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Dny města přilákaly do Holešova tisíce návštěvníků
Holešovští restauratéři a další
poskytovatelé služeb museli mít
v průběhu prvního májového víkendu radost. Ve městě se konalo
několik kulturních a společenských
akcí, povětšinou zastřešených

Zahájení výstavy mysliveckých trofejí se konalo již v pátek dopoledne. Součástí bylo i vyhodnocení výtvarných
prací s mysliveckou tematikou dětí holešovských škol. Více fotografií na www.holesov.cz. Foto F. Sovadina

dlouho připravovanými Dny města
Holešova, které uspořádali pracovníci Městského úřadu Holešov
a Městského kulturního střediska
Holešov. Slunečné počasí přilákalo
na zámek, do zámeckého parku
i na další místa tisíce návštěvníků. Velkou část hostů tvořili lidé,
jejichž vášní a koníčkem se stala
myslivost. Součástí oslav totiž byla
Okresní chovatelská přehlídka trofejí a Hanácko-valašské krajinské
myslivecké slavnosti v Holešově.
V rámci oslav byly také oceněny
osobnosti města za rok 2011.
Osobností města Holešova se
stal Lubomír Bartošek.

Další informace uvnitř čísla.

Velkou pečeť města Holešova obdržel trenér Ladislav Linda.
Podrobnosti na str. 2 a 3.

Jaké byly Dny města?
Co vy na to, pane starosto?
Dny města Holešova přilákaly v průběhu prvního
májového víkendu tisíce lidí. Co vy na to, pane
starosto?
„Dny města Holešova podle mého soudu proběhly vskutku důstojně, bez nějakých pompézních akcí
a přitom si v široké nabídce programu mohl vybrat
téměř každý. O tom ostatně svědčí zmíněný velký
zájem návštěvníků. Z pohledu města bylo vrcholem
oslav předání cen osobnostem města za rok 2011
a pietní akt na holešovském hřbitově u příležitosti
výročí osvobození. Chtěl bych zdůraznit, že ceny města jsou předávány
spoluobčanům, kteří dělají pro společnost něco navíc. Letos byla mezi
oceněnými například celá řada těch, kteří se dlouhodobě věnují práci
s mládeží. Do oslav myslím velmi dobře zapadla také přehlídka trofejí
a myslivecké slavnosti. Příjemně se v Holešově cítily také delegace našich
družebních měst. Přestože je čekala dlouhá cesta, většina z nich se ještě
v neděli odpoledne zúčastnila pietního aktu na hřbitově.
Za velmi dobrou organizaci bych chtěl poděkovat pracovníkům odboru
životního prostředí, odboru školství a kultury, Městskému kulturnímu středisku, Středisku volného času a také mysliveckému sdružení z Tučap.“
(sov)
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Oceněné osobnosti města Holešova za rok 2011
Velkou pečeť města Holešova u příležitosti životního jubilea
obdržel Ladislav Linda. Je dlouholetým obětavým trenérem fotbalistů
mladších holešovských žáků. Již více než 40 let se pravidelně družstva
pod jeho vedením účastní nejrůznějších turnajů a soutěží. Každoročně pro
své svěřence organizuje vedle pravidelných tréninků i mnohá soustředění
v období různých prázdnin. Mezi jeho odchovance patří i světoznámý
Zdeněk Grygera. Pan Ladislav Linda obdržel mnoho významných
ocenění. V roce 2010 se stal např. laureátem ceny JUDr. Václava Jíry
za celoživotní zásluhy o rozvoj fotbalu a začátkem roku 2012 mu Fotbalová asociace České republiky udělila titul trenér žáků 2011 za zásluhy
o rozvoj žákovského fotbalu.

Cenu osobnost města Holešova obdržel JUDr. Lubomír Bartošek. Řadu let se obětavě věnuje osvětové činnosti v oblasti holešovské
vlastivědy, zejména historie. Jeho kvalitní přednášky vztažené k našemu
městu a regionu ovlivnily mnoho občanů a hlavně studentů. Podílel se
na sestavování sborníků a publikací při různých výročích města a spolků.
Řada badatelů a studentů se na něho obrací při sbírání regionální tematiky.
Je dlouholetým členem Vlastivědného kroužku v Holešově (v minulosti
i jeho předsedou). Úzce spolupracuje s Městskou knihovnou v Holešově,
aktivně pomáhá při festivalu židovské kultury a jiných regionálních akcích.
Jako kapitán holešovského mužstva, které získalo titul mistra ČSR v české
házené, obdržel titul mistr sportu a desítky let se intenzivně věnoval v této
oblasti vrcholovému sportu i trénování žáků a dorostu.

Osobností Holešova za rok 2011 v oblasti volnočasových aktivit se stala paní Milada Květáková. Pracuje s dětmi celý svůj život.
Původní profesí je učitelka mateřské školy, kde také před 30 lety spolu s
dalšími založila folklorní kroužek Zrníčko. Tomuto kroužku se věnuje dodnes. Účastní se s ním různých přehlídek, např. kroměřížských dožínek či
chropyňských slavností. Obnovuje a rozvíjí tradice místního folkloru, např.
Vánoce na Hané a Valašsku, Zvonečkové koledování. Účastní se vítání
občánků, kde zajišťuje kulturní program. Paní Květáková patří k velmi
aktivním a obětavým lidem. Vzhledem ke zdravotní indispozici za paní
Květákovou převzala cenu ředitelka SVČ Holešov Jarmila Vaclachová.

Cena kolektiv působící v oblasti kultury či volnočasových aktivit za rok 2011 patří souboru Moravské děti, o. s. Tento holešovský
dětský sbor se řadí mezi nejlepší dětské sbory v ČR. Úspěšně reprezentuje město Holešov, Zlínský kraj a Českou republiku řadou koncertů
nejen doma, ale také v zahraničí. Pravidelně spolupracuje s Filharmonií
Bohuslava Martinů ve Zlíně. Několikrát natáčel pro českou televizi.
Právě v roce 2011 získal od Unie pěveckých sborů titul „Sbor roku 2010“
v kategorii dětských sborů a na mezinárodním festivale Musica sacra
Bratislava získal Zlaté pásmo a cenu „Vítěz kategorie“. Za sbor převzali
cenu manažerka Jana Slovenčíková a členka sboru.
Vtipným moderováním okořenil
předávání cen města ředitel Městského kulturního střediska Pavel
Chmelík. Jeho humorné improvizační schopnosti pravidelně vyvolávaly
hlasité salvy smíchu a „obětem“ jeho
vtípků přidaly nějakou tu kapku potu
navíc. V duchu tohoto ironického
přístupu poděkoval pan Chmelík
na závěr radě města za její úsporná opatření, kvůli kterým svěřila
moderování večera jemu osobně
a nepovolala nějakého drahého moderátora z Prahy.
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Vedle představitelů města
a příbuzných oceněných se slavnostního aktu předávání cen zú-

Zástupci holešovských fotbalistů Milan Roubalík a Tomáš Münster
dorazili na předávání ocenění do zá-

Střípky z předávání
častnili také hosté z družebních
měst. A nechyběli ani držitelé cen
města Holešova z minulých let Alena Grygerová a Miroslav Olšina.
Kulturní osobnosti Zdeňku Novákovi pak přijel osobně poblahopřát
i klavírní virtuos Karel Košárek.

mecké sala terreny přímo z trávníku fotbalového hřiště, kde SFK Elko
Holešov porazil tým z Valašských
Klobouk 4:0. Fotbalisté tak potvrdili,
že cena je v dobrých rukou.
Ladislav Linda vychoval
v průběhu své kariéry stovky

mladých fotbalistů. Tím nejslavnějším je bezesporu bývalý reprezentant a současný obránce
londýnského Fulhamu Zdeněk
Grygera. Trenér Linda však při
slavnostním předání připomněl,
že dalších zhruba deset svých
někdejších svěřenců vídá v české nejvyšší fotbalové soutěži.
Ostatně jeho odchovancem je
rovněž muž, který mu ocenění
předával - starosta Holešova Zdeněk Janalík.
(frs)
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Nejúspěšnějším sportovcem města za rok 2011 se stal pan
Milan Roubalík. Spojil celou svoji kariéru s holešovským fotbalem,
v současné době s SFK ELKO Holešov. Byl za všemi jeho úspěchy. Velmi
často byl na roztrhání, hrával za áčko i béčko, navlékal si kapitánskou
pásku a vždy vzorně reprezentoval město Holešov. Zdobí ho neúnavnost,
bojovnost a fotbalový um. Nedávno se stal novým předsedou oddílu.

Osobností Holešova za rok 2011 v oblasti kultury se stal pan
JUDr. Zdeněk Novák. Velkou měrou se podílí na kulturním rozvoji Holešova jako předseda sdružení Musica Holešov. Holešov se díky tomuto
sdružení stal během krátké doby synonymem pro nevšední hudební
zážitky celorepublikové úrovně. Lze vzpomenout recitál světově proslulé
Magdaleny Kožené anebo barokní operu Acis a Galatea. Pozoruhodné
je rovněž uspořádání Letní školy barokní hudby, kde se sjíždí mladí
umělci z celé Evropy.

Cenu města Holešova za rok 2011 v kategorii sportovní naděje do 15 let obdržel úspěšný a talentovaný taneční pár Monika
Zapletalová - Martin Dubický. V roce 2011 obsadil tento taneční pár
v kategorii junior II šesté místo na Mistrovství České republiky ve standardních tancích. Dále získal množství medailových umístění z různých
tanečních pohárů, například 1. místo v kategorii junior II v latinských
tancích na 12. ročníku Tábor OPEN či 1. místo v kategorii junior I ve
standardních tancích v soutěži O cukrovou číši.

Nejúspěšnějším sportovcem města Holešova v kategorii do 20
let se stal pan Libor Liška mladší. V soutěžní sezoně 2009/2010 získal
například titul mistra ČR ve čtyřhře v kategorii starších žáků. V soutěžní
sezoně 2010/2011 získal 5. místo na mistrovství ČR v kategorii dorostu
ve Frýdlantu nad Ostravicí. Dále obsadil 3. místo v bodovacím turnaji
mládeže ČR v kategorii dorostu v Hostinném. V současné sezoně hraje
i přes svůj zatím dorostenecký věk pravidelně v 1. a 2. lize mužů a střídavě nastupuje i v nejvyšší soutěži, tedy extralize mužů.

Nejúspěšnějším sportovním kolektivem města Holešova za rok
2011 se stalo družstvo mužů „A“ SFK ELKO Holešov. Kolektiv již 10
let působí pravidelně v nejvyšší soutěži Zlínského kraje, a přispívá tak
ke zviditelnění a propagaci města Holešova v rámci kraje. V současné
době se mužstvu daří, pohybuje se na předních příčkách krajského přeboru a bojuje tak o historický postup do vyšší soutěže (tedy divize).
Text a foto na str. 2 a 3 František Sovadina

Nejúspěšnějším trenérem Holešova za rok 2011 se stal pan
Stanislav Jaša. Je stálým členem fotbalového oddílu. Už řadu let se
stará a trénuje naše nejmenší holešovské fotbalové naděje. Nejmenším
fotbalistům předává neúnavně fotbalové základy pro jejich další působení
ve fotbale.
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Projev starosty města u příležitosti výročí osvobození Holešova
Jako každý rok tak i letos jsme se sešli
u památníku padlých, abychom uctili památku
hrdinů světových válek. Smyslem těchto setkání
však nemůže být jen vzpomínka na naše spoluobčany, kteří položili své životy za svobodu
našeho národa, kteří neváhali obětovat to nejcennější, co člověk má, za ideály, na kterých
stojí naše státnost. Smyslem těchto setkání také
musí být i poučení z historie, připomínka a stálé
uvědomování si příčin vzniku těchto konfliktů.
Naše poučení a uvědomění si toho, co bylo vždy
na počátku, co zapálilo ten plamen nenávisti,
agrese a pustošení. Protože pokud nebudeme

nahlížet na toto setkání i touto optikou, pokud se
skutečně nebudeme umět poučit z naší dávné
i nedávné minulosti, potom budou mít tato naše
setkání jen charakter formálního aktu, kdy bez
naplnění věcného obsahu splníme konvencemi
stanovenou povinnost.
Již 67 let žijeme v naší části světa bez
válečného konfliktu a není to samozřejmost.
Po velkou část této doby byla tato skutečnost
vykoupena politikou zastrašování dvou proti
sobě stojících mocenských bloků.
Dnes jsme si největšími nepřáteli my sami.
Ataky na nejnižší pudy člověka, vyvolávání zášti

a netolerance jsou tím pravým podhoubím pro
vznik a šíření extremistických hnutí, jsou tou
úrodnou půdou pro vzbuzování nepřiměřené
agrese v člověku. A to, jak se tato agrese uvolňuje, již z historie přece dobře známe.
Je proto na nás, vážení spoluobčané, abychom byli ochotni a schopni si tyto souvislosti
uvědomovat a brát vážně. Je na nás, abychom
uměli a dokázali tomuto nebezpečí čelit. Pokud
toho budeme schopni, potom ti, kterým zde
dnes vzdáváme svůj hold, neobětovali své
životy zbytečně.
Čest jejich památce

Představitelé města a zástupci občanských a politických organizací uctili památku padlých na holešovském hřbitově u příležitosti výročí
osvobození města. Foto František Sovadina. Více fotografií na www.holesov.cz

V holešovském zámku se konala přehlídka mysliveckých trofejí
Holešov (frs) - Cílem chovatelské přehlídky, která se uskutečnila
na zámku v rámci Dnů města Holešova, bylo zhodnotit kvalitu chované zvěře, a to zejména kontrolou
ulovené zvěře v územním obvodu
okresu Kroměříž.
„Celkově bylo v okrese Kroměříž v mysliveckém roce 2011 uloveno

1521 kusů srnčí zvěře. Z toho 616
srnců, 508 srn a 397 srnčat. Počet
ulovené srnčí zvěře je početně téměř
vyrovnaný jako v minulých letech.
Ulovení srnci byli vystaveni na této
chovatelské přehlídce,“ uvedl Pavel
Badanko z Odboru životního prostředí Městského úřadu v Holešově,
jeden z hlavních organizátorů chova-

Součástí oficiálního zahájení přehlídky trofejí bylo i vyhodnocení
nejlepších výtvarných prací holešovských dětí s tematikou myslivosti.

Zahájení se zúčastnil i tajemník městského úřadu František Fuit
(vpravo), který vystavoval vlastní srnčí trofeje. Foto František Sovadina

Prodejna a půjčovna el. nářadí

značky BOSCH
Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.
Tel.: 573 398 317, www.instrumentum.cz
Najdete nás v Holešově v ulici Nerudova 325
v přízemí budovy firmy RAPOS, spol. s r. o.
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telské přehlídky. Z předložených srnců bylo hodnotitelskou komisí ohodnoceno dvanáct srnců, kteří obdrželi
1 zlatou, 6 stříbrných a 5 bronzových
medailí. „Bodová hodnota nejsilnějšího srnce byla naměřena na 134,25
bodu C.I.C. Srnec byl uloven v honitbě Roštění lovcem Aloisem Kunrátem. V porovnání s předchozími léty
se jedná o lehce nadprůměrný rok co
do počtu získaných medailí. Na mimořádně silně založené srnce byl
rok 2011 poněkud slabší,“ vysvětlil
Pavel Badanko.
Přehlídku, která se konala
v holešovském zámku od pátku 4.
do neděle 6. května, navštívilo okolo
2000 návštěvníků. V pátek doprovázel mysliveckými signály přehlídku
trubačský soubor ze Střední lesnické školy v Hranicích. Pro děti byly
připraveny komentované prohlídky

a lesní pedagogika z kroměřížské
pobočky Ústavu pro hospodářskou
úpravu lesa.
V sobotu mohli návštěvníci
zhlédnout svod loveckých psů v zámecké zahradě, kterého se zúčastnilo 72 psů různých loveckých plemen.
Dále byla připravena ukázka práce
sokolníků, kteří předvedli návštěvníkům své dravce. Přehlídku dále
provázely ukázky rytectví zbraní, řezbářských či malířských prací a další
doprovodné akce.
Myslivecké dny byly uzavřeny
v neděli dopoledne v kině Svět. Návštěvníci si zde mohli poslechnout
přednášky Pavla Scherera, odborníka na chov srnčí zvěře v zajetí,
a Doc. Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy. Okolo
12. hodiny byla chovatelská přehlídka
trofejí a myslivecké dny zakončeny.

www.holesov.cz
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Stal se při slavnostní mši za sv. Jana Sarkandra malý zázrak?
Ve spoustě akcí a aktivit květnových slavností v Holešově vynikla slavnostní mše svatá v neděli
6. května konaná ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Byla
věnována holešovskému patronu
a populárnímu světci, jehož život
a působení jsou svázány právě
s naším městem - sv. Janu Sarkandrovi a městu Holešovu. Mši
celebroval generální vikář Arcibiskupství olomouckého Mons. Josef
Nuzík, koncelebrantem byl náš
děkan a farář holešovský P. Jerzy
Walczak, mše se zúčastnilo vedení

města - starosta PaedDr. Zdeněk
Janalík, místostarostové Mgr. Rudolf
Seifert a Bc. Jaroslav Chmelař společně se zástupci partnerských měst
z Polska, Slovenska, Chorvatska
a Rakouska. V němčině, polštině,
slovenštině a chorvatštině zazněly
rovněž úryvky z bible a přímluvy
zástupců partnerských měst, mši
doprovodil holešovský Chrámový
sbor a Holešovští trubači, kteří vytrubovali i před kostelem.
A co bylo tím nejskvělejším
mystickým zážitkem, který by se
snad dal laicky nazvat i takovým

malým holešovským zázrakem?
Na oltářním stole byl po dobu konání mše vystaven nádherný barokní skleněný relikviář s ostatky
sv. Jana Sarkandra, který je jinak
uložen ve farním trezoru. A na konci
mše jedním z horních oken pronikl
do jinak potemnělých prostor našeho chrámu jeden jediný sluneční
paprsek. A po celou dobu zhruba
deseti minut dopadal právě na relikviář se Sarkandrovými ostatky, jako
by ukazoval na našeho patrona,
kterému bohužel zatím v Holešově
nevěnujeme dostatečnou úctu a po-

zornost. Když na závěr mše P. Walzcak upozornil na tento jev, který
asi těžko můžeme nazvat pouhou
náhodou, paprsek po chvilce zmizel.
Bohužel zatím nevíme, zda někdo
paprsek světla, ukazující na Sarkandrův relikviář, vyfotografoval. Pokud ano, chceme poprosit fotografa
o poskytnutí snímku redakci našeho
časopisu. Ale tento jev viděli všichni
účastníci mše - a nejen holešovští
občané, ale i hosté z poloviny Evropy. Mohl být náš holešovský patron
oslaven lépe?
-kb-

Setkávání a navazování kontaktů je stále potřebnější
Letošní Dny města Holešova
byly v několika oblastech výjimečné.
Nejen že se nesly pod hlavičkou 740.
výročí povýšení Holešova na město, ale také byly propojeny s okresní
výstavou trofejí, mysliveckými slavnostmi i setkáním folklorních souborů.
Uzavřela je mše svatá u příležitosti nejen výročí města, ale i s připomínkou
sv. Jana Sarkandra a také položení
věnců k památníku padlých u příležitosti osvobození Holešova od nacismu. Vrcholem pak bylo bezpochyby již
třetí vyhlašování osobností města.
Význam slavností pak podtrhla
zcela „kompletní“ návštěva zástupců
všech partnerských měst v Holešově
a příjezd folklorních souborů z chorvatského Desiniče a turčianskoteplického Lúčiku či zástupců humanitárního sdružení Triangel z rakouského

Gloggnitzu, podobně jako otevření
výstavy o hradu Veliki Tábor.
Zde bych chtěl připomenout důležitost podobných setkání a prohlubování kontaktů mezi lidmi a národy
uprostřed Evropy. Město Holešov má
od roku 2006 uzavřeny oficiální partnerské smlouvy s polským městem
Pszczyna, slovenskými Turčianskými
Teplicemi, Považskou Bystricí a chorvatským Desiničem. S Topoľčiankami
spolupracuje Holešov již více než
čtyřicet let především prostřednictvím
hasičských organizací, ale v současné době se daří opět rozvíjet spolupráci na dalších úrovních. V posledních letech se také intenzivně
rozvíjí spolupráce s polským městem
Skawina a rakouským Gloggnitzem.
Zdá se, že s oběma městy může být
spolupráce stvrzena partnerskými

smlouvami. Každé z uvedených měst
a souvisejících oblastí má mnoho
specifického a umožňuje nám poznat
život v okolních zemích bez zbytečného historického či ideologického
zabarvení. Město Holešov se tímto
prohlubováním vzájemných vztahů
snaží otevřít prostor pro setkávání žáků škol, členů různých spolků,
umělců i souborů, a pokud to půjde,
podpořit rozvoj i v dalších oblastech.
Aktuálně mají nyní například Holešované možnost navštívit 16. a 17.
června významné městečko Topoľčianky. Program zájezdu pro ně připravilo právě vedení obce (informace
poskytne 1. Základní škola). Význam
této spolupráce je tedy v tom, abychom otevřeli cestičky a možnosti
pro setkávání různých aktivit a poznávali nejen turistické zajímavosti

či historické skvosty, ale i obyčejný
život u našich sousedů. Za to tyto
aktivity a pak vynaložená energie
rozhodně stojí.
Důležitost vzájemného poznávání velmi dobře vystihl generální
vikář Mons. Josef Nuzík, který sloužil s holešovským farářem P. Jerzy
Walczakem nedělní mši za město,
i na závěr Dnů města starosta města
Zdeněk Janalík, když uvedl na připomínce výročí osvobození, že je třeba
se postavit stále se zvyšující nervozitě
ve společnosti, podezírání a vzájemnému rozeštvávání. Právě proto je
dobré poznat život třeba ve vesnicích a městech našich partnerů. I tam
mají život „o dvou kůrkách“ a záleží
jen na nich, jaké vztahy mezi lidmi
a ve společnosti si vytvoří…
Rudolf Seifert, místostarosta

Veliki Tabor
Součástí Dnů města Holešova byla i vernisáž
výstavy Veliki Tabor, která se konala v sobotu odpoledne v holešovském zámku. Hosté z družebního chorvatského města přítomným představili
kulturní památku - zachovalý středověký hrad,
který stojí na kopci nedaleko Desiniče, v blízkosti
chorvatsko-slovinské hranice. Malebný a zachovalý hrad, jehož historie je spjata i s husity, je zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO.
Díky družebním vztahům jej už navštívila také
řada Holešovanů. Podrobně jsme o této historické
památce psali v minulém čísle. Součástí vernisáže
bylo i vystoupení souboru historických tanců z Desiniče a také prezentace dokumentárních filmů
o rekonstrukci hradu a přítomní se mohli rovněž
seznámit s legendou o Veronice z Desiniče.
Text a foto František Sovadina
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Stavba jihovýchodního obchvatu byla oficiálně zahájena
Holešov (par) - Zástupci investorů - Ředitelství silnic Zlínského kraje a město Holešov (ŘSZK) a zhotovitelských firem EUROVIA,
STRABAG a KKS se sešli ve čtvrtek 3. května 2012 na Městském
úřadě v Holešově, aby podepsáním smlouvy o dílo oficiálně zahájili
stavbu jihovýchodního obchvatu
města.
Stavební práce budou probíhat od druhé poloviny května

letošního roku do května roku
2014. Cena za dílo činí celkem
324 026 317 Kč vč. DPH. Podíl
města je ve výši 32 076 879 Kč. Podíl ŘSZK je ve výši 291 949 438 Kč,
který bude spolufinancován z fondů EU v rámci programu ROP.
Dotace z fondů EU by měla činit
75 procent z celkového podílu
ŘSZK. Podrobnosti o stavbě budou zveřejněny v příštím vydání
Holešovska.

Starosta města Zdeněk Janalík spolupodepisuje smlouvu, na základě
které byl zahájený tolik očekávaný jihovýchodní obchvat města Holešova.
Podrobnosti o stavbě i silničních uzavírkách se stavbou souvisejících
přineseme v příštím čísle. >
Foto Jana Zapletalová

Dětské hřiště na Novosadech bude
postaveno v červnu
Při budování kanalizace na Novosadech
v rámci akce „Holešovsko sever - kanalizace stavba 1 - Holešov, Količín, Tučapy“ muselo být
demontováno dětské hřiště u domu č.p. 1640.
Domníváme se, že jeho nové umístění by
bylo vhodnější do vnitrobloku domů č.p. 1592
- 1595, 1600 - 1602, 1615 - 1616 a DPS téměř
uprostřed, v těsné blízkosti stromů, aby zde
mohl vzniknout jednak prostor pro hraní dětí,
ale i odpočinek na lavičkách ve stínu a aby co
nejméně docházelo k případnému rušení okolí
křikem dětí. K instalaci mělo dojít začátkem
května, ovšem negativní ohlas u dvou obyvatel
nás přiměl k provedení ankety, kterou jsme
oslovili obyvatele v okolí s prosbou o vyjádření
názoru a případně dalších připomínek.
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Na základě ankety jsme obdrželi 60 názorů
pro a 11 názorů proti. Hřiště tedy realizovat
budeme a chceme všem občanům poděkovat,
neboť všechny názory jsou velmi prospěšné
a některé se jistě podaří do záměru zapracovat
i při současných velmi omezených finančních
možnostech.
Jedná se zejména o ohraničení hřiště
malým chodníčkem pro pohyb dětí na vozítkách, které současně zamezí šíření kamínků
z dopadových ploch dále do trávy.
Pro tuto úpravu ovšem musí proběhnout
ještě řízení státní správy, proto vlastní realizaci
hřiště předpokládáme v průběhu června 2012.
Ing. Stanislav Julíček
vedoucí odboru ISÚ

Vodní zdroje Holešov a. s.
nabízí pronájem řadových garáží
u areálu firmy v ulici Tovární.
Kontakt 602 507 363.

Jeřábnické práce
Vodní zdroje Holešov a. s.
provádí práce autojeřábem
T 148 AB 063 o nosnosti 2,5 - 5 t
Kontaktní informace na tel.

602 507 363.
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Místní organizace ČSSD slavila 1. máj tradičně v kině Svět
Dne 1. května 2012 uspořádala již tradičně Místní organizace
České strany sociálně demokratické v Holešově u příležitosti oslav
1. máje - Svátku práce filmové
promítání pro děti a dospělé v holešovském kině Svět. Filmová sci-fi

komedie „Probudím se včera“ přilákala do kina na 200 spokojených
diváků. Na úvod přivítal návštěvníky
poslanec Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky pan
Josef Smýkal a zastupitel Zlínského kraje a radní města Holešova

Ing. Ludvík Urban. Ve svém vystoupení připomněli historický význam
Svátku práce, ale i jeho aktuálního
odkazu a významu pro současnost,
kdy se řeší mj. životní podmínky
pracujících lidí, zaměstnanost, jejich
šance na slušný život a budoucnost

jejich dětí. Po skončení představení
byly pro ženy připraveny růžičky
a pro děti nafouknuté balónky, což
přispělo k celkově dobré atmosféře
oslav 1. máje v Holešově.
Ing. Martin Knápek
asistent poslance J. Smýkala

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
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Trubači rozezněli zdi zámku, náměstí i chrám
Hanácko-valašské krajinské myslivecké
slavnosti, které proběhly ve dnech 4. - 6. května
v rámci slavností města Holešova pod záštitou
hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka a s finanční podporou z rozpočtu Zlínského
kraje, přinesly do této krásné akce především
nádhernou hudbu. Na pozvání organizátora
slavností, občanského sdružení Holešovští trubači, přijely do Holešova nejlepší myslivecké
trubačské soubory z Moravy - Zábřežští trubači,
Trubači Střední lesnické školy Hranice, Trubači
Základní umělecké školy Potštát a trubači z Přerova. Studenti hranické SLŠ provázeli už první
den okresní chovatelské přehlídky trofejí loveckými signály, fanfárami a hlaholy. A vrcholem
prvního dne slavností bylo vystoupení spojených
souborů SLŠ Hranice a Holešovských trubačů
na večerním Charitním koncertu ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Sobota, druhý a hlavní den slavností, byla
dopoledne ve znamení hraní po celém zámku
a zámeckém parku. Nebylo akce či aktivity, které
by se obešly bez břeskných loveckých skladeb
- trubači se rozešli ve skupinkách po celém
areálu a podmalovávali svod psů, otevření výstav mysliveckého umění, setkání představitelů
české a moravské myslivosti - vždyť jaká by
to byla myslivecká akce, kdyby na ní nezněly
lesnice, královský nástroj přivezený do našich
zemí už hrabětem Františkem Antonínem Šporkem v 17. století!
Odpolední program byl rovněž ve znamení
lovecké hudby a nakonec i ukázky vábení zvěře,
předvedené našim předním odborníkem na tuto
problematiku - výrobcem vábniček a členem
řádu sv. Huberta J. Hrdličkou - byly vlastně

Na náměstí troubili také dva členové delegace z rakouského Glognitzu s alpskými rohy - Alpenhorn.

zvukovým projevem, který nemá moc daleko
k hudbě. Koncert lovecké hudby na nádvoří
zámku v provedení všech trubačských souborů
potom ukázal nádheru zvuku lesnic a krásu lovecké hudby. Zvláště skvělé zábřežské trubačky
předvedly vrcholné ukázky hudebního mistrovství v náročných skladbách A. Rubinsteina, J.
Křičky a zvláště krále lovecké hudby K. M. von
Webera. A večerní koncert na holešovském náměstí potom ukolébal město do sobotní noci.
Snad nejpovedenější akcí celých slavností
byl potom nečekaně ranní trubačský budíček
na náměstí. Nejen že se náměstí z větší části
zaplnilo navýsost spokojenými posluchači, mezi
kterými významnou část tvořili zástupci partnerských měst, ale chvíli po zahájení nedělního
troubení přišli dva členové delegace z rakouského Glognitzu s alpskými rohy (Alpenhorn), kteří

se spontánně připojili k trubačskému orchestru
a pak už následoval koncert, ve kterém se střídaly vždy dvě skladby na lovecké rohy a jedna
skladba na alpské rohy. Nadšený potlesk byl pak
skvělou odměnou všem účinkujícím. A potom
již jen moravští trubači doprovodili slavnostními
fanfárami pořad slavnostní mše sv. za město
a jeho patrona sv. Jana Sarkandra a zahráli
účastníkům mše před kostelem pár skladeb
k výborným svatebním koláčkům, rozdávaným
účastníkům mše.
A nakonec se všichni trubači spokojeně
rozjeli do svých domovů s vědomím krásných
slavností, které s úspěchem potěšily všechny
zúčastněné myslivce. Ozvěny jásavých tónů
loveckých rohů se ještě dlouho chvěly ve zdech
zámku, náměstí i chrámu.
Karel Bartošek

Ohlédnutí za důstojnými oslavami města Holešova
V krátkém ohlédnutí bych se
ráda se čtenáři Holešovska podělila o krásné zážitky z důstojných
oslav Dnů města Holešova, které
proběhly ve víkendových dnech
5. a 6. května. U příležitosti 740.
výročí založení našeho města
měli občané možnost navštívit
řadu kulturních a společenských
akcí v krásných prostorách zámku, zámeckého parku a v kostele
Nanebevzetí Panny Marie.
S velkým obdivem a také účastí se po dobu oslav setkala okresní
chovatelská přehlídka trofejí v zámku a myslivecké slavnosti, které byly
poučné také pro žáky holešovských
škol. Příjemným zpestřením sobotního odpoledne bylo vystoupení
folklorních souborů v zámeckém
parku, které zajišťovalo SVČ TYMY
Všetuly. Do odpoledního programu
byla zařazena také vernisáž zajímavé výstavy chorvatského hradu
Veliki Tabor. Součástí oslav bylo
slavnostní ocenění osobností města
Holešova. Je potěšitelné, že v našem městě žije řada významných
osobností z různých oborů, které
si veřejné poděkování a ocenění
za svou práci zaslouží, a stávají se

tak pozitivními vzory především pro
mladou generaci. Velmi důstojná
byla nedělní slavnostní mše svatá za město Holešov a sv. Jana
Sarkandra za účasti hostů z partnerských měst. V rámci oslav se
v neděli odpoledne 6. května, právě v den výročí osvobození města
Holešova, uskutečnil na hřbitově
pietní akt, kterého se účastnily také
delegace ze zahraničí.
Pěkným zakončením městských oslav se stal večerní koncert
ve velkém sále holešovského zámku
v podání slavné zpěvačky Ivy Bittové
a Škampova kvarteta pod záštitou
o. s. Musica Holešov. Po celé dva
dny, kdy oslavy probíhaly, jsme měli
možnost zúčastnit se zajímavých
akcí bohatého programu. Krásné
slunečné počasí, vysoká návštěvnost programů, mnoho pozitivních
a pochvalných slov svědčí o tom,
že Dny města Holešova se staly
opravdovým svátkem a přínosem
pro kulturní život nejen ve městě,
ale také v jeho okolí.
Ráda bych využila této příležitosti, abych v závěru mého
ohlédnutí vyslovila upřímné poděkování jménem svým a také řady

reality

Prodám byt 2+1 po kompletní rekonstrukci ve velmi pěkném
stavu jen za 850 000 Kč v Chropyni. Tel. 775 524 699 nebo
webové stránky bytvchropyni.webnode.cz.
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spokojených občanů všem těm,
kteří se zasloužili o velmi zdařilý
a důstojný průběh oslav Dnů města
Holešova. Velké díky patří vedení
města Holešova v čele s panem
starostou PaedDr. Zdeňkem Janalíkem, ochotným pracovníkům odboru školství a kultury pod vedením
pana Mgr. Petra Chvátala, vstříc-

ným pracovníkům MKS s panem
ředitelem Mgr. Pavlem Chmelíkem
a všem dalším obětavým pracovníkům z různých organizací.
Přeji všem organizátorům
pevné zdraví, hodně optimismu
a inspirace v další kulturní a společenské činnosti.
Mgr. Alena Grygerová
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Český červený kříž je ve městě nezastupitelný
Holešov - Tradiční výroční schůze místní organizace Českého červeného kříže proběhla v úterý 24. dubna
2012 v Drive Clubu kina Svět. Výroční
zprávu a zprávu o hospodaření přednesla předsedkyně MO ČČK Holešova Olga Rypková a shrnula nejen
činnost za loňský rok, ale také konstatovala úroveň členské základny.

Programu se zúčastnil místostarosta
R. Seifert, který potom diskutoval
s přítomnými členy ČCK o činnosti
organizace, jejích možnostech i oblastech týkajících se života a rozvoje
města. Místní organizace ČČK má
v Holešově nezastupitelné místo
a pomáhá nejen městu a jeho organizacím při organizování a zajištění

zdravotní služby při větších akcích,
ale také se např. spolupodílí na organizaci Dne zdraví i prezentacích
v oblasti ochrany zdraví obyvatelstva.
Je také dobré podotknout, že
místní organizace ČČK má kromě
mnoha zkušených aktivistek několik mladých, vyškolených a ochotných členů, kteří mohou při zajištění

různých akcí či propagační činnosti
pomoci. Je tedy škoda nevyužít této
možnosti a nabídky. Zájemci se informace dozvědí u předsedkyně paní
Olgy Rypkové. Za své aktivity a práci
si členové organizace zaslouží poděkování nejen města, ale i veřejnosti.
Vždyť ochrana zdraví a životů je pro
nás prioritní.
(rs)

Členové místní organizace Českého červeného kříže v Holešově na výroční schůzi.

Jak jsme udělali ve 2. Základní škole radost maminkám
Den matek připadá na druhou
květnovou neděli. Oslava matek
v naší zemi má počátek ve dvacátých
letech. V jeho uzákonění se nejvíce
angažovala dcera našeho prvního
prezidenta Tomáše G. Masaryka Alice. Bohužel po 2. světové válce
byl svátek matek zatlačen do pozadí
jiným svátkem - a to Mezinárodním
dnem žen. Nastupující komunistický
režim nejlépe věděl kdo, co, kdy a jak

má slavit. Po roce 1989 nastal zcela
opačný trend - všechno komunistické bylo špatné a v naší společnosti
hrály prim svátky importované „ze
Západu“. Nicméně za čas lidé zjistili,
že nejlepší bude, když si každý oslaví
své matky a ženy dle sebe bez potřeby požehnání od vrchnosti.
Ve 2. Základní škole jsme se
rozhodli uspořádat, nejen pro maminky, setkání s pěkným vystoupením

ve čtvrtek 3. května. Zástupci všech
tříd prvního stupně připravili pro své
milované dárek ve formě básniček,
písniček, hudebních vystoupení,
tance, scének a divadelního představení.
Diváků bylo skutečně hodně
a výkony dětí odměnili potleskem
i pochvalou. Vždyť také bylo za co.
Naši nejmenší trénovali celý měsíc,
aby svým maminkám, babičkám

a vlastně i paním učitelkám a vychovatelkám udělali radost.
Na samý závěr se děti rozběhly
i s vlastnoručně vyrobeným dárečkem ke svým maminkám. Doufáme,
milé maminky, že se vám besídka líbila a že vám vaše děti udělaly radost.
Pro každé dítě je nejdůležitější mít
bezpečné rodinné zázemí, pozornost
a vaši péči.
Barbora Winklerová

Žáci pro své milované připravili dárek ve formě básniček, písniček, hudebních vystoupení, tance, scének a divadelního představení.

Provedu

drobné stavební a obkladačské
práce v Holešově a okolí.
Telefon 573 395 705
Mobil 736 731 776

Hasičská soutěž v Rymicích

Sbor dobrovolných hasičů Rymice pořádá 13. ročník hasičské
soutěže v požárním útoku O pohár starosty obce Rymice. Soutěž
se koná v neděli 3. června od 11 hodin.
(web)
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Policejní škola pořádá v zámecké zahradě prezentační den
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově (VPŠ a SPŠ MV v Holešově)
za podpory města Holešova pořádá prezentační akci „Den Policie
ČR“, která se uskuteční dne 24.
května 2012 v dopoledních hodinách v areálu zámecké zahrady
zámku v Holešově. Akce je určena
pro žáky všech škol holešovského
regionu a širokou veřejnost.
Program bude obsahovat:
ukázku hasičského záchranného

sboru a záchranné zdravotnické
služby, výcvik a výzbroj Vojenské
policie Olomouc, ukázku jízdní policie (Zlín), prezentaci Pyrotechnické
služby PČR (Olomouc), ukázku
výstroje a výzbroje Speciální pořádkové jednotky PČR Ostrava,
výcvik služebních psů, výcvik
použití donucovacích prostředků
a prvky sebeobrany, prezentaci
služby dopravní policie a ukázku
první pomoci, ověřování pravosti
cestovních dokladů, zajišťování kri-

minalistických stop, ukázku z výuky
střelecké přípravy policistů PČR.
Oficiální začátek prezentační
akce je v 8.15 hodin. Hlavní dynamické ukázky proběhnou ve dvou
časových úsecích. První úsek je
od 8.30 a druhý úsek začíná v 9.30.
Po celou dobu budou k vidění i statické ukázky práce policie.
Vchod do parku bude z ulice
Partyzánská. V parku bude možno
zakoupit i občerstvení.
(vich)

Nastala doba včelího rojení, není však třeba se bát
Jaro je v mnoha kulturách symbolem množení. Podobně se na jaře chovají i včely. Rojení
včelstev koncem jara je způsob jejich množení.
V určitém okamžiku začne být včelám úl malý.
Eliminovat tento přirozený, po miliony let zakódovaný pud včel nelze. Pro včelaře je vyrojení
včel vždy ztrátou, proto se snaží rojení zabránit,
aby nepřišel o medovou snůšku.
Když se včelstvo vyrojí, zhruba polovina
včel všech „profesí“ spolu se starou matkou
vyletí před úl, aby udělaly místo nové matce.
Těsně předtím si všechny odlétající včely naplní
medné váčky medem z plástů, aby se zásobily
na cestu. Matka je špatný letec, proto se usadí
v blízkosti úlu, např. na větvi, a včely se k ní
srotí do rojového hroznu. Ten na místě vydrží

Pohled na vyrojené včely.

většinou několik hodin, než včely najdou vhodné místo pro usídlení a odletí.
Vyrojené včely zpravidla nebodají, protože
mají plné medné váčky (sytý člověk je také příjemnější než hladový) a protože nemají hnízdo,
které by bránily. Není-li člověk silně alergický, je
zbytečné bát se rojících se včel. Roj sám za pár
hodin odletí. Pokud se bojíte, nepřibližujte se
k němu a pozorujte jej zpovzdálí.
Znáte-li včelaře ve vašem okolí, můžete jej
o odchycení požádat. Včelaři v našem regionu
poskytli své kontakty městské policii i sboru
dobrovolných hasičů v Holešově.
Zdroj www.vcelky.cz
Ing. Pavla Pšejová, referent Odboru
životního prostředí Městského úřadu Holešov

Sokol slaví 150 let svého trvání - druhá část
Dokončení z minulého čísla
Specifickým zaměřením jednotlivých kategorií u dětí přispívá pravidelné cvičení ke zdravému růstu
a vývinu a u dospělých k udržení kondice a dobrého fyzického i psychického stavu až do vyššího věku. Cvičební program oddílu všestrannosti
zahrnuje i účast na všesokolských
sletech, kde jsme měli zastoupení
i s našimi cvičenci. Zvláště slet v roce
1994 - první po třetím obnovení Sokola - byl skladbou Věrná garda velmi
emocionální, protože se na ploše
Strahova objevila generace, která
zažila zákaz Sokola a byla opět při
jeho obnově. Tohoto sletu se zúčastnily i naše sokolské seniorky, z nichž
mnohé už nejsou mezi námi.
I na letošní XV. jubilejním všesokolském sletu budeme mít své
zastoupení ve skladbě seniorů pod
názvem „Jen pro ten dnešní den“a
ve skladbě žactva pod názvem
„Jonatán“. Skladbu seniorů s námi
nacvičuje sestra Dana Klárová
z Kroměříže a se žactvem z oddílu
sportovní gymnastiky nacvičuje sestra Jiřina Láníková. Naše nejmladší
žactvo vystoupí se sletovou skladbou
na dětském dnu v Holešově a předsletovém župním cvičení v Bystřici
pod Hostýnem. Nácvik vedou naše
cvičitelky sestry Zuzana Poláková,
Marie Gajová a Andrea Ivánková.
V čele T.J. Sokol Holešov stál
po obnovení v roce 1990 br. Jaroslav Dočkal, který po třech letech
ze zdravotních důvodů odstoupil.
Po něm byl 13 let starostou Sokola br. Jan Přibyl. Ani toto období
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nebylo bez obtíží ekonomických,
ale i v zajišťování vlastní činnosti.
Neobešlo se bez obětavých cvičitelů
a organizátorů, kterých není nikdy
dost. Zajišťování vlastního provozu
sokolovny bylo a je závislé i na nájmu z restaurace Sokolský dům, který
je majetkem Sokola. Po uplynutí
nájemní smlouvy odešel původní

cvičitelky žen, které tímto oddílem
v mládí prošly. Potěšitelný je pro
nás přístup cvičitelek žactva ses.
Polákové a Ivánkové, které se ujaly
cvičení nejmenších při náhlém odchodu předchozí cvičitelky. Svým
přístupem pomohly zachovat cvičení
pro nejmenší. U ses. Polákové je obdivuhodné i to, že ani narození dru-

Sokol patří už 150 let do života našeho národa. Jsme součástí
občanské společnosti a svým programem a činností přispíváme
malým dílem ke spojení tělesného a duševního zdraví. Jsme rádi,
že máme podporu a pochopení od institucí i našich příznivců.
nájemce Sokolského domu s vysokou dlužnou částkou vůči T.J. Sokol
Holešov.

Současnost T.J. Sokol
Holešov

Zajistit vlastní činnost T.J.
Sokol a řádně spravovat sokolský
majetek je na stávajícím výboru,
v jeho čele stojí sestra Irena Smrčková, která je první ženou v čele T.J.
Sokol Holešov. Stojí za to zmínit,
že začínala cvičit v oddíle sportovní gymnastiky, kde pak cvičila i její
dcera a vnučka. Po letech se vrátila
do cvičení žen, několik let zastávala
funkci náčelnice a je cvičitelkou se
zaměřením na zdravotní tělesnou
výchovu. V průběhu let se T.J. Sokol
snažila vyškolit další mladé cvičitele, kteří však po několika málo
letech odešli a odbornost z kurzů
pro cvičitele využili jiným způsobem.
Opačným dobrým příkladem v této
činnosti jsou trenéři v oddíle SG či

hého dítěte ji v činnosti neomezilo.
Trojici cvičitelek doplňuje dlouholetá
cvičenka ses. Marie Gajová, která
svůj seniorský čas a energii věnuje
cvičení předškoláků.
Využíváme tohoto článku také
k tomu, abychom informovali, jak
vypadá činnost v T.J. Sokol Holešov po 132 letech. V loňském roce
se totiž objevily v Kroměřížském
týdeníku určité pochybnosti o dalším
trvání T.J. Sokol Holešov, což nebylo
objektivní. Naše členská základna
měla k 1. lednu 2012 252 členů.
Oproti předchozímu roku je to o 100
členů méně. Byl zrušen oddíl orientačního běhu, capuiery, kalanetiky
a odešel také oddíl šachu. Tento
pohyb ovlivňuje nejen zájem cvičenců, který je u dorůstající mládeže
značně proměnlivý. Dalším nutným
předpokladem je ochota cvičitelů či
organizátorů věnovat se této činnosti pravidelně. I když jsme před
dvěma lety museli zvýšit členské

příspěvky a obávali se odlivu členů
z tohoto důvodu, nestalo se tak.

Cvičební program

Stávající cvičební program v T.J.
Sokol Holešov zahrnuje cvičení rodičů s dětmi, předškoláků a mladších
žaček, cvičení pro ženy, kondiční
cvičení a cvičení zdravotní TV, tai-či či
nácvik na všesokolský slet. Necvičící
seniorky se schází 1krát měsíčně
k besedám. Rekreační sport provozují
dvě družstva volejbalu, badmintonu,
florbal. V rámci T.J. Sokol Holešov
působí oddíly sportovní gymnastiky
a boxu. O celou činnost se stará
sedmičlenný výbor, který pravidelně
řeší záležitosti provozu sokolovny
a připravuje akce, které jsou součástí
plánu činnosti na běžný rok.
Sokol patří už 150 let do života naší republiky. Jsme součástí občanské společnosti a svým
programem a činností přispíváme
malým dílem ke spojení tělesného a duševního zdraví. Jsme rádi,
že máme podporu a pochopení
od institucí i našich příznivců.
Podporu naší snahy pokračovat
v tradicích generace, která Sokol
ve městě vybudovala. Někdy ne
zrovna přátelské posuzování naší
činnosti či neoprávněná kritika
nemůže odradit ty, kteří mají pohyb jako součást svého života
a jsou ochotni svůj volný čas
věnovat pro dobro věci. Zveme
do našich řad všechny bez rozdílu věku, kdo chtějí udělat něco
pro své zdraví i dobrou náladu.
T.J. Sokol Holešov
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Hřiště v Zahnašovicích ovládli dobrovolní hasiči
Zahnašovice (mik) - Sbor dobrovolných
hasičů v Zahnašovicích pořádal v sobotu
12. května první ročník soutěže O putovní pohár
SDH Zahnašovice. I přes nepříznivé počasí
přijelo soutěžit o hlavní výhru v podobě finanční
odměny a selátka věnovaného společností
Doubrava s.r.o. v mužské kategorii 19 týmů.
Vítězství si odvezli kluci z SDH Vésky A (UH)
s časem 18:31. V ženské kategorii se soutěžilo
rovněž o finanční odměny a pro nejlepší ženský
tým byl připraven krásný dort. Ten si odvezly
ženy z SDH Pravčice s časem 20:03, které
nakonec vyhrály jen o 8 setin před domácím
družstvem. Velké poděkování patří všem soutěžícím, kteří i za nepříznivého počasí přijeli
a bojovali o dobrý výsledek, což nebylo v tak
silném větru vůbec jednoduché. To se podepsalo i na výsledných časech. Zvláštní poděkování
patří společnosti Koltico s.r.o. za pomoc vynaloženou při přípravě celé soutěže.

Výsledky závodů: muži: 1. Vésky A 18:31 2. Salaš 20:12 3. Vésky B 22:06.
Ženy: 1. Pravčice 20:03 2. Zahnašovice 20:11 3. Loukov 22:33.

V centru města se konal tradiční Den Evropy
Holešov - Tradiční akci s názvem Den Evropy uspořádalo Středisko volného času Holešov ve čtvrtek
10. května dopoledne na náměstí
Dr. Edvarda Beneše. Akce se kona-

la ve spolupráci s Eurocentrem Zlín,
Parlamentem dětí a mládeže a Informačním centrem pro mládež Holešov.
Setkání podpořily také organizace
BESIP a Rytmus pro život. Záštitu

nad celou akcí převzala poslankyně
Evropského parlamentu MUDr. Olga
Sehnalová, která také Den Evropy
v Holešově finančně podpořila. Akce
se zúčastnilo přes 400 dětí z holešov-

ských mateřských a základních škol.
Ty se kromě jiného seznámily s vlajkami evropských států a na hvězdičky
psaly svá přání Evropě, která vypouštěly pomocí balonků.
(red)

Slet čarodějných sil
u sokolovny
Počasí posledních dubnových dnů vylákalo na mnoha místech k tradičnímu pálení čarodějnic a tentokrát
se uskutečnilo i u místní sokolovny. Sokolské žactvo
vyměnilo cvičební úbory za čarodějnické doplněné
i nezbytnými košťaty. Ta si pro jistotu připravily i členky Sokola pro případ nenadálého startu. Cvičitelky
našeho žactva sestry Poláková, Ivanková i Gajová
za pomoci maminek a tatínků připravili soutěže a hry
a pak následovalo všeobecné opékání špekáčků.
Hasicí technika byla připravena v kbelících s vodou
jako pokaždé při podobných akcích. Závěrečným
tancem kolem ohně a spálením košťat byly zahnány
zlé síly. Při povídání a besedování se sedělo až
do večera a všem se změna ve cvičebním programu
u táboráku líbila. Opakování bude za pár týdnů, kdy
bude 21. června veřejná cvičební hodina, kterou
uzavřeme první půlrok letošního roku. Další důvod
k besedě bude v červenci a rádi si vyslechneme
dojmy z XV. všesokolského sletu, který se uskuteční
první týden v červenci v Praze. Na Den matek
10. 5. vystoupili naši žáci s ukázkami pro své maminky. Dne 19. 5. uspořádá oddíl sportovní gymnastiky župní závody ve sportovní gymnastice.
Na dětském dnu 3. 6. vystoupí rodiče s dětmi,
žactvo, sportovní gymnastika i seniorská kategorie
s ukázkami sletových skladeb.
Výbor T. J. Sokol Holešov
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Holešovské Folklorní odpoledne v zámecké zahradě
bylo zalité sluncem
V sobotu 5. května se uskutečnil v zámecké zahradě 3. ročník
Folklorního odpoledne. V letošním
roce se tato akce konala v rámci
oslav Dnů města Holešova, záštitu
nad celou akcí převzal hejtman
Zlínského kraje MVDr. Stanislav
Mišák.
Díky krásnému slunečnému
počasí se letošní ročník mohl uskutečnit v prostorách zámecké zahrady. V úvodu nastoupily všechny
soubory, které přijaly naše pozvání. „Průvod“ vedl mužský soubor
Hlahol z Mysločovic, za ním pak
nastoupily dětský soubor Zrníčko z Holešova, soubor Malá Rusava z Bystřice pod Hostýnem,
dětský soubor Ječmínek z Mysločovic a dětský soubor Hulíňáček
z Hulína, dále zahraniční soubory
z Chorvatska a Slovenska.

V úvodu moderátorka, a to společně se starostou města Dr. Zdeňkem Janalíkem, zahájila program
Folklorního odpoledne. Jako první
vystoupil domácí soubor Zrníčko,
který pracuje při SVČ TYMY pod
vedením Milady Květákové. Potom
následovalo vystoupení zahraničních hostů z Chorvatska - Veronika
Desinič. Tento renesanční soubor
vystřídaly děti ze souboru Hulíňáček z Hulína, po nich následovalo
vystoupení dětského souboru Ječmínek z Mysločovic.
Valašský folklor zastupoval
na Folklorním odpoledni dětský
soubor Malá Rusava z Bystřice
pod Hostýnem se svojí cimbálovou
muzikou. Všechny přítomné diváky
pobavil nejen zpěvem, ale také vyprávěním mužský folklorní soubor
Hlahol z Mysločovic.

Na závěr odpoledne vystoupili hosté ze
Slovenska, a to z našeho partnerského města
Turčianské Teplice. Soubor Lůčik a Slnovrat
byly krásnou a důstojnou tečkou krásného
folklorního odpoledne.
Letošní Folklorní odpoledne se opět velmi
vydařilo, děkujeme všem divákům za skvělou
atmosféru. Poděkování si zaslouží také všichni,
kteří se na přípravě této akce podíleli. Děkujeme
za spolupráci MKS a panu Marku Dudíkovi. Velké poděkování si zaslouží Zlínský kraj a město
Holešov za finanční podporu této akce. Těšíme
se na další podobné akce a věříme, že tato
pěkná tradice bude i nadále pokračovat.
Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ

V.S.P.H.

EN.DRU (Mako Mako) beat box show

HOLEŠOVSKÁ REGATA - SOUTĚŽ NETRADIČNÍCH PLAVIDEL ZÁBAVNÉ ATRAKCE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
MISTROVSTVÍ HOLEŠOVA (A SVĚTA) V PŘEJEZDU VODNÍ LÁVKY V DEN AKCE KOUPALIŠTĚ ZDARMA
MOŽNOST STANOVÁNÍ V ZAHRADÁCH ZÁMKU CYKLISTÉ VÍTÁNI - HLÍDANÉ PARKOVIŠTĚ KOL NA AKCI
Generální partner:

21:45 ZÁVĚREČNÝ VELKÝ

OHŇOSTROJ

Hlavní partneři:

Synot Auto Zlín
Partneři:

vstupenky v MIC Holešov a v sítích Ticketpro a Ticketportal
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Holešovská regata 2012, která proběhne
23. června v zámeckém parku, slibuje zábavu
a spoustu hudebních zážitků. Vedle zpěváka
Tomáše Kluse či kapel jako Čechomor, Mňága
a Žďorp, MIG 21 zahraje také kapela Backwards - The Beatles Revival.
Foto Robert Rohál
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Iva Bittová a Škampovo kvarteto zvedly publikum ze sedadel

Potlesk vestoje následoval po vystoupení
zpěvačky a houslistky Ivy Bittové a Škampova
kvarteta, které proběhlo v neděli 6. května ve velkém sále holešovského zámku. Umělci předvedli
jednak hudbu ze společného CD Morava, jednak
Janáčkovu Moravskou lidovou poezii v písních.
Královnou večera byla zcela bezkonkurenční
Iva Bittová, která zaujala už svým originálním

příchodem, ale především pěveckým výkonem
a skvělou souhrou s kvartetem.
V první polovině více než dvouhodinového
koncertu došlo i na křest zmíněného alba, jehož
kmotrem se stal věhlasný cestovatel Miroslav
Zikmund. I on měl u holešovského publika
velký úspěch a i on si celý koncert patřičně
vychutnával.

Po více než dvouhodinovém koncertě
následovala autogramiáda. Atmosféru zcela
mimořádného hudebního večera, který tradičně
zahajoval Karel Košárek a který byl součástí
festivalu Musica Holešov, dokreslují i tyto fotografie.
Text a foto Robert Rohál
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Zásah Davida Deyla

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 fotografické příloze) dříve vydané brožury „Vzlety
a pády holešovské hraběnky Barbory Wrbnové“, kterou vydalo město Holešov před
několika lety.
Barbora Wrbnová (dívčím jménem
Wiedemannová) se stala manželkou holešovského hraběte Rudolfa Ludvíka Ferdinanda Wrbny ml. (1892 - 1936). I když

Když poslouchám druhé CD
Davida Deyla, přiznám se, že se mi
chce po skončení poslední jedenácté
písničky album pustit znovu a pak
zase… Tak jako tak mi projde ale
tohle opakované poslouchání jen
někdy - nemám zase až tolik času,
a přece jenom musím brát ohledy
na zbytek rodiny. Nicméně Deylovo
album Zásah, které vyšlo už koncem
minulého roku, se mi líbí, naplňuje
moji představu o současném popu.
Taky mi zní jako z jednoho kusu - a ať
poslouchám jak poslouchám, nenacházím na něm místo, které by mi vadilo či nudilo. Beru i texty, které se mi
- v intencích žánru - jeví jako slušné.
Charismatický David Deyl má štěstí
nejen v tom, že si své songy umí
napsat v drtivé většině sám, ale vsadil i na dobrý tým - a ten ho skvěle podporuje. Těm lidem zkrátka
už před pár lety neunikl nevšední
talent mladého zpívajícího skladatele, který
sice asi má dokonalý přehled o tom, co se
hraje ve světě, a co by tudíž mohlo zapůsobit
i na tuzemské publikum, ale zároveň nabízí
cosi, co není odleskem zahraničních hitparád.

cD TIP
neměla šlechtický původ, podle pamětníků,
s nimiž jsem se setkal, byla dámou každým
coulem. V holešovském zámku žila bezmála 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 úroveň, nadhled, hrdost a - laskavost. To potvrdili všichni, kteří ji znali. I o tom bude
připravovaná publikace, kterou vydá město
Holešov v edici „Knihovnička Holešovska“
v průběhu letošního května.
(red)

Jeho skladby jsou svěží, rytmicky i náladově různorodé, ale hlavně je završuje zaujatý
zpěv, chvílemi nakřáple syrový, potom hladce
sametový a pak třeba až sladce vemlouvavý.
Je to tak - s emocemi a náladami umí zpěvák
pracovat, a proto dá každé z písní, co její jest.
Za pár let dokázal, že si umí napsat hit jako
lusk - a když se pak tento zabalí do působivého
videoklipu, nelze se divit, že má takový úspěch.

„Sigmund Freud a Franz Kafka v díle českých a slovenských výtvarníků“ - tak se jmenuje
výstava, která byla zahájena už 7. září 2011
v galerii holešovského 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

Největší výstava Josefa Lady
v roce 2012 se uskuteční ve výstavní galerii zámku Holešov od
13. června do 16. září 2012. Kurátorem tohoto velkého výstavního
projektu je Mgr. Josef Lada. Expozice bude realizována ve čtyřech
velkých sálech.
Doplněním exponátů bude
promítání dokumentu o Josefu Ladovi a samozřejmě promítání dětských filmů s animací Josefa Lady.
Interaktivní dílny budou zaměřeny
na celou rodinu. Samozřejmostí
bude prodej kalendářů, knih a dalších pozorností jako připomenutí
této unikátní výstavy.
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Ale vraťme se ještě k jeho aktuálnímu albu,
u něhož překvapí i dvě hostující osobnosti zatímco v po všech stránkách zajímavé skladbě
Nikdy víc je to Marpo, v písni Nic nevzdávám je
to herečka Aňa Geislerová. Shodou okolností
patří oba songy k tomu nejlepšímu, co Zásah
přináší. Mému gustu ale vyhovuje rovněž zvukomalebná a působivá balada Počítám stejně
jako první písnička na albu - Lež a nech si zdát,
která vás lehce vtáhne do děje, respektive
do světa Davida Deyla. Ne, nezdá se mi ani
trochu umělý, falešný nebo načančaný. Samozřejmě že je to popík, ale je postaven jak
na dobrém vkusu a vysoké hudebnosti Davida
Deyla, tak na šikovnosti a umu všech zúčastněných - Dana Hádla, Markuse Trana, Pavola
Hubináka a Davida Solaře nevyjímaje.
Robert Rohál

Unikátní výstava o Kafkovi a Freudovi

Expozice z tvorby Josefa Lady

VB

Obal druhého CD Davida Deyla.

Na snímku Josef Lada.

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.
RR

Jan Saudek v zámku
Třetím zásadním počinem Zámecké galerie v roce 2012 je výstava
fotografií Jana Saudka. Začátek této
výstavy je naplánován na 8. června a
ukončení na 16. září 2012. Autor představí fotografie z počátků své tvorby
a nebudou opomenuty ani práce z let
posledních. V rámci tradičního Týdne
židovské kultury v Holešově bude Jan
Saudek nejen čestným hostem, ale
také společně s Oldřichem Kulhánkem představí svůj život v talk show
na holešovském zámku. Saudkova
výstava je doplněna stylizovanými
poutači v rozměru 2D. Tyto poprvé
představené poutače povedou návštěvníky zámkem až k velkému sálu,
kde bude výstava instalována.
VB

Jan Saudek: Život (1966)
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Fotografie z akcí, které v Holešově přitáhly publikum
Velkého úspěchu v Holešově
dosáhl slovenský jazzový zpěvák
Peter Lipa, který zazpíval coby host
na nedávném koncertě Big Bandu
Holešov (27. dubna). Orchestr řídil tradičně kapelník Josef Hájek,
koncert moderoval jeden z členů
orchestru Petr Polák a v koncertním programu dominovaly slavné
jazzové šlágry z pera dvou jazzových velikánů - Counta Basieho
a Dukea Ellingtona.
Text a foto Robert Rohál

Další mimořádný úspěch si
připsal na své konto festival Musica Holešov, když přinesl 6. května společný koncert Ivy Bittové
a Škampova kvarteta. Hudební
večer byl ještě obohacen o milé
vystoupení Miroslava Zikmunda,
který se ujal role kmotra CD Morava. Zmíněné album protagonisté
v Holešově nejen pokřtili, ale také
přehráli, přičemž po koncertě následovala autogramiáda.
Text a foto Robert Rohál
Zveme vás na výstavu obrazů předního
českého výtvarníka Zdeňka Hajného (nar. 1942
ve Vsetíně) nazvanou O CESTÁCH KE SVĚTLU... a to Světlo ve tmách svítí, ale tmy je
neobsáhly... (z evangelia sv. Jana). Proslavil se
především jako autor obrazů s meditativní a duchovní tematikou. Známý je také jako průkopník
arteterapie a využití umění v psychologii a psycho-

terapii. Termín konání: 26. května - 31. srpna 2012.
Výstava zahájena vernisáží v sobotu 26. května
2012 v 15 hodin v muzeu - Jurkovičově sále,
Svatý Hostýn.
Úvodní slovo pronese mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký. Pořádá Matice
Svatohostýnská jako součást programu oslav
ke 100. výročí korunovace sochy Panny Ma-

rie Svatohostýnské. Záštitu výstavě poskytl
mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký.
Kulturní akce jubilejního roku 2012 na Svatém
Hostýně se konají také pod záštitou hejtmana
Zlínského kraje Stanislava Mišáka. Otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.
Informace: Matice Svatohostýnská, Dagmar Fojtů, tel. 573 381 693, e-mail: matice@hostyn.cz
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V Holešově zazní i několik vzpomínek na film Rok ďábla,
tvrdí kapela Čechomor
Otázka ohledně případného nového alba je tedy asi zbytečná...
Nebo ne?
Zatím ano, ale už o něm přemýšlíme.

Bude to právě Holešovská regata, v jejímž programu se 23. června v zámeckém
parku představí vedle několika dalších kapel
také populární Čechomor. O tom, co tato kapela v Holešově zahraje, jak se má či jaké
má plány, jsem si povídal s textařem, skladatelem, kytaristou a zpěvákem Františkem
Černým. A jak vyšlo najevo, do Holešova se
prý všichni těší.

Existuje místo, ať už tady v tuzemsku, nebo v zahraničí, kde hrajete
mimořádně rádi?
Ano, velmi rádi vystupujeme v Pozlovicích v hotelu Ogar, připadá nám to
po těch mnoha letech spolupráce s rodinou Nesázalových, že hrajeme doma.
Na každém koncertu se totiž pokaždé vytvoří velmi příjemná rodinná atmosféra.

Co všechno nabídne Čechomor na letošních koncertech? Zazní i nějaké novinky,
budou i nějací hosté?
Letos je to deset let, co jsme natočili film
Rok ďábla, a kromě loňské novinky Místečko,
kterou jsme vydali, zazní i několik vzpomínek
právě na film Rok ďábla, které jsme dlouho
nehráli. Zahrajeme i osvědčené písně, jako je
například Mezi horami, Hruška a další.

A pokud jsem vzpomněl zahraničí, kde venku jste v poslední době
hráli anebo kam se v nejbližší době
chystáte?
Naposledy jsme hráli v Austrálii
a na Novém Zélandu a letos jedeme hrát
do Alžírska, Ruska a Španělska.

ROZHOVOR
Jaký pocit máte teď, s odstupem času,
z cd a dvd Čechomor v Národním? V čem
se liší od předcházejících projektů?
Tento projekt se liší tím, že jsme si nechali zaranžovat písně pro smyčcový kvartet
a pozvali výbornou zpěvačku Ewu Farnou,
která s námi zazpívala velkou část programu.
V koncertu vystoupil i producent našeho posledního alba pan Gerry Leonard. Velký podíl
na výjimečnosti tohoto projektu má i samotné
vznešené a krásné prostředí Národního divadla, ve kterém jsme měli tu čest hrát.
Jak jste řekl, v Národním s vámi hostovali Ewa Farna a Američan Gerry Leonard.
Proč zrovna oni dva?
S Ewou jsme začali spolupracovat již dlouho přetím, myslím, že poprvé to bylo na předávání hudebních cen Anděl, a Gerry Leonard,
který je dvorním kytaristou Davida Bowieho
a Suzanne Vega, nám v té době produkoval
cd Místečko.

Na snímku Karel Holas a František Černý.

V Holešově, konkrétně v zahradách zámku, vystupujete poslední roky
často, vždy s velkým diváckým úspěchem. Je nějaký důvod, že jste si toto
místo tak moc oblíbili?
Tohle místo nám našel náš dlouholetý
spolupracovník a kamarád Michal Žáček
z Agentury Velryba a my jsme si ho velmi
oblíbili pro jeho magické prostředí, které
v zahradě zámku je.

Dost lidí vzpomíná na vaši spolupráci
se Suzane Vega. Nebude mít tato fúze
pokračování?
Pokračování by mělo být letos v říjnu, kdy
s ní připravujeme asi tři koncerty v Čechách
a na Slovensku. Kromě toho si velmi vážíme
toho, že nám loni nazpívala krásnou píseň
na cd Místečko, která se jmenuje „Rain It Os
Falling“. Vážíme si toho i s ohledem na to, že
Suzanne Vega jen výjimečně zpívá písně, které
si nenapsala sama.

Festival Holešovská regata, jehož hvězdou letos budete, není jen o muzice, ale také
třeba o netradičních plavidlech. Jaký je váš
vztah k moři, lodím a vodě všeobecně?
Velmi pozitivní, jako malý kluk jsem vyráběl různé vory, kterými jsme se plavili po rybníku. Vodu mám rád, každý rok jezdím s dětmi
raftovat a mám chatu na břehu řeky Berounky,
po které mi sem tam připlave i nějaký ten
hudební nápad.
Text a foto Robert Rohál

Výstava fotografií Petra Pěluchy ještě otevřena!
Slavnostní vernisáží
byla zahájena fotografická výstava svatebního
fotografa Petra Pěluchy.
Úvodní slovo pronesl
Ing. Petr Popelka, který
nás seznámil s osobností
autora i jeho osobním přístupem k fotografování.
Vernisáž obohatila přehlídka svatebních šatů ze
salonu Petra Svozílka ze
Zlína, která doplnila celkovou příjemnou atmosféru vernisáže. Přijďte
i vy posedět do příjemné
kavárny Cinema cafe
milk bar v Holešově
a prohlédnout si nevšední fotografie. Výstava
potrvá do konce května.
Více o autorovi na www.
pelucha.com
Pavla Klára Urbášková
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Jedna z vystavených fotografií Petra Pěluchy.
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V poslední době se setkávám jen s hezkými reakcemi
na svoji hudbu, říká Veronika Nováková
Zpěvačka za klavírem - nebo za klávesami. Tak lze charakterizovat vysokoškolačku
Veroniku Novákovou. Pochází z Ludslavic
a Holešovsko už o ní loni psalo. Dnes má
za sebou řadu nahrávek i živých vystoupení,
kde uvádí i své vlastní písně. Další zvláštností
je, že je zpívá anglicky a také si je sama textuje. A že má s nimi úspěch, dokládá prakticky
každé její vystoupení. Není proč se divit, její styl
i projev vám vlezou pod kůži, tak je originální
a interesantní.
Veroniko, první rozhovor s vámi v Holešovsku vyšel někdy v minulém roce. Co
se od té doby přihodilo nového?
Musím říct, že zatím jsem opravdu spokojená - přibývají vystoupení, nové kontakty
a taky se trošku dostávám do širšího povědomí lidí. V poslední době se setkávám jen
se samými hezkými reakcemi na svoji hudbu,
což mě velmi hřeje u srdíčka a zároveň hodně
motivuje.

ROZHOVOR
Slyšel jsem, že vás zastupuje jistá umělecká agentura. Co to pro vás znamená?
Pod uměleckou agenturu zatím nepatřím,
jde pouze o menší prezentaci na stránkách
HF production, která u nás zastupuje třeba
slovenskou zpěvačku Michaellu nebo skupinu
PEHA. Tato spolupráce vyplynula z nedávného
setkání, a pro mě to tedy v současnosti znamená zejména lepší reklamu a propagaci.

Je pravda, že ses vypravila na koncert
tvé oblíbené kapely?
Ano ano, byla jsem!!! Jen mi to teď připadá
tak dávno, že už tomu pomalu ani nevěřím…
Se skupinou Hanson jsem se setkala na podzim v Miláně, v rámci jejich evropského turné
Shout It Out, a co k tomu říct… Byl to pro mě
ten nejlepší narozeninový dárek!
Jaká vystoupení a kde jste v poslední
době měla?
V poslední době to byly tři vernisáže Roberta Rohála a Hanky Palečkové, na kterých
jsem zpívala. První se konala začátkem března
v Holešově, druhá se uskutečnila koncem
dubna v galerii Kruh, která je přímo v zámku Rájec nad Svitavou. Tam se mi moc líbilo
- jednak prostředí, milá společnost, výborná
akustika, a taky „exkluzivní“ prohlídka zámku.
A potřetí jsem zazpívala a zahrála na vernisáži
v překrásném renesančním zámku Doudleby
nad Orlicí. Tam jsem měla také dosud největší
prostor, byl to vlastně takový můj recitál zarámovaný vernisáží.
Co pro vás znamená zpívat na vernisážích Hany Palečkové a Roberta Rohála?
Všímáte si i jejich tvorby?
Je to pro mě určitě zajímavá zkušenost
a také příležitost se někde ukázat. Dosud jsem
na podobných akcích ještě nezpívala, a tak
musím říct, že se na každou velmi těším. Díky
tomu, že se výstavy konají i mimo Holešov například na zámcích, tak mám také šanci tato
hezká místa navštívit.
Když jsem prvně poslouchal její písně z nějaké
demo nahrávky, jezdil mi
mráz po zádech a hned
jsem věděl, že to má něco
do sebe. Sílu a náboj zpívající
autorky, která si už pomalu
vytvořila svůj styl. A i když
jsou její písně tak křehké
- asi jako ona sama, je to
jenom zdání. Ve skutečnosti
mají pevnou stavbu a nosné
melodické nápady, což ještě
umocňuje naléhavý zpěv.
Cítíte za tím vším vysokou
hudebnost a muzikálnost, ale
hlavně muzikantské srdce.

Veronika Nováková během svého vystoupení
v Rájci nad Svitavou.

(z recenze Roberta Rohála)

Veronika Nováková si mnohé své písně
komponuje sama.
Co se týče Roberta a Hanky, tak jsem
velmi ráda, že spolupracuji právě s nimi, neboť jsou oba velmi milí, ochotní a to, co dělají,
dělají především s láskou. Až teprve teď vidím,
že uspořádat takovou akci není vlastně vůbec
jednoduché - je to velká zodpovědnost a také
spousta zařizování okolo… Samozřejmě si všímám jak fotografií, tak šperků. U Robertových
fotek je to jakási lidskost a přirozenost, které
mě pokaždé zaujmou, u Hančiných šperků je to
její šikovnost, nápaditost a originalita.
Budete vystupovat i v létě a co všechno byste chtěla letos zvládnout?
Abych řekla pravdu, tak ještě přesně nevím - něco se rýsuje, ale nerada bych to teď
zakřikla. Jinak se těším, že dopíšu některé
písničky, zejména texty k nim, protože s těmi
je to vždycky těžší.
A na závěr poslední otázka: Co škola?
Studium mě baví, ale v těchto dnech
začíná zkouškové, takže se opravdu těším
na prázdniny.
Ptal se Luboš Kubáček
Foto Robert Rohál

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.
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Thesaurus Hollesoviensis a lovecká vášeň rodu Wrbnů - 15. díl
Po delší odmlce náš volný seriál pokračuje.
V tomto díle chceme představit jednu lahůdku
z fondu militarií. Ten jsme doposud (neprávem)
opomíjeli. K tomu, abychom to napravili, máme
dobrý důvod. Po celou letošní turistickou sezónu si mohou návštěvníci holešovského zámku
v rámci jeho prohlídkového okruhu prohlédnout
také místnost věnovanou lovectví a myslivosti.
Pro tuto instalaci byly vybrány ty nejlepší lovecké zbraně ze sbírek Městského muzea a galerie
v Holešově, dokumentární fotografie, žánrové
obrazy a brzy přibudou i trofeje pocházející
ze zámku v Lešné od hrabat z rodu Seilern-Aspang.

seriál
Pro dnešní díl jsme tedy vybrali dvojhlavňovou loveckou pušku se zápalkovými zámky
s damaškovou hlavní z 1. poloviny 19. století.

Na hlavni je nápis „Mathias Nowotny in Wien 3“,
jenž je inkrustován zlatem. Kohouty a zámkové
desky jsou ozdobeny rytinou s loveckými motivy
a jsou také označeny „Nowotny in Wien“. Pažba
je francouzského typu bez lícnice. Má krátké
předpažbí a spoušťový oblouček s opěrkou.
Na výběžku dnového šroubu je stříbrný medailonek s monogramem W pod hraběcí korunkou
(9 viditelných perel). Ten nám s velkou pravděpodobností určuje, že se jednalo o speciálně
vyrobený kus zbraně a vlastněný osobně některým z příslušníků rodu Wrbnů.
Nakonec pár slov o výrobci tohoto skvělého výrobku. Puškař Matyáš Novotný se narodil
v Litoměřicích. V roce 1830 se odstěhoval
do Vídně, aby zde našel lepší uplatnění, ale
ještě šest dlouhých let trvalo, než dostal povolení k výkonu povolání. Poté si založil svou dílnu
na Josefsgasse. Dědicem značky Novotný se
stal Johann Springer, který si vzal za ženu jeho
sestru Kateřinu. Vdova po Matyáši Novotném

Johannu Springerovi prodala firmu v roce 1857
a ta se pak nazývala „Johann Springer, vorm.
Mathias Nowotny“. Také Springer se specializoval na výrobu luxusních loveckých zbraní,
o kvalitě produktů svědčí i několik medailí
na výstavách a titul císařské komory. Firma
Joh. Springer’s Erben Handels GmbH sídlí
na Josefsgasse 10 ve Vídni dodnes. Nakonec
dovolte, abychom vás ještě jednou pozvali
na prohlídku holešovského zámku a jeho nového „loveckého salónu“, kde si nejen tento, ale
i další předměty ze sbírky Městského muzea
a galerie v Holešově můžete prohlédnout.
Za Městské muzeum
a galerii v Holešově
Mgr. Ondřej Machálek

Holešovští v Doudlebách uspěli
HOLEŠOV, DOUDLEBY
NAD ORLICÍ - Slavnostní vernisáží
byla v sobotu 12. května otevřena
v zámku Doudleby nad Orlicí fotografická výstava Roberta Rohála,
který si jako hosta přizval autorku
originálních šperků Hanu Palečkovou. Výstavu zahájili správce zámku Petr Dujka a Luboš Kubáček,
který zasvěceně promluvil o obou
autorech, přičemž s několika písničkami vystoupila další Holešovanka - Veronika Nováková.
Vernisáž proběhla v Zrcadlovém sále za mezinárodní účasti
- vedle českých návštěvníků a několika novinářů přilákala i skupinu

pěti Američanů, kteří si se zájmem
prohlédli jak fotografickou kolekci
Komtesa, tak skleněné šperky. Výstava bude v doudlebském zámku
k vidění do konce letošního září.
Robert Rohál by rád při této
příležitosti poděkoval sponzorům,
bez nichž by to nešlo - městu Holešov, Tepelnému hospodářství
Holešov, restauraci a hotelu Tacl
Holešov, restauracím Kanada
a Tropik Holešov, zámku Doudleby nad Orlicí, obchodnímu domu
Family Holešov, zámku Ořechov,
vinárně U Šenkyříků a tiskárně
TYPOservis Holešov.
Jana Zapletalová

Renesanční zámek v Doudlebách nad Orlicí.
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Války a pohromy Holešova - 4. část
Po roce 1627 zažíval Holešov stejně jako
celá Morava relativní klid, i když se v žádném
případě nejednalo o rozkvět. Celá země byla
vysávána neutuchající válkou, krajem táhly
císařské jednotky na bojiště a bylo nutno zajistit jejich zásobování, neustále byly vybírány
daně a další platby na vydržování armád.
Holešov stejně jako ostatní města byl stále
na pokraji hladu.
Od roku 1628 vlastnil Holešov syn nejvyššího kancléře království českého Zdeňka
Vojtěcha z Lobkovic, kníže Václav Eusebius,
sezením na Roudnici nad Labem. Mladý kavalír,
který žil většinou u císařského dvora ve Vídni,
se o své holešovské panství nestaral a za 22
let své vlády zde pobyl jen 10 dní, veškerou starost ponechal na svých úřednících, především
na regentovi, Vilímovi Ullersdorferovi z Němčího. Zámek byl zpustlý a prakticky zřícený,
a i když byly zřejmě pokusy o jeho částečné
obnovení, pan Vilím řídil panství ze svého domu
na dnešní Masarykově ulici (nynější restaurace
V Podzámčí).

Lékař v době moru.
Po uplynutí 15 let se ale začaly nad Holešovem stahovat hrozná válečná mračna.
Ve švédsko-francouzské (závěrečné) části
třicetileté války byla sice rozhodující bojiště
v západní Evropě, ale Švédové se v roce 1642
rozhodli vtrhnout do rakouského císařství a donutit nového císaře Ferdinanda III. k přiznání
porážky. Hlavní velitel švédských vojsk, generál Torstenson, porazil císařské vojsko v bitvě u Svídnice ve Slezsku a císařská armáda
urychleně ustupovala před
pronásledujícími švédskými jednotkami. Císařský
plukovník Fernemont byl
podle některých zpráv zaskočen švédskými jednotkami u Holešova a v nastalé bitvě poražen.
Holešov byl opět vydrancován, ale naštěstí
rychlý pohyb vojsk provázený neustálými boji neumožnil delší pobyt, a tedy
neblahé působení vojáků,
kteří se rychle přesouvali na jih. O rok později,
v roce 1643, vtrhli Švédové na Moravu znovu,
tentokrát s cílem zemi obsadit a udržet. 23. června
dobyl generál Torstenson

Kroměříž a o den později bez většího odporu
obsadily švédské jednotky zámek a město
Holešov. Obyvatelstvo tentokrát z větší části
nečekalo na příchod vojska a ihned po zprávách o bojích v Kroměříži uteklo do hostýnských
hor. Švédové se ve městě usadili, zabydleli se
v opuštěných měšťanských domech a podnikali
výpravy do okolních vesnic kvůli zásobování.
Široké okolí Holešova bylo doslova zplundrováno, všechny vsi byly vydrancovány, většinou
vypáleny, vojáci sami sklízeli obilí na polích a to
co nestihli sklidit, zapálili. Švédská posádka se
ve městě držela skoro tři měsíce a při odchodu dne 14. září 1643 Švédové zapálili zámek

HISTORICKÁ
ZAJÍMAVOST (seriál)
a celé město. Tehdy lehly požárem dvě třetiny
Holešova a obyvatelé se přes zimu tísnili v několika zbylých domech či v chatrčích, které si
narychlo zbudovali na spáleništi svých domů.
Jen rok trval relativní klid, kdy se taktak podařilo
alespoň osít zpustošená pole.
V roce 1645 ale začala nová švédská
kampaň, Torstenson uštědřil císařským vojskům
zdrcující porážku u Jankova a prakticky bez
odporu obsadil s výjimkou Brna celou Moravu.
Při neúspěšném obléhání Brna „štráfovaly“
menší švédské jednotky po širokém okolí a jeden oddíl opět padl nečekaně na Holešov.
Město bylo opět vydrancováno, vypleněno,
vojáci pobrali skromné zásoby měšťanů, kteří
tentokrát nestihli utéct do lesů, odvedli veškerý
dobytek, několik lidí zabili. Tyto události vyvolaly
už jen pasivitu a smířenost s osudem. A vojáci zřejmě kromě toho, že odvezli, co mohli,
a nechali město o hladu, na oplátku přivezli
Holešovu nejstrašnější dárek - mor. A tak když
v září táhly k Holešovu další vojenské jednotky,
podle slov holešovského kronikáře se městu
vyhnuly, protože „tu byl mor nemalej“. Denně
na morovou nákazu umíralo 12 - 14 lidí, vymřely
celé rodiny, opuštěny zůstaly domy, které právě
jejich majitelé sotva znovu postavili z popela.
Z obyvatel, kteří přežili vojenské vpády, rabování, vraždění, bídu a hlad, nakonec zůstala
jen necelá čtvrtina.
Holešov na konci třicetileté války prakticky
přestal existovat. Zámek byl v rozvalinách,
z původního města zbylo jen několik domů,
nové domy byly jen narychlo sroubené dřevěné objekty, ale stejně byla většina obydlí
ve městě po moru opuštěná. Pole zarůstala
plevelem, neměl se o ně kdo starat, a město tak

připomínalo spíše
hřbitov či příbytek
duchů. Holešovu,
který byl navíc
stranou jakéhokoliv zájmu jeho
vlastníka, knížete
Lobkovice, který
měl jádro svých
držav ve středních a severních
Čechách, hrozil
přímo zánik.
Václav Eusebius
Záchranou
z Lobkovic.
se stala koupě
panství hrabětem Janem z Rottalu. Zatímco
Václav Eusebius, kníže z Lobkovic a vévoda
Zaháňský, se o své statky prakticky nestaral
a Holešov byl ještě na úplném okraji jeho zájmu, nový majitel holešovského panství byl jeho
absolutním opakem. Přes nepopiratelné temné
stránky své povahy byl Jan, hrabě z Rottalu především hospodářem, možná příliš tvrdým, ale
velmi schopným, a Holešov považoval za centrum svého panství. Ihned po převzetí nového
vlastnictví se začal starat o zahojení válečných
škod, obdařil město různými právy, vymohl
pro ně u císaře Ferdinanda III. právo nového
jarmarku a dalších volných trhů, podporoval
výstavbu města a jeho rozvoj. A zatímco v mnoha českých a moravských krajích následovala
po skončení třicetileté války hluboká ekonomická, společenská i psychologická deprese
a beznaděj, která přetrvávala skoro po celý
zbytek 17. století a například na severní Moravě
se projevila strašnými čarodějnickými procesy,
Holešov se rychle zahojil z válečných ran.
Stavba obrovského rottalovského zámku
přilákala do města spoustu řemeslníků, z nichž
část tu již zůstala, jejich spotřeba vyvolala určitou hospodářskou konjunkturu, město se nejen
vrátilo do předválečné kondice, ale začalo svou
výstavností a prosperitou překonávat předválečné časy. A už v roce 1662, tedy pouhých
14 let po skončení hrozné války, stěhují holešovští měšťané hřbitov z náměstí do nynějších
Smetanových sadů a jsou už tak bohatí, že si
mohou dovolit z vlastních prostředků postavit
uprostřed nového hřbitova na tehdejší dobu monumentální hřbitovní kapli sv. Kříže a dokonce
za její projekt zaplatit jistě drahému císařskému dvornímu architektu Filibertu Luchesemu.
A Holešov čeká skoro celých sto let mírového
rozvoje a prosperity, která bude přerušena až
za rakousko-pruské války v roce 1742.
Karel Bartošek

Vojsko v třicetileté válce.
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Taneční skupina Sundance
opět bodovala
Taneční skupina
Sundance ze SVČ
TYMY vybojovala další
vítězství. Tentokrát jsme
se zúčastnili 7. ročníku
taneční soutěže DANCE SHOW, která se
konala v Uherském
Hradišti. V naší věkové
kategorii soutěžilo osm
skupin. Naši novou
skladbu, Příběh hraček, pětičlenná porota
ohodnotila nejvyššími
body, které nám zajistily vítězství.
V letošním roce je
to již třetí velký úspěch
naší skupiny a navazuje na úspěchy z minulých let. Jsme také moc
rádi, že v rámci Zlínského kraje úspěšně
reprezentujeme naše
SVČ - TYMY i město
Holešov. Zavazuje
nás k tomu také vynikající umístění v rámci
letošního ročníku Holešovského talentu,
kde jsme získali cenné
druhé místo.
Olga Pešková,
SVČ Tymy

Banana Vox opět baví nejen děti
a vystoupí 27. května
Pěvecký a taneční kroužek Banana Vox si na den 9. května připravil vystoupení pro bezmála 400 dětí ze základních a mateřských škol
z Holešova a okolí. Pod názvem „Zpíváme si se zvířátky“ se ukrývala
spousta veselých písniček, které jako vždy byly doplněny propracovanými
tanečními kroky. „Vystoupení bylo velmi zdařilé, děti v publiku i na pódiu
se bezvadně bavily, což je naším hlavním cílem,“ říká vedoucí kroužku
Mgr. Monika Vyhlídalová a jedním dechem dodává: „Chtěla bych nejen
příznivce Banana Vox, ale i všechny, co mají rádi hezké písničky, tanec
a báječnou atmosféru, pozvat na naše vystoupení, kterým bychom vám
rádi zpříjemnili nedělní odpoledne 27. května v 16 hodin v kině Svět
v Holešově.“
Moc se na Vás těšíme - Váš Banana Vox
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Středisko volného času, příspěvková organizace
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel.: 573 39 69 28, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz
PROVOZ TYMY
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí - pátek 7.30 18.00. Spontánní aktivity (kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis, trampolína, ICM): pondělí
- pátek 14.00 - 18.00
ZVEME VÁS
18. 5. TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU od 16.00, startovné: 20,-/ tým (2 osoby)
18. 5. CENTRUM PREVENTIVNÍ MEDICÍNY
- PROMEDICAL - možnost vyšetření od 9.00
do cca 20.00, informace a přihlášky předem
v kanceláři TYMY
22. 5. LAND ART - od 13.00 do 15.00 ve Smetanových sadech, cena: 10,22. 5. TURNAJ V BILIARDU - od 15.00, startovné: 10,-, přihlášky do 21. 5.
24. 5. PETANQUE - od 13.00 do 14.00 Smetanovy sady - pro jednotlivce i týmy, malé
i velké
25. 5. BAMBIRIÁDA - účast tanečních kroužků
ve Zlíně na náměstí
26. 5. JARNÍ VYCHÁZKA HOSTÝNSKÝMI
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

KULTURA - SLOVÁCKÉ DIVADLO - UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Termín bude upřesněn, už nyní si můžete rezervovat 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 nedorozumění a infarktových situací se roztočí
v české premiéře v režii Roberta Bellana, podepsaného pod úspěšnými inscenacemi Rychlé
šípy, Blbec k večeři, Vraždičky aj.
OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ - Oskar je desetiletý
chlapec. Má svůj dětský svět a s ním i osobité
vidění „dospěláckého“ života. Svůj čas však
už řadu měsíců tráví v nemocnici, kde se léčí
z leukemie. Zdejší život svérázným způsobem
komentuje v dopisech, které adresuje samotnému Bohu. Proč zrovna jemu? Oskar umírá.
Ví to velmi dobře a vědí to také všichni dospělí
kolem něj, jen se s takovým vědomím žije
strašně těžko. Bezmocným lékařům a sestrám,
nejvíce však Oskarovým nešťastným rodičům.
Oskar se zlobí na jejich neschopnost jednat
s ním „normálně“, nad všemi nejistotami jeho
života vládne jediná jistota - už nebude žít
dlouho. Snad deset dní, možná dvanáct… Lze
za takových podmínek prožít život, který má
smysl, je naplněn a můžeme o něm říci: byl to
přes to všechno krásný život!? Lze, jistě, že
lze. A právě o tom pojednává kouzelná novela
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 představí Josef Kubáník
a Květa Fialová.

ZUMBA S JASMINOU
pravidelné hodiny zumby každý čtvrtek od 19.00
hod. v SVČ - TYMY
www.jasminatanec.cz / tel.: 776 009 097
Přihlášky a informace: Jasmina - Jitka Svobodová
tel: 776 00 90 97 | info@jasminatanec.cz
www.aphrodite.cz
www.jasminatanec.cz
PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych tímto poděkovat Radě města
Holešova a MKS za finanční i organizační
pomoc při zajištění náročné akce Všetulská
hůlka - holešovský festival mažoretek. Děkuji
také všem pracovníkům SVČ - TYMY, dalším
dobrovolníkům a jmenovitě panu Jaroslavu
Radeckému a Jiřině Ježíkové za perfektně
zvládnutou akci.
Mgr. Jarmila Vaclachová
BLAHOPŘÁNÍ
Jménem všech pracovníků i spolupracovníků
SVČ - TYMY a jménem svým blahopřeji všem
našim zástupcům, kteří byli oceněni Radou
města Holešova. Jako sportovní naděje do 15
let byl oceněn taneční pár Monika Zapletalová
a Martin Dubický, osobností v oblasti volnočasových aktivit pro rok 2011 se stala paní Milada
Květáková. Zastupitelstvo města Holešova
udělilo vysoké vyznamenání - Velkou pečeť
města, panu trenérovi Ladislavu Lindovi u příležitosti jeho kulatých narozenin. Chtěla bych
také poděkovat za velmi pěkný a slavnostní
večer, který jsme mohli společně s oceněnými
osobnostmi našeho města prožít v sobotu 5. 5.
2012 v zámecké sala terreně.

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
4. 6. MALOVÁNÍ U TESCA - od 15.00, malování pro nejmenší na asfalt, malování na obličej,
BIENVENIDO, DAVIDE!!!
odměny
V pondělí 7. května jsme v SVČ - TYMY přivítali
5. 6. OLYMPIÁDA MATEŘSKÝCH ŠKOL v rámci Evropské dobrovolné služby našeho
od 9.00 na hřišti u gymnázia v Holešově
nového dobrovolníka ze Španělska - Davida.
7. 6. TALENTÍK 2012 - od 10.00 v TYMY,
David bude v našem středisku pobývat celý
vyhodnocení talentů holešovských základních
rok, zapojí se do všech našich aktivit a bude
ORIENTÁLNÍ TANEC S JASMINOU
škol
8. 6. ZÁMECKÁ 5 - od 15.30 v zámecké za- Pravidelné hodiny orientálního tance pod ve- také realizovat svůj projekt. Do činnosti se hned
hradě, atletika pro děti, dětské závody v běhu, dením orientální tanečnice Jasminy - lektorky po příjezdu zapojil velmi aktivně, zúčastnil se
Dne Evropy, který se konal na nám. E. Beneše.
hlavní závod pro dospělé - ZÁMECKÁ 5, star- taneční skupiny Belly Dance Group Aphrodite
Splňte si své sny a objevte v sobě pravou Tady se setkal také s naším panem starostou
tovné: 100,-, děti: 20,14. 6. VERNISÁŽ MLADÝCH KERAMIKŮ ženskost - každé pondělí od 20.00 hod. v SVČ Zdeňkem Janalíkem a také mladým studentem
- dobrovolníkem z Itálie, který v rámci projek- od 16.00 v SVČ - TYMY, prodejní výstava - TYMY - pro pokročilé
tu AFS v našem městě pobývá již
výrobků dětí z kroužku
od září a studuje na gymnáziu, jeho
17. 6. ŠTĚSTÍ KVĚTY FIALOhostitelskou rodinou jsou Šandovi.
VÉ - večerní pořad - od 19.00
ve společenském sále TYMY - poSPONTÁNNÍ AKTIVITY
vídání herecké legendy s kolegou
Pondělí - pátek od 15.00 do 18.00
a osobním přítelem, hercem Slohodin
váckého divadla panem Josefem
- trampolína, stolní fotbálek, kulečKubáníkem. Paní Květa vzpomíná
ník, ping-pong, oáza, tělocvična,
na svůj bohatý život, slavné kolegy,
zrcadlovka
natáčení dnes již legendárních filmů
(můžete rezervovat předem na tel:
a má v zásobě také plno úsměv573 396 928, mob.: 734 358 563)
ných a originálních rad do života.
V průběhu celého večera mají také
Nabízíme pronájem jídelny a kuprostor pro otázky diváci, knihy paní
chyňky na rodinné oslavy, schůze
Květy k prodeji, na závěr proběhne
apod.
autogramiáda a pro zájemce fo- cena pronájmu: jídelna: 60,-/hod.,
tografování. Vstupenky je možné
kuchyňka: 60,-/hod.
zajistit v předprodeji v kanceláři
SVČ - TYMY. Cena: 180,Bližší informace na tel.:
29. 6. DÁREK ZA VYSVĚDČENÍ 573 396 928, 734 358 563,
přijďte ukázat své vysvědčení, čeká
David ze Španělska, holešovský starosta Zdeněk Janalík
e-mail: vsetuly@centrum.cz
a Michal z Itálie.
vás odměna
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Plamínek opět zazářil
Ve čtvrtek 10. května se aula 3. Základní školy Holešov rozezněla
dětskými hlasy - při tradičním koncertu se zde setkaly dva pěvecké sbory - holešovský Plamínek a uničovská Rosička. Krásnému vystoupení
přihlíželi rodiče, spolužáci dětí, současní i bývalí učitelé školy a všichni
se shodli na jednom: čtvrteční odpoledne vyplněné procítěným zpěvem,
rozzářenýma očima malých zpěváčků i úsměvy spokojených vedoucích
obou sborů se opravdu vydařilo.
Vystoupení jsem přihlížela spolu s bývalou ředitelkou 3. ZŠ Holešov a zároveň kmotrou Plamínku Mgr. Alenou Grygerovou a stejně
jako při sobotním oceňování nejlepších mladých sportovců Holešova
jsme se obě shodly na jednom: jakákoliv práce s dětmi - ať už se jedná
o oblast sportu, kultury, či jiných volnočasových aktivit - si zaslouží to
nejvyšší ocenění a poděkování těm, kteří ji vykonávají a podporují. Proto
děkuji za všechny přihlížející hosty všem paním učitelkám z obou škol
za obrovský kus práce, čas a nadšení, které sboru věnují, děkuji rovněž
ředitelce školy Mgr. Jitce Heryánové za velkou podporu činnosti sboru,
který tak skvěle reprezentuje holešovské školy, město Holešov i Zlínský
kraj, a přeji za sebe i všechny zúčastněné Plamínku hodně úspěchů a co
nejvíce nadšených zpěváčků.
Mgr. Svatava Ságnerová,
předsedkyně školské a protidrogové komise

Základní umělecká škola
F. X. Richtera Holešov si vás dovoluje
pozvat na tyto akce
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. června Bubenická show
zahrada zámku - 15.00 hod.
14. června Muzikálový večer
nový Driwe Club zámku - 19.00 hod.
15. června „Studánka Rubínka“ taneční odd. a hosté
sál kina Svět - 17.30 hod.
21. června Koncert ZUŠ Holešov a Rožnov pod Radh.
kino Svět - 16.30 hod.

PLAMÍNEK HOSTIL ROSIČKU Z UNIČOVA
Ve čtvrtek 10. května jsme na naší škole
přivítali opět po roce družební pěvecký sbor
Rosička z Uničova. Je to tradiční akce, kdy
Rosička zajíždí do Holešova prohlédnout si naši
školu, město Holešov a odpoledne společně
s Plamínkem vystoupit na jarním koncertu pro
maminky.
Koncert se konal před zaplněnou aulou
školy. Nejprve se představila Rosička mladších
i starších žáků, poté přednesli svůj program
pouze starší. Oba sbory prokázaly, že patří mezi
kvalitní dětské pěvecké sbory. Ani Plamínek
nezklamal. Ve svém vystoupení předvedl nejen
prvotřídní pěvecký výkon, ale na posluchače oka-
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mžitě přenesl nadšení a dobrou pohodu. Celým
svým projevem znovu Plamínek dokázal, že si
Zlaté pásmo v krajské přehlídce dětských pěveckých sborů zasloužil. Teď už jen budeme držet
palce, aby stejně dopadla i celostátní přehlídka
pěveckých sborů právě v Uničově, což by byl asi
nejlepší dárek k 10. narozeninám sboru.
Na tomto koncertu se sbor rozloučil se
zpěváčky pátých tříd, kteří mohou pokračovat
v pěveckém sboru Moravské děti. Svými projevy
děti podpořily současná ředitelka školy Jitka
Heryánová i bývalá ředitelka a zároveň kmotra
sboru Alena Grygerová.
Martin Krčál, 3. ZŠ Holešov
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Za kapelníkem PhMr. Ottou Šalerem
(16. 1. 1928 - 6. 5. 2012)
Byl osobností a dnes už i nepominutelnou
kapitolou v hudební historii holešovského a kroměřížského regionu. Nebylo mu ještě dvacet,
když se při krátkém pobytu v Praze poprvé
setkal s orchestrem Karla Vlacha. Toto setkání silně ovlivnilo jeho muzikantské smýšlení
a směr dalšího vývoje. Otto Šaler se okamžitě
rozhodl, že bude studovat skladbu na AMU.
Zkoušku s úspěchem složil, ale rodiče mu
zabránili studovat hudbu s tím, že „šumařinou“
se živit nebude.
Po maturitě na holešovském reálném gymnáziu (1947) tedy vystudoval farmacii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity
v Brně, pracoval jako lékárník na různých místech (nejdéle v Holešově a ve Zdounkách)
a hudbě se věnoval jako svému koníčku. Trpě-

livě, bez váhání, s obdivuhodnou chutí a vůlí.
Jeho velikou životní láskou byl swing a jazz.
Již v období druhé světové války se stal
duší skupiny mladých hudebníků z Dobrotic,
která hrála na ilegálních tanečních zábavách
pořádaných na „ranči“ u Vymětalíků. V roce
1945 se tito mladí muzikanti včlenili do tehdy
již známého orchestru Pepy Trlifaje. Protože
mladí hudebníci chtěli hrát swing, došlo poz-

ději k rozdělení Trlifajova orchestru na původní
„dechovosmyčcovou“ část vedenou stávajícím
kapelníkem a novou swingovou část pod vedením Otty Šalera.
V první polovině 50. let se prezentuje
Šalerova kapela jako velký swingový orchestr,
který kromě koncertní činnosti účinkuje na plesech, čajích, v tanečních, ale také při hudebním
doprovodu divadelních her Voskovce a Wericha
s hudbou Jaroslava Ježka. Kapelníkovo hudební nadání, píle, houževnatost i velké organizační
schopnosti se staly východiskem rychle vzrůstající úrovně i popularity orchestru, který postupně účinkuje po celé východní a střední Moravě.
Orchestr navazuje na slavnou tradici swingové
éry a vedle známých světových i domácích
swingových písniček uvádí orchestrálky z repertoáru slavných
amerických orchestrů Glenna Millera,
Counta Basieho,
Benny Goodmana,
Duka Ellingtona aj.
S příchodem
nové beatové vlny
ve druhé polovině 60. let dochází
ke zmenšení a omlazení orchestru.
Pamětníci si vzpomenou na éru pravidelných tanečních
večerů v holešovské kavárně „U Taclů“. Koncem 70. let
odchází Otta Šaler
do Zdounek, ale
šalerovští hudebníci
pokračují ve vystupování v uskupeních Synchron a OK Kvintet.
Otto Šaler svoji hudební činnost přechodně
ukončil. Vrátil se k ní pak až v srpnu 1995, kdy
sestavil kroměřížský Big Band, který opět rozdával radost všem příznivcům velkokapelového
swingu a jazzu.
Pan kapelník do svého nového orchestru
angažoval výtečné muzikanty - mj. profesory kroměřížské konzervatoře, členy zlínské

a olomoucké filharmonie a špičkové hudebníky
- neprofesionály. Navázal spolupráci s řadou
zpěváků - uznávaným jazzmanem Ladislavem Kerndlem a dalšími nadějnými zpěváky
- Zdeňkem Florou, Petrou Kuciánovou, Mirkou
Netopilovou, Lenkou a Eliškou Kadeřábkovými,
Dagmar Bernardovou a dalšími. Při oslavě své
osmdesátky Otta Šaler svoji bohatou hudební
činnost ukončil 13. ledna 2008 koncertem svého orchestru v sále Domu kultury v Kroměříži.
Ještě předtím se rozloučil s holešovským publikem na předvánočním koncertě v sále kina Svět
v Holešově konaném 16. prosince 2007.
Působivé gesto, impozantní zjev a hluboká
životní moudrost, to vše vytvořilo z PhMr. Otty
Šalera osobnost, jež nemůže být těmi, kteří měli
to štěstí se s ním setkat, nikdy zapomenuta.
Ing. František Rafaja
(Autor příspěvku děkuje za poskytnutí cenných životopisných informací o legendárním
kapelníkovi Ottu Šalerovi a jeho hudebním
působení bývalým členům jeho orchestrů - panu
Rostislavu Šalerovi a Ing. Jaromíru Tatýrkovi).

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vzpomínka
V sobotu 12. května 2012
uplynul rok od úmrtí pana

Stanislava Štěpána
z Holešova.
Vzpomínají synové
s rodinami.

FANTOMAS NA ZÁMKU. Netradiční host přišel poblahopřát do společného života manželům
Iloně a Jiřímu Šafaříkovým. Svatba se konala 21. dubna na holešovském zámku.
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Středisko volného času
si připomnělo Den matek i své výročí
Malé poděkování formou vystoupení členů zájmových kroužků
a kytičky připravily děti pro své
maminky při svátku Dne matek ve
Středisku volného času Holešov
- TyMy. V neděli 13. května tímto
způsobem poděkovaly svým nejbližším za lásku, péči a pochopení.
A je možná trochu na místě maminkám ještě popřát, abychom na ně
měli vždy čas a chovali se k nim
s úctou a vděčností i v ostatních
dnech roku.
V závěru pořadu si přítomní
připomněli již 9. výročí založení
střediska volného času. V té nedávné době byla budova školy
ve Všetulích nevyužita a tehdej-

ší ředitel MKS Josef Jakubčík se
ujal úkolu rozjet v budově nějakou
činnost. Jako vedoucí určil Jarmilu
Vaclachovou. První krůčky byly
skutečně nelehké a složité. Za těch
devět let se událo mnoho a je to
na delší povídání. Ale středisko se
může pyšnit mnoha úspěchy, baví
a vychovává stovky dětí a stalo se
i „všetulským kulturákem“. Za toto
vše si vedení a pracovníci střediska zaslouží poděkování nejen
zastupitelstva města. A příští rok
určitě první desítku existence TyMy
podobným vystoupením společně
oslavíme.
R. Seifert

Herec Tomáš Valík
bude vystavovat v Holešově
Fotografickou kolekci Židovské hřbitovy vystaví v měsíci červnu
v holešovské kavárně Cinema známý herec Tomáš Valík. Už před třemi
lety vystavoval v Holešově spolu s Robertem Rohálem a Nelly
Billovou.
Svůj působivý cyklus Židovské hřbitovy představil Valík
letos už v Lomnici nad Popelkou
a Třebíči. Holešov se tak stane
třetím městem, kde letos své
černobílé fotografie vystaví.
JZ
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Holešovský děkan opět požehnal motorkářům před sezónou
První májová sobota patřila
kromě oslav města v Holešově již
počtvrté motorkářům. Agilní holešovští Býkeři-Moravian Bikers Club
uspořádali na náměstí velké setkání
příznivců jednostopých strojů nejrůznějších značek, barev i objemu
a všichni kolemjdoucí měli za krásného slunečného počasí co obdivovat. Před chrámem Nanebevzetí
Panny Marie se na své první jarní
vyjížďce sešly snad dvě stovky nadšenců tohoto sportu. Hlavní událostí

celého setkání bylo posvěcení motocyklů zástupcem římskokatolické
farnosti Holešov panem farářem
Jerzym Walczakem, který popřál
všem účastníkům úspěšnou letošní
sezónu na dvou kolech. V úvodu
setkání nejdříve předal Kryštof Vaněk, mladičký nadějný fotograf, své
dílo přítomným motorkářům, dále
následovala dobročinná akce holešovských motorkářů, kteří věnovali
finanční dar Michalce Láníkové, nemocné 5leté holčičce z Holešova.

Po hlavním projevu pana faráře
se náměstím rozburácely motory
nablýskaných strojů. Po projížďce
městem se všichni účastníci sešli
na tradičním setkání na výletišti
v Dobroticích, kde toto setkání dále
pokračovalo.
Všichni přihlížející měli možnost
prohlédnout si nejen nádherné motorky, ale také malého - možná budoucího známého fotografa - a svou účastí
rovněž podpořili nelehký zápas malé
Michalky se zákeřnou nemocí.

Všem organizátorům děkuji
za přihlížející diváky za nádhernou
přehlídku krásných motorek a děkuji
všem, kteří podpořili dobročinnou akci
pro Michalku - její výtěžek byl předán
rodičům na zakoupení potřebných
léků a zdravotních pomůcek. Pomáhat potřebným můžeme i drobností
- stačí se jen rozhodnout…
Manželé Láníkovi děkují holešovským motorkářům i všem dalším
za pomoc Michalce.
Mgr. Svatava Ságnerová

Holešovský děkan žehná motorkářům a jejich strojům krátce předtím, než vyjely na spanilou jízdu do okolí Holešova.

Motocykly nejsou pouze doménou mužů. Motorkáře velmi často
doprovází na podobné srazy také jejich partnerky a manželky.

Součástí srazu byla i dobročinná akce ve prospěch nemocné pětileté
Michalky. Foto František Sovadina

Překvapivý výsledek zápasu v Mutěnicích
FK Mutěnice - DFK Holešov: 0:1 (0:3)
Další zápas sehrály holešovské hráčky
na půdě kvalitního soupeře v Mutěnicích a získaly zde cenné body. Úvodní minuty se nesly
ve znamení velkého náporu domácích hráček.
Holešov po brzkém střídání Baranovou srovnal
hru a po skvělé individuální akci Kamily Dětské a faulu na ni kopal dokonce penaltu, ale
Dobroslávková ji prohospodařila střelou přímo
do gólmanky a Zderčíková při dorážce přestřelila vysoko nad… Poté zpět převzali iniciativu
domácí a kolem 20. minuty mohli dvakrát opět
skórovat, ale netrefili branku, jejich převaha
byla patrná především při rohových kopech.
Mutěnice neproměnily řadu šancí a po neproměněné střele do té doby nepříliš výrazné Eriky
Bárkové šli přece jen hosté do vedení - ve 45.
minutě po ose Dobroslávková - Kučerová střílela Bárková do brankářky a dobíhající Zderčíková
se nemýlila - 0:1. Druhá půle měla jiný průběh
než první - přes občasné protiútoky domácích
na hřišti dominoval trvalým tlakem především
hostující celek - nejdříve po průniku Zderčíkové

mohl zvýšit hned po přestávce své vedení, ale
už v 51. minutě přesně posadila míč Dobroslávková na hlavu Bárkové a hosté zvýšili na 0:2.
Holešov měl řadu dalších šancí ze hry i při několika rohových kopech či po střele Dobroslávkové a v 88. minutě se dočkal potřetí: Karolína
Kozlanská posunula míč Denise Baranové, ta
ho přihrála Šefránkové, která vběhla do šestnáctky a vybídla ke skórování Kučerovou. Ta
opakovanou střelou uzavřela účet střetnutí
na 0:3. Výsledek zápasu byl překvapivý, ale zvítězila efektivita ofenzivy a bojovnost Holešova,
vybojované body jsou velmi cenné a pochvalu
si zaslouží všechna děvčata.
Sestava: Kuchařová, Šustáčková, Pospíšilová, Vybíralová, Kozlanská, Bárková,
Dobroslávková, Dětská, Zichalová, Zderčíková, Kučerová. Střídaly: Baranová, Šefránková. Branky: Zderčíková, Bárková, Kučerová. Nejlepší hráčka: Kamila Dětská.
Mgr. Svatava Ságnerová
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Holešovské holky vyhrály doma i venku o tři branky
FK Holešovské holky : FC Elseremo
Brumov 3 : 0 (2:0)
Domácí celek vstoupil do utkání velmi aktivně a díky dobré ofenzivní hře si vytvořil mírnou
převahu, kterou brzy přetavil ve vedoucí branku.
Rohový kop poslala Šebestová na hlavu Houdkové, která důraznou hlavičkou nedala brankařce
hostí šanci zasáhnout. Obraz hry se po vstřelené
brance nezměnil, a tak šli domácí po čtvrthodině
hry do dvoubrankového vedení, když Šebestová
opět z rohového kopu našla Houdkovou, která
hlavičkovala do odkryté části brumovské branky.
Hosté se pokoušeli o korekci stavu, ale nedokázali se dostat na dostřel holešovské branky.
Za domácí mohla zvýšit Mrázková, která pěkně
pronikla do šestnáctky, kde ji skvěle vychytala
vyběhnuvší brankařka hostí. První poločas tak
skončil 2:0 pro domácí.
Ve druhé půli se na hráčkách obou družstev začala projevovat únava ze silného slunce,
která si vybrala daň v podobě mnoha hluchých
míst. Tato hluchá místa byla naštěstí pro diváka
vyplněna několika záchvěvy velmi pohledné
ofenzivní hry z obou stran. Hosté si dokázali
vytvořit jednu vyloženou příležitost, kterou však
z hranice šestnáctky poslala hráčka Brumova
mimo branku. Domácí si vytvořili gólových příležitostí o poznání více, jedinou úspěšnou střelkyní však byla Šebestová, která napálila míč ze
střední vzdálenosti přesně na zadní tyč. Největší
nevyužitou příležitostí bylo sólo Kovaříkové,
kterou vychytala brankařka, přičemž následná
dorážka levačkou letěla mimo prázdnou branku
hostí. Domácí hrozili především z rohových
kopů, které však k další změně skóre neved-

ly, a tak utkání skončilo zaslouženou výhrou
domácích 3:0.
Za krásného slunečného počasí nastoupila holešovská děvčata ke střetnutí
s důrazným celkem Brumova v sestavě:
Gulánová - Holcová (Pavlíkovská), Voždová,

Dvorníková, Houdková - Mrázková, Kovaříková, Šilhárová, Vlčková (Heglasová) - Kocurková, Šebestová.
TJ Olympia Bruntál : FK Holešovské holky
0 : 3 (0:2)
Od prvních minut bylo jasné, že utkání
bude ovlivněno větrem, který na otevřeném

hřišti nabýval značné intenzity. Holešov vstoupil
do utkání velmi aktivně, za což byl odměněn
brzkou brankou Kocurkové, která si navedla míč
na střed velkého vápna a přízemní střelou do protisměru nedala brankařce domácích šanci. Ani
inkasovaná branka nedokázala domácí výrazněji
probudit, a tak se prosadili opět hosté. Z přímého
kopu se prosadila Šilhárová, jejíž rána ve větru
několikrát zaplavala, což domácí brankařce znemožnilo zakročit. Domácí svůj výkon postupně
zlepšovali, avšak bojovali spíše s větrem než
se soupeřem. Jak domácí, tak hosté si vytvořili
několik nebezpečných závarů, které však ani
v jednom případě neskončily brankou. Do šaten
se tak odcházelo za stavu 0:2.
Ve druhé půli chtěl Holešov mimo jiné těžit
z podpory větru, avšak stejně jako v případě
domácích se vítr v zádech neukázal být dobrým
pomocníkem. Domácí si v průběhu druhé půle
dokázali vytvořit několik velmi nebezpečných
akcí, ty však odvracela pozorná Gulánová. Hosté
ve druhé půli nenavázali na poměrně dobrou
hru z prvního poločasu. Jedinou úspěšnou střelkyní druhé půle tak byla Kocurková, která se
od levé lajny propracovala na hranici vápna,
odkud vyslala nechytatelnou dělovku na bližší
roh branky.
Za extrémně větrného počasí nastoupila holešovská děvčata na půdě černého
koně MSLŽ z Bruntálu v sestavě: Gulánová
- Holcová, Voždová, Dvorníková, Houdková
- Mrázková (Pavlíkovská), Kovaříková, Šilhárová, Vlčková (Heglasová) - Kocurková,
Šebestová.
Slavomír Bednář, FK Holešovské holky

V Holešově se konalo republikové finále v silovém čtyřboji
Ve dnech 26. - 27. 4. 2012
uspořádala Vyšší policejní škola
a Střední policejní škola MV v Holešově ve spolupráci s SKP Holešov
a za podpory Zlínského kraje soutěž
O pohár Asociace školních sportovních klubů ČR v silovém čtyřboji pro
žáky středních škol. V Holešově to
byla největší letošní sportovní akce
středních škol.
Tentokrát se do Holešova sjela
silná konkurence v podobě 8 družstev děvčat a 15 družstev hochů
z celé České republiky - vítězů krajských kol. Celkem soutěžilo bezmála 100 závodníků, které doprovázelo dalších 25 osob pedagogického
doprovodu. K vidění byly po oba dny
velmi hodnotné výkony. Dívky závodily ve šplhu, trojskoku snožmo,

hodu medicinbalem a v disciplíně
sedy-lehy po dobu 1 minuty; hoši
se utkali v tlacích vleže s 75 % tělesné hmotnosti, trojskoku snožmo,
shybech a vznosech.
Soutěž byla velmi dobře
připravena a na všechny kromě
sportovního klání čekalo i další překvapení - účastníci měli možnost
si prohlédnout holešovský zámek
a řada z nich byla nadšena z večerní prohlídky židovských památek Holešova. Druhý den soutěž
pokračovala, závěrečné boje přišla
zhlédnout i náměstkyně hejtmana
Moravskoslezského kraje paní Věra
Palková, která povzbuzovala reprezentanty svého kraje - družstvo
Gymnázia Bohumín. V odpoledních
hodinách byly vyhlášeny výsledky

celého poháru. Ve výsledném hodnocení se neztratili ani závodníci
z pořádající školy. V kategorii děvčat
vyhrála disciplínu sedy-lehy Martina
Dvořáková, z chlapců byl jednoznačně nejlepší Duc Phi Viet, který
se umístil na výborném 3. místě celkově, zároveň zvítězil ve shybech.
Celkově se obě družstva v nabité
konkurenci umístila na 4. místě.
Za úspěšný průběh soutěže
patří poděkování všem organizátorům z VPŠ a SPŠ MV v Holešově a Sportovního klubu policie
Holešov, kteří během několika let
dokázali vybudovat v Holešově
tradici republikových pohárových
soutěží AŠSK. Poděkování patří
také Zlínskému kraji za finanční
podporu akce.

Výsledky: družstva dívky: 1.
SOŠ OOM Brno 2. Gymnázium
Šumperk 3. Gymnázium Arabská, Praha 4. VPŠ a SPŠ MV
Holešov
Jednotlivci dívky: 1. Adéla
Hanzlíčková, SOŠ OOM Brno 8.
Martina Dvořáková, VPŠ a SPŠ
MV Holešov
Družstva hoši: 1. Gymnázium Bohumín 2. SŠPHZ Uherské
Hradiště 3. Gymnázium Šumperk
4. VPŠ a SPŠ MV Holešov
Jednotlivci hoši: 1. Vaněk
Lukáš, SPŠ Ústí nad Labem 2.
Gyüre Radek, Gymnázium Bohumín 3. Duc Phi Viet, VPŠ a SPŠ
MV Holešov
Mgr. Daniel Kolář

Turnaj v Jedovnicích
V neděli 6. května se v Jedovnicích uskutečnil 2. celostátní turnaj jednotlivců a 3. kolo
extraligy družstev. Za nádherného počasí se
turnaje zúčastnili dva holešovští minigolfisté,
kteří se i tentokrát neztratili. Radek Doležel st.
výkonem 90 úderů obsadil 9. místo v kategorii
mužů a Radek Doležel ml. výkonem 104 úderů
obsadil 5. místo v kategorii juniorů.

Sezóna zahájena
V sobotu 28. dubna zahájilo minigolfové
hřiště v Holešově sezónu pro návštěvníky.
Otevírací hodiny jsou zatím o víkendu od 13
do 19 hodin.
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Fotbalisté se vezou na vítězné vlně, dostali Cenu města
SFK ELKO Holešov - FC Velké
Karlovice - Karolinka
4 1-0 0
Vynikající výkony a hezké počasí přilákaly do ochozů holešovské
Střelnice 220 diváků. Ti viděli dobrou kopanou a odcházeli spokojeni.
Trenéru Malíkovi chyběli pracovně
vytížený Barták a dlouhodobě zra-

arbitrů - hlavní Mejzlík, asistovali
mu Štěpánek a Prokop.
Sestava: Krejčí - Münster, Roubalík, Bačík, Charuza - Matulík,
Marek, Sedlařík, Sumec - Křenek,
Hausknecht. Střídání: v 59. minutě za Sedlaříka - Očadlík, v 64.
minutě za Marka - Machálek, v 85.
minutě za Sumce - Ohlídal.

Marek. Střídání - za Olšu - Očadlík, za Machálka - Hausknecht.
FC Morkovice - SFK ELKO
Holešov
2 1-2 3
Další těžké utkání odehrál
Holešov na půdě vedoucího celku
krajského přeboru v Morkovicích,

Úspěšný A tým SFK ELKO Holešov obdržel za své výborné výkony Cenu města Holešova
v kategorii sportovních kolektivů za rok 2011.
nění Olša a Uruba. Počátečních
deset minut bylo vyrovnaných, pomalu však přibývalo akcí domácích.
Přišla 15. minuta, Sedlařík předložil míč do běhu Matulíkovi a ten
křížnou ránou překonal brankáře 1:0. Ve 23. minutě poslal hezký
centr z rohu šestnáctky Křenek, ale
Sumec netrefil do brány. Ve 28. minutě střela z kopačky Marka mířila
k tyči do brány, ale hostující obránce
míč vyrazil na roh. Posledních deset
minut prvního poločasu se dostali
do akcí také hosté, brankáře Krejčího však vážně neohrozili.
Druhý poločas utkání zahájil
Holešov náporem a již v 50. minutě šel sám na bránu Sumec,
přihrál do uličky na Křenka a ten
přehodil brankáře - 2:0. Vstřelená
branka domácí ofenzivu uklidnila
a na branku soupeře se valily další
nebezpečné útoky. V 53. minutě přišla další akce přes Matulíka
na Křenka a ten zvýšil k tyči brankáře Sváčka na 3:0. V 56. minutě
to byl opět Sumec s jeho technickými kouzly, který našel další ulici
mezi hostujícími obránci, přihrál
Hausknechtovi a ten dal další branku - 4:0. V 59. minutě předvedl
Hausknecht další dvě sóla, ale
brankáře nepřekonal. Následně
došlo ke třem vystřídáním, ale další
čisté konto si domácí vzít nenechali. Hosté měli největší šanci v 83.
minutě, kdy Hass obešel i domácího brankáře, ale minul bránu.
Slušně hrané utkání se dvěma žlutými kartami pro hosty řídila trojice

kde se body jen těžko sbírají. Domácí vedou soutěž s velkým náskokem a těžko je někdo zastaví
v postupu do divize.
Hosté začali velmi dobře,
když první branku v dresu Holešova zaznamenal Vojta Matulík - 0 : 1.
K dalšímu útoku se odebral střední
obránce Roubalík a akci zakončil
na 0:2. To probíhala teprve 12.
minuta. O dvě minuty později však
domácí snížili na 1:2. Do poločasu
se již však stav nezměnil.
V 58. minutě domácí hráč
Svoboda po chybné rozehrávce
zachránil situaci strhnutím za dres
protihráče a za tento zákrok uviděl
červenou kartu. Domácí se snažili
i v deseti hráčích vyrovnat, ale
jejich elán zchladil v 70. minutě
Hausknecht, když zvýšil na 1:3.
Diváci hnali domácí neúnavně
do útoku, a tak deset minut před
koncem snížil opět Zourek na 2:3.
Dalšímu tlaku však hráči Holešova odolali, a tak po delší době
Morkovice pokořili a odvezli si
zasloužené tři body. Utkání řídil
dobře rozhodčí Houdek před 150
diváky.
Sestava: Krejčí - Barták, Bačík,
Roubalík, Charuza - Sumec, Sedlařík, Olša, Matulík, Marek, Křenek.
Střídali: Machálek, Hausknecht
a Očadlík.
(hr)

Sokol Kateřinice - SFK ELKO
Holešov
0 0:4 4
Další utkání na soupeřově
hřišti začal Holešov velmi dobře.
Na hostech byla znát velká snaha
potvrdit minulé vítězství v Morkovicích. V sestavě chyběli stále
zranění Uruba, Münster, Barták
a Ohlídal, a tak měl trenér Malík
jen dva hráče na střídání. Deset
minut se obě mužstva oťukávala,
ale již ve 13. minutě prošel přes
obránce Sumec, ale mířil vedle.
Největší šanci měl Olša, ale jeho
střelu z brány vyrazil obránce
na roh. Tlak hostí se stupňoval.
Ve 20. minutě se srazil brankář
s obráncem, Křenek je obešel
a do prázdné brány otevřel skóre
zápasu - 0:1. Ve 21. minutě přišel
nejhezčí gól utkání. Hráči Holešova
rozebrali na šest přihrávek obranu domácích a poslední Sumec
nezištně dal míč před prázdnou
bránu Křenkovi a stav se změnil na
0:2. Ve 37. minutě vybojoval míč
na chybujícím obránci Olša, přihrál
Křenkovi a ten dovršil poločasový
hattrick na 0:3. Kuriózní branka
padla ve 45. minutě, kdy poslední
stoper domácích uklouzl, míč sebral Marek a po sólu vsítil podél
brankáře poslední branku zápasu
0:4. Utkání řídila bez problémů trojice rozhodčích Sumsal, Mejzlík,
Vlašič.
Sestava: Krejčí - Charuza, Bačík,
Roubalík, Matulík - Sumec, Sedlařík, Machálek, Olša - Křenek,
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Soutěž Holešovska
Téměř třicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou uveřejnilo Holešovsko č. 8/2012, přičemž jste poznali úryvek z písně „Je nebezpečné
dotýkat se hvězd“ (Jiří Šlitr/Jiří Suchý), která zaznívá ve filmu
režisérů Jána Roháče a Vladimíra Svitáčka Kdyby tisíc klarinetů
z roku 1964. Písničku nazpívali Eva Pilarová a Karel
Gott. První vylosovanou výherkyní je Lenka Václavíková
z Kurovic, druhým výhercem je
Milan Jonák z Třebětic - oba si
pochutnají v restauraci Kanada
v Holešově.
Za správně vyluštěné
SUDOKU pošleme volné vstupenky do kina Svět Ladislavu
Karel Gott a Eva Pilarová
Drábkovi z Holešova a Olze
před čtyřiceti lety.
Rypkové z Holešova. Všem
šťastným výhercům redakce srdečně gratuluje!
A teď už pokračujeme v nové hádance. Uhádnete, jak se písnička
jmenuje a ve kterém českém hudebním filmu zaznívá? Můžete připsat
i to, kdo ji ve filmu zpívá...
„Hleďme na tu havěť, myška, muška, bleška, šváb, tu si trousí,
tu si zobnou, špína chlap, kdo na ně šláp, máš je ctít…“
Správné odpovědi posílejte nejpozději do týdne na adresu: Robert
Rohál, redakce Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17
Holešov, e-mail: robert.rohal@holesov.cz.
RR

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

Akce na nejbližších 14 dnů
VÝSTAVY
• Do konce října výstava fotografií Miroslava Piláta Indie 2010
- zámek
• Do konce května výstava fotografií Petra Pěluchy
- kavárna Cinema
• Do konce května výstava obrazů R. Seiferta a V. 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, DISKOTÉKY, KINO
• Sobota 19. 5. The Rangers - Ladies Party
- nejvyhlášenější erotická show pro dámy v podání slavných The
Rangers. Pro věkovou skupinu 18+, zámecký New Drive Club
• Sobota 19. 5. Disco DJ Šmakin
- další z tanečních večerů pro věkovou skupinu 18+, zámecký New
Drive Club od 23 hod.
• Sobota 26. 5. Screamers travesti show
- kabaretní vystoupení skupiny, která slaví letos 15 let činnosti
- kino Svět od 19.30 hod.
• Středa 30. 5. Autopohádky
- animovaný rodinný film ČR - kino Svět od 13.15 a 17.30 hod.
MKS Holešov a Středisko volného času TYMY Holešov připravují:
• Neděle 3. 6. Den dětí - pestrý program pro děti a jejich rodiče - atrakce,
soutěže, kolotoče, lodičky, koně, vláček Pacifik, pohádkový zámek,
taneční vystoupení, bubenický a žonglérský workshop - zámecká
zahrada od 14 hod.
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