulovi  v  důsledku 
toho,  že  položí  ruku  na  nesprávnou  klávesu 
počítače a napíše jedno slovo špatně.
BEAUMAN, Ned - Boxer, brouk:  Román 
amerického autora je bizarní a šokující a jistým 
zvráceným způsobem zábavný.
BRÉHAT, Caroline - Milovala jsem tyrana: 
Osud ženy, která prožila v manželství psychický 
teror.
BROWN, Graham - Černý déšť: Akční, na-
pínavý,  exotický  a  dobrodružný  -  takový  je 
debutující thriller amerického autora.
BYRNE, Lorna - Schody do nebe: Autorka 
mezinárodního  bestselleru  „Andělé  v mých 
vlasech“ ve své druhé knize seznamuje čtenáře 
s  činností  andělů  ve  světě,  vysvětluje  vztah 
duše k tělu a objasňuje, jakou roli mohou v lid-
ských záležitostech sehrát zemřelí, kteří  jsou 
nyní v nebi.
DOUSKOVÁ, Irena - Darda: Volné pokračo-
vání bestsellerů „Hrdý Budžes“ a „Oněgin byl 
Rusák!“
KRATOCHVÍL, Jiří - Kruhová leč: Třináct 
příběhů,  které  propojují  historické  fragmenty 
se  současnými,  odhalují  epizody  ze  života 
slavných, mísí fantaskní motivy v každodenních 
kulisách s činy.
LARK, Sarah - Volání ptáka kivi: Závěrečná 
část třídílné australské ságy.
LINDNER, April - Jane: Moderní romantický 
příběh Jany Eyrové.
NESBO, Jo - Pentagram: Další mistrně na-
psaný detektivní román s osobitým kriminalistou 
Harrym Holem.
OKSANEN, Sofi - Stalinovy krávy: Román 
přináší neobvykle syrový a přímočarý pohled 
na dvojí problematiku: jednak na problém po-
ruch příjmu potravy, bulimii a anorexii, jednak 
na problém dvojí identity člověka.
PAMUK, Orhan - Bílá pevnost: Román, kte-
rý  se  stal  v Turecku  senzací,  zavádí  čtenáře 
do barvitého světa osmanského Istanbulu dru-
hé poloviny 17. století.
PŘIBSKÝ, Vladimír - Milenec královny vdo-
vy: Historický román mapující vzestup a pád 
Záviše z Falkenštejna.
STRÁNSKÝ, Jiří - Tóny: Novela je „zarámova-
ná“ rozhovorem vnučky, mladé klavíristky, s dě-
dečkem, slavným skladatelem, a jejich společ-
nou prací na zhudebnění novely „Rozhovor“, ale 
jejím skutečným obsahem je dědečkův dlouhý 
život, který ovlivnily události 20. století.
SYJUCO, Miguel - Ilustrado: Skvěle pojatý 
a moderně napsaný román, který s přirozenou 
lehkostí popisuje dlouhé a bouřlivé historické 
období na Filipínách.
SÝKORA, Michal - Případ pro exorcistu: 
Detektivní román, jehož děj se odehrává v Olo-
mouci  a  ve Štěpánově  u Olomouce  a  jehož 
protagonistka,  komisařka Marie Výrová,  řeší 
velmi neobvyklý případ.

NAUČNÁ LITERATURA
BURKE, Peter - Co je kulturní historie?: 
Autor předkládá průvodce po minulé, současné 
a budoucí kulturní historii.
DAVID, P.; LUDVÍK, P. - Velká turistická 
encyklopedie. Slovensko: Poslední  svazek 
patnáctidílného  projektu  je  věnován Sloven-
sku, které je mimořádně vděčným turistickým 
cílem.

KNiŽNÍ NOViNKy V MĚSTSKÉ KNiHOVNĚ - VÝBĚr Na KVĚTeN 2012

DUDÁK, Vladislav - Putování vinařským kra-
jem: Tento unikátní průvodce nabízí komplexní 
seznámení  s moravskou  vinařskou  oblastí, 
s jejími tradicemi i současností, lidmi, příběhy 
a vínem.
JAVORČEKOVÁ, Sandra - Jorkšírský teriér 
a jeho barevné varianty: Kniha pro všechny 
chovatele a milovníky jorkšírů, jednoho z nej-
populárnějších plemen na světě.
KMENTA, Jaroslav - Všehoschopní - super-
guru Bárta: Chcete vědět, jak to chodí ve světě 
vysoké politiky? Chcete znát, jak pracují novi-
náři? Tato kniha vám otevře oči. 
KOSATÍK, Pavel - Česká inteligence: Jednaše-
desát portrétů českých intelektuálů 20. století.
KOVAŘÍK, Jiří - Waterloo. 1. Směr Brusel: 
Krok za krokem a hodinu po hodině líčí autor 
bitvy Napoleona u Ligny a Quatre Bras.
KRAUS, Jiří - Člověk mluvící: Publikace je ur-

čena všem profesionálním i amatérským zájem-
cům o vystupování na veřejnosti a o mluvenou 
podobu češtiny, doplněná 2 CD namluvenými 
Oldřichem Kaiserem a Jiřím Lábusem.
MERVART, Jan - Naděje a iluze: Čeští a slo-
venští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých 
let. Kniha odkrývá komplikované vztahy čes-
kých a slovenských komunistických spisovatelů 
v letech 1963-1968.
NA PRAHU DOSPĚLOSTI: Kniha z dílny br-
něnských  sociologů  představuje  partnerství, 
sex a  životní  představy mladých  v  současné 
české společnosti.
SMITH, Patti - Just Kids. Jsou to jen děti: Str-
hující portrét bohémského New Yorku na konci 
šedesátých let.
VLADISLAV, Jan - Nebylo těžké říci ne: 
Autobiografické  vzpomínky  českého básníka, 
esejisty a překladatele.
WALTERS, Guy - Hon na válečné zločince: 
Literatura faktu, popisující jak nacističtí váleční 
zločinci utíkali a jak se po nich pátralo, aby mohli 
být postaveni před soud.

KNIHY PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE
AWDRY, W. A Ch. - O mašince Tomášovi. 8: 
Hu-hůůů! Užitečné mašinky jsou tu opět s pěti 
zbrusu novými příběhy.
DAHL, Robert - Prevítovi: Pan Prevít a paní 
Prevítová jsou neskutečně odporní. Páchnou, 
protože  se  vůbec nemyjí,  hádají  se a  prová-
dějí si všelijaké naschvály. A navíc nesnášejí 
děti... 
DELAF - Pupíky. 5. Ďábelský pár: Oblíbené 
komiksové příběhy tří kamarádek pokračují... 
ERLHOFF, Kari - Trojka na stopě. Smrtí-
cí led: Další  z napínavých příběhů dětských 
detektivů.
CHALLONER, Jack - Úžasné tělo. Fakta 
a zajímavosti: Ilustrovaná pokladnice  infor-
mací, kuriozit  i historek týkajících se  lidského 
těla.
KATE, Lauren - Andělé. Vytržení: Třetí příběh 
věčné lásky padlého anděla Daniela a smrtelné 
dívky Lucindy.
KOPL, Petr - Dracula: Trpíte nočními můra-
mi, strachem ze tmy nebo nespavostí? Tento 
komiks není nic pro vás!
KŠAJTOVÁ, Marie - Princezna z Klobou-
kových hor: Pohádkové příběhy plné dětské 
fantazie podle stejnojmenného večerníčku.
MUNKOVÁ, A.; MUNK, J. - Nová dobro-
družství Štaflíka a Špagetky:  Známí  pej-
sci Štaflík a Špagetka vymýšlejí další a další 
skopičiny... 
PŘÍHODY Bořka Stavitele. 6: V  této  knize 
nových  příběhů Bořka  a  jeho  pomocníků  si 
přečtete  o  tom,  jak  slavili  Vánoce,  jak  Julča 
dělala  strašáka,  jak hrál Bořek  fotbal  a  ještě 
spoustu dalších příhod.
RIORDAN, Rick - Bohové Olympu. Pro-
roctví: Vítejte  zpátky  v  táboře polokrevných. 
Volné pokračování napínavé dobrodružné série 
„Percy Jackson právě začíná“.
SCOTT, Michael - Válečník: Pátý díl fantasy 
ságy  „Tajemství  nesmrtelného Nikolase Fla-
mela.
WHITE, Graham - Dobrodružná bludiště. Pi-
rátský poklad: Projdi bludištěm a zažij spoustu 
dobrodružství! Dej  ale  pozor. Najít  tu  pravou 
cestu nebude vůbec snadné.

Další  knižní novinky a  fond knihovny na www.
mks.holesov.cz nebo www.knihy.mks.holesov.cz.

IŽ
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Při módní party r Club praskal ve švech
O tom, že módní přehlídky nabývají v Ho-

lešově  na  popularitě,  svědčí  druhá  úspěšná 
letošní jarní a letní party pro ženy. Ta tentokrát 
proběhla v období Velikonoc v do posledního 
místečka  obsazeném  všetulském R Clubu. 
K vidění byly jarní a letní modely butiku K Fa-
shion Kamily Nevřalové, svatební šaty zapůjčil 

kroměřížský salon Svozílek. O účesy se opět 
postarala nepřekonatelná Martina Staňková - 
Vlasové studio M, kosmetikou Mary Kay líčila 
vizážistka Jana Zapletalová. 

Děkujeme tímto všem úžasným a věrným 
modelkám, sponzorům, hostům za účast a na-
šim zákaznicím za přízeň, kterou nám, doufáme, 

zachovají, neboť pro ně připravujeme naši další 
podzimní show. Velký dík  také patří DJ Šma-
kinovi za slovní doprovod, Tomovi Dvorníkovi 
za disco show a v neposlední řadě také Milanu 
Staňkovi za perfektní servis a obsluhu hostů.   

Za pořadatele 
Jana Zapletalová  

SPOleČeNSKÁ KrONiKa

Vzpomínka
Čas všechno mění, i pláč časem ustane,
vzpomínka v našich srdcích na Tebe však 

zůstane.

Dne 6. května 2012 tomu bude rok, kdy nás 
navždy opustil můj drahý manžel, pan

Rostislav Doležel
z Loukova, rodák z Holešova.

S láskou vzpomínají manželka Věra, dcera 
Věra s rodinou, syn Rostislav s rodinou.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Mladou zpěvačku Veroniku Novákovou, která si skládá vlastní písně 
a doprovází se přitom na klavír, už nějaký čas zastupuje agentura HF 
PRODUCTION. Kromě toho také čile vystupuje. Zatímco minulou neděli 
vystoupila na vernisáži Roberta Rohála a Hany Palečkové v zámku Rájec 
nad Svitavou, v sobotu 12. května zazpívá na další vernisáži těchto dvou 
holešovských kumštýřů v zámku Doudleby nad Orlicí.

JZ

Veronika Nováková
v jednom kole

V sobotu 21. dubna DDM Astra Zlín pořádal 4. ročník amatérské 
taneční soutěže Tancer Cup. Taneční skupina Sundance, která působí 
v SVČ TYMY, se této soutěže zúčastnila již potřetí.  Měla před sebou 
těžký úkol - obhájit svá dvě předchozí vítězství. V dané věkové kategorii 
soutěžilo 27 tanečních skupin, a to nejen z ČR, ale i ze zahraničí. Letošní 
skladba holešovských tanečnic „Příběh hraček“ zaujala porotu natolik, 
že nakonec - v této silné konkurenci - obsadily krásné 2. místo! Také 
redakce Holešovska jim gratuluje.       
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Předposlední  dubnovou 
neděli  se  do Martinic  sjeli  jezdci 
z  širokého  okolí,  aby  si  prověřili 
kondici před zahájením oficiálních 
skokových soutěží ve Zlínské ob-
lasti  České  jezdecké  federace. 
Pořádající  klub SK Allmetal Mar-
tinice o. s. pro účastníky připravil 
hobby závody s programem šesti 
soutěží. Těchto akcí sportovní dvo-
jice  s  oblibou  využívají,  protože 
se  jedná  o  neoficiální  sportovní 
událost, kdy výsledky nejsou zapi-
sovány do sportovní kariéry jezdce 

Jezdci si prověřili kondici před začátkem sezóny
do šestnácti  let a přileb s nejmo-
dernějšími  bezpečnostními  prvky 
pro všechny zúčastněné. Úvod jez-
deckého dne patřil  kategorii  těch 
nejmenších a nejmladších,  tj. dě-
tem na pony. Postupně se během 
odpoledne  na  startu  představilo 
přes šedesát dvojic v dalších sou-
těžích, při kterých byly zvyšovány 
překážky vždy o deset centimetrů 
v  každém parkúru. Domácí  oddíl 
pověřil reprezentací celkem sedm 
dvojic. Mezi nejvýraznější úspěchy 
patřilo  vítězství  Lucie Urbanové 
s poníkem Jenifer ve druhé soutěži. 
Ve  dvou  závěrečných  soutěžích 
na  sebe upoutala  pozornost  nej-
mladší, teprve čtrnáctiletá jezdkyně 
Alžběta Melicharová ze Stáje Rek-
tořík Všetuly, která se v konkurenci 
starších jezdců umístila na druhém 
a poté na třetím místě.   

Pořadatelé  byli  potěšeni,  že 
ani  nejisté  počasí  neodradilo  di-
váky  od  účasti.  Jezdecký  sport 
přilákal  všechny  věkové  katego-
rie.  Nejmenší děti upoutala soutěž 
pro pony, jejich rodiče a prarodiče 
mohli obdivovat  rychlost a obrat-

nost účastníků  ve  vyšších  soutě-
žích. Další hobby skokové závody 
se uskuteční 22. 7., na které jsou 
všichni příznivci jezdectví srdečně 
zváni.
Celkové výsledky 
Soutěž pro pony: 1. Kristýna Ne-
domová  -  Iris,  JK  „Magic“ Horse 
KM 2. Zuzana Nevolová - Vhatom, 

Ranč  u Tuffa Dobrotice  3.  Lucie 
Hladíková - Aranka, JK Pravčice.
Soutěž dvoufázového skákání 
70/80 cm: 1. Lucie Urbanová - Je-
nifer, SK Allmetal Martinice 2. Hana 
Pěnčíková - Polarica, JK Pravčice  
3. Monika Matoušková  -  King´s 
Tora, Jk Pravčice.
Soutěž ZM pro mladé koně:  
1.  Zuzana  Nevolová  -  Vhatom, 
Ranč  u  Tuffa Dobtrotice  2.  Petr 
Šindelář  -  Dantes,  Jk  Pravčice  
3. Klára Navrátilová - Barbie-N, SK 
Allmetal Martinice.
Soutěž ZM pro ostatní: 1. Anna 
Kotasová - Tára, Stáj Rektořík 2. 
Veronika Klečková  - Calimero-B, 
SK Allmetal Martinice 3. Gabriela 
Nesrstová - Bella, Stáj Fryšták.
Soutěž dvoufázového skáká-
ní 100/110cm:  1.  Ing.  Zuzana 
Holubářová  -  Daniela,  JSS  Zlín  
2. Alžběta Melicharová  - Rokok, 
Stáj Rektořík 3. Lucie Janásková-
Chasseur, Kostelec u Zlína.
Soutěž ZL: 1. Jiří Dostál - Sting, JS 
Silvio Bochoř 2. Petra Zavadilová 
- Carino-P, Pravčice 3. Alžběta Me-
licharová - Rokok, Stáj Rektořík. 

a koně. Avšak atmosféra a zázemí 
jsou srovnatelné s klasickými zá-
vody. Lze říci, že si  tak sportovci 
vyzkouší předsezónní formu a za-
čínající koně nebo jezdci „přičich-
nou“ ke všemu, co je se skokovým 
sportem spojeno.

Rozhodčí  ing.  Pavel  Hirka 
s potěšením kvitoval, že jezdci jsou 
disciplinovaní a ctí veškerá pravidla 
jezdeckého sportu včetně novinek 
platných od 1.  4.  letošního  roku. 
Mezi ty patří například nošení bez-
pečnostních vest pro děti a mládež 

Oddíl  orientačního  běhu  změnil  název 
a přešel  pod Klub  českých  turistů. Pod  tímto 
novým názvem jsme zahájili sezonu na prvních 
jarních závodech. Ty se konaly v sobotu 31. 3. 
2012 v Havřicích u Uherského Brodu, kde oddíl 
Luhačovic pořádal 1. a 2. žebříček Valašské ob-
lasti. První závod se běžel přímo v Havřicích jako 
sprint a odpoledne se pokračovalo krátkou tratí 
v nedalekém  lesíku. Jelikož náš oddíl nemohl 
chybět, můžete zde zhodnotit naše výsledky.

1. závod:  Kategorie D 16 C:  Končáková Klára 
3. místo, D 35 C  Sedláčková Jana 4. místo, 
D 35 C Končáková Kateřina 5. místo, H 16 C 
Sedláček Ondřej  3. místo, H 35 C Sedláček 
Jaroslav  3. místo, H 35 C Tomeček Ladislav 
6. místo, H 45 C Končák Jaroslav 2. místo, H 
45 C Peška Antonín 8. místo.

2. závod: Kategorie D 16 C  Končáková Klára 
4. místo, D 35 C  Sedláčková Jana 6. místo, 
D 35 C Končáková Kateřina 8. místo, H 16 C 
Sedláček Ondřej  3. místo, H 35 C Sedláček 

Orientační běh přešel  
pod Klub českých turistů

Jaroslav  3. místo, H  45 C Končák  Jaroslav  
4. místo, H 45 C Peška Antonín 3. místo.

Další závody nás čekaly týden po Veliko-
nocích v sobotu 14. 4. 2012, kdy se konalo Mi-
strovství Moravy a Slezska na klasické trati. Byl 
to také první závod do soutěže B Morava, který 
pořádaly Brněnské kluby s centrem v Říčkách. 
V neděli pokračovaly závody běžením štafet. 
Na klasické  trati odstartovalo 700 závodníků, 
mezi nimi i závodníci našeho oddílu. Hlavní trať 
vyhrála v ženách Eva Kubáthová a v mužích 
Michal Smola ze Zlína.

Výsledky našich závodníků:  Kategorie D 18 
B Končáková Klára 8. místo, D 40 B Sedláčková 
Jana 11. místo, D 40 B Končáková Kateřina  
13. místo, H 16 B Sedláček Ondřej 13. místo, H 
35 B Sedláček Jaroslav 18. místo, H 45 B Kon-
čák Jaroslav 13. místo, H 60 B Peška Antonín 
4. místo.V neděli odstartovalo 150 tříčlenných 
štafet, mezi nimiž se v kategorii MIX umístila 
štafeta našeho oddílu na pěkném 7. místě.

Tonda Peška                              

McDonald‘s Cup  je největší  fotbalový  turnaj  pro 
žáky základních škol.  Letos se v České  republi-
ce konal  již 15. ročník. Pořadatelem je Asociace 
školních sportovních klubů ČR ve spolupráci s Fot-
balovou asociací České republiky, Ministerstvem 
školství, mládeže  a  tělovýchovy ČR a  hlavním 
městem Praha. Ve dvou věkových kategoriích na-
stupuje do turnaje každoročně téměř 85 tisíc chlap-
ců a děvčat navštěvujících první stupeň základní 
školy. McDonald‘s Cup se hraje na více než třech 
tisícovkách základních škol v Čechách, na Moravě 
i ve Slezsku. Záštitu nad organizací této sportovní 
události v našem malebném městě na pomezí Hané 
a Valašska si hned při svém prvním ročníku vzala 
na svá bedra 2. Základní škola Holešov. A nejinak 
tomu bylo i v případě letošního jubilejního ročníku. 
Rudolf Fuksa spolu se svými pomocníky uspořá-
dali kvalitní sportovní akci poslední dubnové úterý 
a středu na stadionu Míru, při které se báječně bavili 
jak soutěžící, tak i diváci. 
Výsledková listina: Mladší kategorie (1. - 3. třída): 
1. místo 1. ZŠ Holešov, 2. místo 2. ZŠ Holešov, 3. 
místo 3. ZŠ Holešov. Starší kategorie (4. - 5. třída): 
1. místo 3. ZŠ Holešov, 2. místo 1. ZŠ Holešov, 3. 
místo 2. ZŠ Holešov. 

Barbora Winklerová

McDonald‘s Cup  
letos již po patnácté
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SFK  ELKO Holešov  - FK Luhačovice
3   0 : 0   0

V utkání krajského přeboru se střetla dvě 
sousední mužstva tabulky. Krásné počasí při-
lákalo na holešovský stadion Na Střelnici 200 
diváků.  Ti  viděli  tři  vstřelené  branky  a  další 
nulu na kontě brankáře Krejčího. A to se přitom 
sestava Holešova stále mění a trenér Malík tak 
musí stále řešit její skladbu. Hráči Belza a Hasa-
la jsou v Anglii, Ohlídal v Číně, Uruba má ruku 
v sádře, Munster má zranění žeber, Charuza 
teploty, Barták měl  svatbu  a Hausknecht  se 
z utkání omluvil. To je  8 hráčů, a tak trenérovi 
nezbylo  než mít  na  lavičce  náhradníků  dva 

V zápase sousedů z tabulky byl Holešov lepší
hráče  ročníku  95. Nakonec Kadlčík  v  závěru 
okusil několik minut na hřišti.

Domácí  začali  náporem a  již  ve  2.  a  7. 
minutě dobře hlavičkoval Bačík, ale střely šly 
vedle. V 8. minutě šel sám na Krejčího Berná-
tek, ale brankář domácích jeho střelu nohama 
vyrazil,  soupeř  se  však  zranil  a musel  hřiště 
opustit. Ve 25. minutě střílel ránu do šibenice 
Kovařík, ale brankář Krejčí střelu vyrazil. I přes 
další příležitosti do poločasu branka nepadla.

Až v 68. minutě šel do hlavičkového sou-
boje Marek, míč  vybojoval  pro Křenka a  ten 
poprvé napnul síť - 1:0. V 75. minutě šel do sou-
boje  s  vysokým brankářem Sumec a  hlavou 

zvýšil na 2:0. Domácí hájili nulu na svém kon-
tě  a  hosté  se  snažili  zkorigovat  stav  utkání.  
V 87. minutě zahodil šanci Křenek, ale stejný 
hráč se v 89. minutě bravurně uvolnil a bombou 
nedal soupeřově brankáři  šanci  - 3:0. Utkání 
řídil  dobře  rozhodčí  Petr Mrázek. Ve  slušně 
hraném  zápase  rozdal  po  jedné  žluté  kartě 
na každé straně.

Sestava: Krejčí - Očadlík, Roubalík, Bačík, 
Matulík - Sumec, Sedlařík, Marek, Olša - Ma-
chálek, Křenek. Střídání - 85. min. za Sumce 
Kadlčík.

 (hr)

DFK Holešov - Slavoj Velké Pavlovice 
2:2 (1:1)

V dalším domácím zápase čekal na hole-
šovská děvčata zkušený vedoucí celek soutěže 
a průběh zápasu potvrdil jeho postavení v ta-
bulce. Domácí opět nekompletní tým se snažil 
o kombinační hru, ale velmi brzy přišla studená 
sprcha:  po  nedorozumění mladé  stoperské 

Nekompletní tým DFK uhrál doma spravedlivou remízu
dvojice přehodila pěkným lobem neobsazená 
hostující  hráčka  špatně  postavenou  domácí 
gólmanku  -  0:1.  DFK    naštěstí  tato  branka 
povzbudila.  Tlak  domácích děvčat  proměnila 
ve 21. minutě Veronika Kučerová - dorážkou 
z malého  vápna  korunovala  nádhernou akci 
po ose Simona Šustáčková - Tereza Vybíralová, 
která  centrovala  přes Dětskou  před  branku. 

Holešov byl v této fázi zápasu lepší, přehrával 
svého soupeře kombinační technickou hrou, ale 
V. Pavlovice neustále hrozily nákopy vysokých 
míčů přes obranu na své agilní útočnice. 

V druhé půli se obraz hry téměř nezměnil, 
domácí tým byl lepším a v 53. minutě se opět 
po ukázkové kombinaci Kučerové a Stolářové 
nádherně  trefila  levačkou  z  20 metrů Tereza 
Vybíralová. Od tohoto okamžiku se hra vyrov-
nala, zkušený soupeř využíval okének v obraně 
DFK a vystupňoval svůj tlak až k vyrovnávací 
brance z přímého kopu, kterou však rozhodčí 
pro ofsajdové postavení neuznal. Po odchodu 
Stolářové upadli domácí do chaosu, jediná Ka-
mila Dětská se snažila udržet míč na kopačkách 
a spolupracovat s ostatními, ale většina děvčat 
se  omezila  pouze na obranné odkopy,  které 
však byly nedůrazné. To vše hrálo pro soupeře, 
který vystupňoval svůj nápor a po několikátém 
rohovém kopu a zmatcích v obraně se dočkal: 
domácí  gólmanka  špatně  trefila míč  a  vsítila 
sama  vyrovnávací  gól.  Výsledek  zápasu  byl 
spravedlivý pro obě strany, obě družstva před-
vedla  v  každé  půli  rozdílné  výkony  a  bod  si 
zasloužila rovným dílem.

Sestava: Kasalová, Šustáčková, Kuchařo-
vá, Baranová, Kozlanská, Vybíralová, Stolářo-
vá, Dětská, Procházková, Kučerová, Bárková. 
Branky: Kučerová, Vybíralová. Střídala: Batouš-
ková. Nejlepší hráčka: Dominika Stolářová.

Mgr. Svatava Ságnerová

V dubnu skončilo cvičením dětí na všech 
holešovských základních školách poslední kolo 
letošního ročníku Holešovských dětí v pohybu. 
Jen pro připomenutí - letos probíhá již třetí ročník 
tohoto  projektu  a  jeho  cílem  je  vyvolat  u  dětí 
předškolního  věku  z MŠ a  1.  tříd  základních 
škol zájem o pohybovou aktivitu a pohyb jako 
takový. 

Při sportování dětí z jednotlivých škol byly 
vidět zájem, nadšení a elán, s jakými malí cvi-
čenci  přijímali nabídnuté aktivity. Školáci absol-
vují tento program 2x - v mateřské i základní ško-
le - a i při malém počtu opakování jednotlivých 
cvičení je vidět velký pokrok u většiny z nich. 

Letošní ročník vyvrcholí městským finále, 
které  se  koná  29.  května  2012  ve  sportovní 
hale 1. Základní školy Holešov; zde si společně 
pod vedením žáků Gymnázia Ladislava Jaroše 
Holešov zacvičí téměř 250 sportuchtivých dětí 
a  k  tanci  a  zpěvu  je  opět  vybídne Stanislav 
Hložek. Na  tuto akci  zvou organizátoři  rodiče 
všech dětí a rovněž příznivce sportu a pohybu.

Mgr. Svatava Ságnerová
koordinátorka pohybového projektu

Holešovské děti  
v pohybu jdou do finále
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Soutěž vzniká ve spolupráci s restaurací 
KaNaDa ve Zlínské ulici a MKS Holešov.

Téměř  čtyřicet  čtenářů  reagovalo  na hádanku,  kterou uveřejnilo 
Holešovsko č. 7/2012, přičemž jste poznali úryvek z písně Asi do věží 
(K. Svoboda/J. Štaidl), která zaznívá ve filmu Noc na Karlštejně 
režiséra Zdeňka Podskalského z roku 1974. Písničku zpíval Wal-
demar Matuška, později i Pavel 
Vítek. První vylosovanou výherky-
ní je Petra Horáková z Rymic, dru-
hým výhercem je Antonín Nedbal 
z Prusinovic  -  oba  si  pochutnají 
v restauraci Kanada v Holešově.

Za  správně  vyluštěné SU-
DOKU pošleme volné vstupenky 
do kina Svět  - Jiřině Matochové 
z Holešova  a Daně Paštěkové  
z Martinic. Všem šťastným výher-
cům redakce srdečně gratuluje!

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

„Tisíckrát, tisíckrát, můžeš chtít, můžeš chtít, vzdálenou, vzdá-
lenou, hvězdou být, hvězdou být, světlo hvězd, světlo hvězd vstříc 
věkům září, však kdo má rád, má mnohem víc…“

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. 
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Waldemar Matuška ve filmu  
Noc na Karlštejně.

akce na nejbližších 14 dnů

VÝSTaVy
• Do konce srpna výstava Sigmund Freud & Franz Kafka v díle 

více než 100 československých výtvarníků - zámek
• Do konce října výstava fotografií Miroslava Piláta Indie 2010  
- zámek

• Do konce května výstava fotografií Petra Pěluchy 
  - kavárna Cinema
• Do konce května výstava obrazů Rudolfa Seiferta 
  - restaurace V Podzámčí
• Do konce května výstava obrazů a fotografií Tomáše Krejčího - 
restaurace Starý pivovar

• Stálá výstava černobílých fotografií Roberta Rohála 
  - Zámecká restaurace 

KONCerTy, KiNO
• Čtvrtek 3. 5. Nové poznatky o nekomunistickém odboji na Holešovsku, 
přednáška ing. J. Dúbravčíka - Městská knihovna od 17 hod.

• Pátek 4. 5. - sobota 6. 5. Přehlídka  trofejí a svod  loveckých psů, 
celookresní chovatelská přehlídka - zámek

• Pátek 4. 5. - neděle 6. 5. Hanácko-valašské  krajinné myslivecké 
slavnosti, akce je součástí městských oslav - zámek

• Sobota 5. 5. - neděle 6. 5. Dny města Holešova, celoměstské oslavy 
za účasti partnerských měst ze Slovenska, Polska a Chorvatska - zá-
mek, zámecká zahrada

• Sobota 5. 5. Jarní moto vyjížďka, sraz u kostela Nanebevzetí P. Marie 
od 11.45 hod.

• Neděle 6. 5. Iva Bittová a Škampovo kvarteto, koncert v rámci festivalu 
Musica Holešov - zámek od 19.30 hod.

• Neděle 6. 5. Kladení věnců u památníku padlých, pietní akt - Městský 
hřbitov od 14.30 hod.

• Sobota 12. 5. V. S. P.  H. + hosté, koncert pop funkové kapely - zá-
mecký New Drive Club od 20 hod.   

• Úterý 15. 5. Kontraband, thriller USA - kino Svět od 17.30 a 19.30 hod. 

MKS Holešov připravuje
Sobota 19. 5. disco DJ Šmakina, sobota 19. 5. The Rangers - Ladies 
Party, sobota 26. 5. travesti show Screamers, středa 30. 5. Autopo-
hádky (animovaný film)
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Fotografickou výstavu Petra Pěluchy můžete v těchto dnech vidět 
v interiéru holešovské kavárny Cinema. Autor představuje kolekci, kterou 
nazval Svatební den. Výstava potrvá do konce května, v červnu představí 
v Cinemě své fotografie herec Tomáš Valík.

Text a foto Robert Rohál 

„Svatební“ VÝSTaVa V CiNeMĚ 


