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Regionální ãtrnáctideník mûsta Hole‰ova

Karel Gott
na zámku
Odložené hudební setkání
s Karlem Gottem plánují organizátoři z Městského informačního
centra na neděli 24. června od
19 hodin. Podrobnosti na str. 14.

Klenot města

Historickým podvodem je
obestřen vznik jedné z holešovských památek, která se stala architektonickým klenotem města.
Klenotem, jehož zdi jsou v poslední době terčem útoků hloupých
a tupých vandalů.
Podrobnosti na str. 19.

Stavba začala
DEN POLICIE. Na fotografii je zachycena ukázka vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla,
která proběhla v rámci Dne Policie ČR v zámeckém parku ve čtvrtek 24. května dopoledne. Více na str. 9
a www.holesov.cz. Foto František Sovadina.

Je buk v zámku bezpečný?
Co vy na to, pane starosto?
Kolem památného červeného buku v zámecké
zahradě jsou už delší dobu umístěny výstražné
tabule. Je pohyb kolem tohoto stromu nebezpečný? Co vy na to, pane starosto?
„Odborná firma provedla v květnu tahovou zkoušku a výsledky ukázaly, že není nutné přistoupit k pokácení tohoto vzácného stromu. Na druhou stranu chci
apelovat na občany, aby v okolí tohoto stromu dbali
zvýšené bezpečnosti a pod jeho korunou se raději
nezdržovali. Okolí dřeviny bude nějakou formou ohrazeno a budou zde rovněž trvale umístěny informační tabule. Kolemjdoucí
tak budou zřetelně upozorněni na to, aby se v blízkosti buku nezdržovali.“
Další informace na str. 3.

Chystá se výstava Lady a Saudka
Zajímavé výstavy chystá Městské kulturní středisko Holešov. Zatímco 8. června bude otevřena velká retrospektivní výstava světově
proslulého fotografa Jana Saudka,
počínaje 13. červnem bude k vidění reprezentativní výstava z tvorby

malíře Josefa Lady. Obě expozice
mají leccos společného - obě budou instalovány v prvním poschodí
holešovského zámku, obě budou
otevřeny denně kromě pondělí od
9 do 12 a od 13 do 17 hodin a obě
skončí 16. září letošního roku.

Stavba jihovýchodního obchvatu začala. Podrobnosti se dozvíte na stranách 3, 4 a 5.

Vyjde nová publikace
Holešov (frs) - Dáma každým
coulem je název nové brožury,
kterou vydává začátkem června
město Holešov. Autorem publikace je redaktor Holešovska Robert Rohál, který se zde zabývá
nejen peripetiemi poslední holešovské hraběnky Barbory Wrbnové, ale i vzpomínkami pamětníků na tuto ženu. Útlá knížečka,

která navazuje na dříve vydanou
brožuru Vzlety a pády holešovské hraběnky Barbory Wrbnové,
vychází v edici Knihovnička Holešovska. Kromě pamětnických
vzpomínek v ní čtenáři najdou
i dosud nepublikované fotografie,
které poskytla hraběnčina rodina.
Více informací na str. 13.
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Červený buk u zámku byl podroben tahové zkoušce
Tahová zkouška na památném červeném
buku u zámku proběhla v pátek 11. května. Výsledek zkoušky byl zapracován do znaleckého
posudku, jehož závěrem je skutečnost, že strom
byl zhodnocen i přes vzniklá poškození jako
dlouhodobě perspektivní. Byla navržena lokální

a obvodová redukce koruny stromu snížením
o 4 metry, revize bezpečnostních vazeb a úprava terénu pod korunou stromu.
Ing. Pavla Pšejová
referent odboru životního prostředí

V červnu se konají komentované
prohlídky zámecké zahrady
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a průvodcem parkem
připravila na dny 9. - 10. 6. 2012 již III.
ročník víkendu otevřených zahrad. Víkend
otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti (Open Garden & Squares Weekend)
vznikl ve Velké Británii a probíhá vždy během
druhého červnového víkendu. Projekt se setkal s velkým ohlasem a stává se postupně
tradicí po celé Evropě. V České republice

se do projektu zapojují běžně navštěvovaná
místa, ovšem s doplňkovým programem.
Obvyklá forma je komentovaná prohlídka
o historii, současném stavu i záměrech do
budoucnosti v zahradě či parku.
V zámecké zahradě v Holešově proběhnou komentované prohlídky v následujících termínech: sobota 9. 6. 2012
- 14.00 hod. a 15.30 hod., neděle 10. 6.
2012 - 14.30 hod. Sraz je u hvězdárny.
(pp)

Tahové zkoušce byli přítomni rovněž
představitelé města.

Podrobnosti o stavbě jihovýchodního obchvatu města
Stavba jihovýchodního obchvatu Holešova bude probíhat v roce
2012-2014. Celková délka obchvatu
činí 3 056 m. Na trase jsou řešeny
tři křižovatky, styčná u koupaliště,
průsečná se silnicí III/49012 na Žopy
a průsečná se silnicí III/49011
na Přílepy. Trasa obchvatu kříží
mimoúrovňově železniční trať Kojetín
- Valašské Meziříčí. Navržená stavba
je v souladu s platným územním
plánem města Holešova a je řešena
v souladu s plánovaným rozvojem
pozemních komunikací II. třídy.
V měsíci květnu probíhá vytyčení obvodu staveniště. Podle harmonogramu prací, které předložil
zhotovitel stavby (sdružení tří firem
Eurovia, Strabag a KKS) by stavební práce měly započít přípravou území, provedením skrývek orné půdy

a s tím související manipulací
s ornicí. Následně se začne s výstavbou prvních stavebních objektů,
mezi které patří most přes železnici, protlak pod tratí, kanalizace,
přeložky inženýrských sítí, provizorní komunikace, protihlukový val
a dešťová zdrž nad Sadovou, úprava skládky, přeložka silnice III/49012
do Žop a silnice III/49011 do Přílep.
V závislosti na zajištění potřebných uzavírek bude zahájena
výstavba dalších stavebních objektů
jako estakáda u koupaliště, opěrná
zeď, příjezd ke koupališti a oboře,
stezka pro pěší a cyklisty ke koupališti. O zahájení a délce uzavírek a objížděk budeme informovat
v dalších číslech Holešovska podle
postupu stavebních prací. Stavba
bude realizována po dílčích úse-

cích a do provozu bude uváděna
postupně.
Vzhledem k tomu, že se jedná
o náročnou stavbu, která zasáhne
poměrně rozsáhlé území, žádáme
všechny spoluobčany o trpělivost,
zejména ty spoluobčany, kterých se
stavba přímo dotkne (zahrádkářská
kolonie u koupaliště a na Žopské),

dále o ostražitost a dodržování bezpečnosti, pokud se budou pohybovat v bezprostřední blízkosti stavby.
Předem všem děkujeme!
Monika Partyková
odbor investic,
silničního hospodářství
a údržby města
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Usnesení z 8. mimořádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 16. dubna 2012
Přijaté usnesení č. 95/2012 - N
2562. Rada města Holešova I rozhodla na základě doporučení hodnoticí
komise o výběru nejvhodnější nabídky

na veřejnou zakázku „Silnice II/490:
Holešov - jihovýchodní obchvat“ zadat
tuto zakázku sdružení dodavatelů:
společnosti EUROVIA CS, a.s, STRA-

BAG, a.s, a KKS, spol. s r.o., a II pověřila starostu města PaedDr. Zdeňka
Janalíka podpisem smlouvy o dílo
s těmito uchazeči v souladu s jejich

nabídkou. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
PaedDr. Z.Janalík, starosta města
Bc. J. Chmelař, ověřovatel zápisu

Usnesení z 9. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 23. dubna 2012
Přijaté usnesení č. 96/2012 - N
2563 Rada města Holešova I rozhodla na základě výběrového řízení
o přidělení veřejné zakázky „Silnice
II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat, koordinátor BOZP a technický
dozor stavby“ společnosti ZEKA plus,
s.r.o., Slavičín, Jasmínová 0876,
IČ 26226120. II schválila uzavření
smlouvy o výkonu činnosti technického dozoru stavby a koordinátora
BOZP se společností ZEKA plus,
s.r.o., Slavičín, Jasmínová 0876, IČ
26226120, na akci „Silnice II/490:
Holešov - jihovýchodní obchvat“ dle
předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 97/2012 - N
2567 Rada města Holešova
schválila rozpočtové opatření
Rady města Holešova č. 4/2012
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 98/2012 - N 2559
Rada města Holešova I schválila
poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši: 1. 3.000 Kč Klubu dárců krve Kroměřížska, IČ 65270029,
Kroměříž, 1. máje 584/7, na činnost,
2. 3.000 Kč Olze Rypkové, bytem

Holešov, pro holešovskou místní organizaci Českého červeného kříže
na její činnost, 3. 10.000 Kč Oblastní charitě Kroměříž, IČ 18189750,
Kroměříž, Ztracená 63, na činnost
Kontaktního centra Plus, 4. 4.000 Kč
Středisku volného času, příspěvková organizace, IČ 75088606, Holešov, Sokolská 70, na celoměstskou
akci Folklorní odpoledne, která se
uskuteční dne 05. 05. 2012 a 5.
4.000 Kč Mgr. Monice Vyhlídalové
pro dětský pěvecký a dramatický
sbor Banana Vox na pořádání koncertů ke Dni matek 2012. Finanční
částky budou čerpány z kapitoly
51 - Rada města. II neschválila poskytnutí mimořádné finanční dotace:
1. Jezdeckému klubu Azavero o.
s., IČ 27058972, Tupesy, V Koutě
189, 2. ZO ČSOP 63/03 Buchlovice, IČ 70967318, Buchlovice,
Kostelní 403, 3. České archeologické společnosti - sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska, IČ
00444651, Praha, Letenská 4, 4.
Muzejní a vlastivědné společnosti
v Brně, IČ 00462152, Brno, Solniční
12, a 5. Holešovským trubačům, IČ
22731342, Holešov, nám. Svobody
104. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 99/2012 - N
2560 Rada města Holešova I vzala na vědomí odstoupení Bc. Gabriely Hradilové, bytem Holešov,
z funkce členky a předsedkyně
redakční rady čtrnáctideníku Holešovsko, II jmenovala předsedou
redakční rady Mgr. Petra Chvátala, bytem Holešov, a členkou
Bc. Renatu Lochmanovou, bytem
Dobrotice, a III vzala na vědomí
složení členů redakční rady: předseda Mgr. Petr Chvátal, členové:
Bc. Renata Lochmanová, Libor
Liška, Mgr. Ivana Bozděchová,
Ing. František Rafaja, Mgr. František Sovadina a Robert Rohál.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 100/2012 - N
2564 Rada města Holešova udělila
souhlas s užitím znaku města Holešova 1. Sportovnímu klubu policie
Holešov, IČ 47933852, Holešov,
Zlínská 991 za účelem propagace
města Holešova při sportovních
a kulturních akcích pořádaných SKP
Holešov a 2. právnickým a fyzickým osobám, kterým byla poskytnuta
v roce 2012 dotace z tzv. „Akce milion“ nebo z kapitoly 51 - Rada města,
a to v souvislosti s propagací města

Holešova za poskytnutí této dotace
pro rok 2012. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 101/2012 N 2566 Rada města Holešova
schválila prodloužení „funkčního
období“ na dobu dalších šesti
let s účinností od 1. 8. 2012 pro
- Milenu Michalcovou, ředitelku
Ústřední školní jídelny Holešov,
- Lenku Pacíkovou, ředitelku Mateřské školy Sluníčko, Holešov,
- Jaroslavu Turoňovou, ředitelku
Mateřské školy, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž, - Bc.
Alenu Kotoučkovou, ředitelku Mateřské školy, Holešov, Grohova
1392, okres Kroměřž a - Mgr. Jarmilu Růžičkovou, ředitelku 1. Základní školy Holešov. Zodpovídá:
Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 102/2012 - N
2448 Rada města Holešova vzala na vědomí informaci tajemníka
městského úřadu o plnění usnesení
Rady města Holešova ze dne 10.
dubna 2012.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Ing. Ludvík Urban
ověřovatel zápisu

Usnesení z jednání Rady města Holešova jako jediného společníka společnosti
Technické služby Holešov, s. r. o., která se konala dne 9. května 2012
Přijaté usnesení č. 103/2012 - N
2583 Rada města Holešova schválila
program jednání valné hromady společnosti Technické služby Holešov,
s.r.o., konané dne 09. 05. 2012.
Přijaté usnesení č. 104/2012 - N
2584 Rada města Holešova určila zapisovatelkou jednání Helenu
Bucňákovou.
Přijaté usnesení č. 105/2012 - N
2585 Rada města Holešova vzala
na vědomí zprávu o činnosti dozorčí
rady společnosti Technické služby
Holešov, s. r. o., za rok 2011 přednesenou předsedou dozorčí rady.
Přijaté usnesení č. 106/2012 - N

2586 Rada města Holešova vzala
na vědomí zprávu o hospodaření
společnosti Technické služby Holešov, s. r. o., za rok 2011 přednesenou jednatelem společnosti.
Přijaté usnesení č. 107/2012 - N 2587
Rada města Holešova vzala na vědomí účetní závěrku společnosti Technické služby Holešov, s. r. o., za rok
2011 dle předloženého návrhu.
Přijaté usnesení č. 108/2012 N 2588 Rada města Holešova
schválila rozdělení hospodářského výsledku společnosti Technické služby Holešov, s. r. o., za rok
2011 ve výši 506.365,58 Kč takto:

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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- sociální fond 80.000,00 Kč - nerozdělený zisk 426.365,58 Kč.
Přijaté usnesení č. 109/2012 - N 2593
Rada města Holešova přezkoumala
zprávu o vztazích mezi ovládající
a ovládanou osobou a mezi propojenými osobami za rok 2011.
Přijaté usnesení č. 110/2012 - N
2594 Rada města Holešova doporučila výši odměny řediteli
společnosti Technické služby
Holešov, s. r. o., za hospodářské
výsledky roku 2011 dle předloženého a upraveného návrhu.
Přijaté usnesení č. 111/2012 - N
2595 Rada města Holešova schváli-

la úpravu výše osobního ohodnocení
řediteli společnosti Technické služby
Holešov, s. r. o., dle předloženého
návrhu.
Přijaté usnesení č. 112/2012 N 2596 Rada města Holešova
schválila výši odměny členům
dozorčí rady společnosti Technické služby Holešov, s. r. o.,
za hospodářské výsledky roku
2011 dle předloženého návrhu.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Bc. Jaroslav Chmelař
ověřovatel zápisu
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Myslivecké dny naznačily, jak prezentovat českou myslivost
V Holešovsku 10/2012 byla zveřejněna
obsáhlá reportáž o Dnech města Holešova.
Pravda je, že v rámci této akce se uskutečnila
chovatelská přehlídka trofejí okresu Kroměříž.
Rozměr této přehlídky byl ovšem zdaleka větší,
pestřejší a opravdu jej vystihoval název „Myslivecké dny v Holešově“.
Vystavené trofeje, páteční program lesní
pedagogiky z kroměřížské pobočky ÚHUL, vyhodnocení dětské výtvarné soutěže „Mé toulky
za zvěří“. Takový scénář má v současné době
velká většina těchto přehlídek v ČR. Méně obvyklý je již doprovod trubačského souboru, v Holešově jej předvedl famózní soubor SLŠ z Hranic.
Méně obvyklá na těchto akcích je výstava výtvarného umění, v Holešově se prezentovali Václav
Nasvětil (obrazy ze sbírky rodiny Bartoškových),
Hana Křenková (Prostřední Bečva), své fotografie zvěře představil jeden z našich předních
fotografů tohoto žánru Ing. Antonín Havlát (Velké
Meziříčí), zcela ojedinělé bylo setkání „moravské
větve“ Klubu autorů při Českomoravské mysli-

vecké jednotě (ČMMJ), jehož se zúčastnili: Hana
Křenková (výtvarnice), Ing. Jiří Šmotek (spisovatel, Slavičín), Vladislav Krop (spisovatel, Bystřice n. O.), PhDr. Oldřich Koudelka (spisovatel,
Úsobrno), Dr. Ing. František Libosvár (spisovatel,
Zlín), Ondřej Trlifaj (rytec, Provodovice), Zdeněk
Hlaváč (spisovatel, ilustrátor, Holešov), Jitka
Vaňková-Přibylová (spisovatelka, Slavoňov).
Zcela ojedinělé bylo i pasování nové knihy Jitky
Vaňkové-Přibylové „Když myslivcem je žena“,
které provedl šéfredaktor časopisu „Myslivost“
Ing. Jiří Kasina, který rovněž moderoval představení Klubu vábičů při ČMMJ. Knihkupectví
„Myslivost“ (Praha) rovněž přispělo i bohatou
nabídkou knih členů Klubu autorů.
Jistě zajímavé bylo i doplnění chovatelské
přehlídky informacemi o jednotlivých druzích
zvěře, o zásadách jejího správného odlovu,
minivýstavou o činnosti Mysliveckého sdružení
Háje Tučapy - Bořenovice (spolupořadatel Mysliveckých dnů), výstavkou o historii časopisu
Myslivost (Stráž myslivosti) od r. 1932, výstavkou

reprodukcí grafických listů výtvarníka P. Bézy.
Celý tento „méně obvyklý“ doprovodný program
připravili členové MS Háje Tučapy - Bořenovice.
Velmi zajímavá byla i výstavka o lovu, obornictví
a bažantnictví na holešovském panství, kterou
v „pánském pokoji“ zámku připravilo MKS Holešov. Díky krásnému počasí proběhl zdařile
i jarní svod loveckých plemen psů v zámecké zahradě, kde se i široká veřejnost mohla
seznámit s méně vídanými plemeny, jakými
jsou například alpský brakýř jezevčíkovitý, borderteriér, bavorský barvář, Jack Russel teriér.
Z nedělního programu „Mysliveckých dnů“ pak
velmi zaujala přednáška Ing. Pavla Scherera
„Srnčí zvěř“, některá myslivecká sdružení uvažují i o repríze této přednášky pro své členy.
První „Myslivecké dny v Holešově“ byly poměrně vlídně přijaty veřejností a patrně naznačily
cestu, jak by měla být česká myslivost, zapsaná
do seznamu nehmotného kulturního dědictví ČR,
prezentována.
Zdeněk Hlaváč

Jarní svod loveckých plemen psů se konal v zámecké zahradě. Široká veřejnost se mohla seznámit s méně vídanými plemeny.

Usnesení z 10. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 9. května 2012
Přijaté usnesení č. 113/2012 - N
2568 Rada města Holešova přerušila projedávání zprávy týkající
se uzavření smlouvy o dočasném
provozování kanalizace „Holešovsko sever - stavba 1“ na předmětnou část stavby s provozovatelem
Vodovody a kanalizace Kroměříž,
a.s., Kroměříž, Kojetínská 3666.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: RM 21.05.2012.
Přijaté usnesení č. 114/2012 - N
2570 Rada města Holešova schválila uzavření smlouvy o provedení
záchranného archeologického výzkumu s Ústavem archeologické
památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce, Brno, Kaloudova
30, IČ 48511005, na akci „Silnice
II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat“ dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 115/2012
- N 2577 Rada města Holešova
schválila zřízení věcného břemene
na částech pozemků p.č. 2651/11
v k.ú. Holešov, p.č. 641/1 a p.č.
545/1 v k.ú. Všetuly, pro Zlínský kraj,
tř. Tomáše Bati 21, IČ 70891320,
v souvislosti se stavbou „Investiční

příprava území průmyslové zóny
Holešov“ za cenu dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 116/2012 - N
2578 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova revokovat přijaté usnesení
č. 108/2011 schválené Zastupitelstvem města Holešova dne 12. září
2011 z důvodu neuzavření smlouvy
o partnerství při přípravě a realizaci
integrovaného projektu IVVS ZK
na základě změny obsahu smlouvy
ze strany ZK. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM 25. 6.
2012.
Přijaté usnesení č. 117/2012
- N 2572 Rada města Holešova
I schválila smlouvu o poskytnutí dotace společnosti Technické
služby Holešov, s.r.o., na provoz
zámeckého koupaliště dle předloženého návrhu. II pověřila starostu
města PaedDr. Zdeňka Janalíka
podpisem této smlouvy. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 118/2012
- N 2573 Rada města Holešova
schválila příspěvkové organizaci

Ústřední školní jídelna Holešov
změnu finančního plánu na rok
2012 dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 119/2012
- N 2579 Rada města Holešova
schválila zveřejnění záměru pronájmu parkovacích ploch společnosti
Technické služby Holešov, s.r.o.,
za účelem zpoplatnění parkování.
Jedná se o parkoviště v lokalitách:nám. F. X. Richtera - ul. Zámecká ul. Partyzánská (parkoviště u zámku) Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 120/2012
- N 2575 Rada města Holešova
schválila poskytnutí mimořádné
finanční dotace ve výši: 1. 3 000 Kč
Gymnáziu Ladislava Jaroše Holešov, IČ 47935774, Holešov, Palackého 524, na podporu akce „Majáles 2012“, která se uskuteční dne
3. 5. 2012 v Holešově, 2. 4.000 Kč
Vyšší policejní škole a Střední
policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově, IČ 64422402,
Holešov, Zlínská 991, na podporu prevence rizikového chování,
3. 3.000 Kč Sboru Jednoty bratrské

v Holešově, IČ 47930098, Holešov,
Nerudova 320, na úhradu energií
pro provoz nízkoprahového klubu
na ul. Bořenovská v Holešově pro
období od května do září 2012
a 4. 7.000 Kč občanskému sdružení HolešovMAN, o.s., Holešov,
Masarykova 653, na 6. ročník
terénního triatlonu HolešovMAN
2012. Finanční částky budou čerpány z kapitoly 51 - Rada města.
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 121/2012 - N
2580 Rada města Holešova projednala a vzala na vědomí souhrn usnesení komisí rady města
za období duben 2012. Současně
rozhodla o systému realizace jejich
doporučení.
Přijaté usnesení č. 122/2012 - N
2449 Rada města Holešova vzala na vědomí Informaci tajemníka
městského úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova ze dne
23. dubna 2012.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Ing. Ludvík Urban
ověř. zápisu
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Ruské investory pro zónu bude
hledat agentura z Petrohradu
Holešov (red) - Investory pro
Strategickou průmyslovou zónu Holešov bude na ruských trzích vyhledávat specializovaná společnost.
Smlouva s petrohradskou agenturou Scientific and Technological
Communications již byla uzavřena.
„Firma má velmi dobré kontakty
v podnikatelském prostředí v Rusku. Podle ní je pro tamní velké firmy
Česká republika vhodným místem
pro expanzi na trh Evropské unie,“
poznamenal Jiří Němec ze společnosti Industry Servis ZK. Tato Zlínským krajem vlastněná společnost
má projekt zóna na starosti.
Strategická průmyslová zóna
Holešov se v Rusku prezentuje již
delší dobu. „Tato smlouva se specializovanou kanceláří je ale kvalitativně
zcela jiná úroveň oslovování potenciálních investorů. Uvidíme, jak se
vše bude vyvíjet, a případně zvážíme
podobné řešení i v dalších perspektivních zemích. V úvahu připadá například Izrael, odkud již nějaké signály
o zájmu máme,“ doplnil Němec.

Společnost Scientific and
Technological Communications
bude mít rovněž na starosti marketing v celé Ruské federaci. Ve spolupráci se zástupcem agentury
Olegem Shapovalyukem jsou již
připravovány prezentační materiály.
„Podle smlouvy přitom za tyto služby nebudeme nic platit. Agentura
získá provizi až v okamžiku, kdy
dojde k prodeji pozemků konkrétnímu investorovi,“ vysvětlil princip
spolupráce Němec.
Holešovská zóna má k dispozici pozemky o velikosti od 0,5
do 100 hektarů. Správce zóny tak
reaguje na dramatickou změnu poptávky po investičních plochách.
„Není reálné, že by v současné
ekonomické situaci došlo k obsazení rozhodující části zóny jedním
velkým investorem. Musíme tak
být připraveni vyjít vstříc požadavkům co největší skupiny investorů.
Ukazuje se, že největší poptávka je
o plochy do pěti hektarů,“ podotkl
Němec.

Hromadná nehoda u Količína
Holešov (mh) - K dopravní
nehodě autobusu a tří osobních
vozidel došlo ve středu 23. května
dopoledne na křižovatce silnice
z Holešova do Třebětic a Količína.
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Při dopravní nehodě došlo pouze
k lehčímu zranění jednoho z řidičů
osobního vozidla. Hasiči na místě
události zajistili vraky proti možnému vzniku požáru.
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Stovky žáků viděly na vlastní oči policejní práci
Atraktivní podívanou pro žáky
holešovských škol, ale i další diváky připravili ve čtvrtek 24. června
dopoledne policisté, hasiči a zdravotníci na ploše zámecké zahrady.
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově (VPŠ
a SPŠ MV v Holešově) za podpory města Holešova uspořádala

již tradiční prezentační akci Den
Policie ČR.
V dynamické části programu
mohli diváci zhlédnout vyproštění zraněného z vraku auta, které předvedli členové hasičského
záchranného sboru a záchranné
zdravotnické služby. Jízdní policie následně ukázala, jakými po-

mocníky jsou pro policisty koně
při udržování veřejného pořádku.
Vojenská policie pak zinscenovala
zadržení nebezpečného pachatele. Program dynamických ukázek
se v průběhu dopoledne dvakrát
opakoval.
Kromě toho policisté prezentovali na různých stanovištích další

své činnosti. Mezi nimi například
pyrotechnickou službu, ukázku
výstroje a výzbroje, výcvik služebních psů, donucovacích prostředků
a prvky sebeobrany, služby dopravní policie, ověřování pravosti
cestovních dokladů, zajišťování
kriminalistických stop či ukázku
z výuky střelecké přípravy.

Představitelé města, policejní školy a hasičského záchranného sboru
při zahájení Dne Policie ČR.

Celou akci moderovala Eva Vichlendová z holešovské
policejní školy.

Členové vojenské policie nedali nebezpečnému pachateli
žádnou šanci.

Příslušníci jízdní policie předvedli, jakým způsobem mohou
zasahovat v rozvášněném davu.

Každá z ukázek byla provázena odborným komentářem velitele příslušné jednotky.
Text a foto František Sovadina. Více fotografií na www.holesov.cz
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Sběr bioodpadu pokračuje v Holešově i letos
Holešov - Technické služby Holešov pokračují v letošním
roce v některých částech našeho
města ve svozu bioodpadu. Tato
služba byla zahájena v červnu loňského roku a od letošního května
v ní technické služby pokračují.
Ve Všetulích a v ulici Bezručova
jsou tak každých čtrnáct dní vyváženy hnědé nádoby, do kterých
mohou obyvatelé umístit biologicky rozložitelný odpad, tzn. trávu,
listí, zbytky rostlin, ovoce a další.
Do nádob se nesmí ukládat produkty živočišného původu.
Termíny svozu BIO-ODPADU

(hnědé nádoby) v roce 2012
jsou vždy ve čtvrtek: 14. a 28.
červen, 12. a 26. červenec, 10.
a 23. srpen, 6. a 20. září, 4. a 18.
říjen a 1. listopad.
Při této příležitosti je vhodné
opět připomenout provoz sběrného
dvora v ulici Tovární. Sběrný dvůr
byl otevřen vloni v předjaří městem
a Technickými službami Holešov
a umožňuje za velmi výhodných
podmínek umísťovat takřka veškeré druhy odpadu. Pro obyvatele
města a místních částí navíc v některých komoditách za zvýhodněných podmínek.

Kontakt na sběrný dvůr
a správce odpadového centra:
Květná 1555, tel.: 573 396 722
(příjezd k odpadovému centru je
ulicí Tovární od areálu firmy Krodos
(dříve ČSAD).

Naší disciplinovaností v oblasti třídění a ukládání odpadů chráníme své životní prostředí, své zdraví
i kulturnost našeho společenství.

Provozní doba odpadového
centra:
Po 7.00 - 10.30 a 11.00 - 14.00
hodin, Út 7.00 - 10.30 a 11.00
- 18.00 hodin, St 7.00 - 10.30
a 11.00 - 18.00 hodin, Čt 7.00 10.30 a 11.00 - 18.00 hodin, Pá
7.00 - 10.30 a 11.00 - 18.00 hodin,
So 7.00 - 12.00 hodin.

ŘÁDKOVÁ
INZERCE

Rudolf Seifert

• PRODÁM BYT 2+1 na sídlišti
U Letiště, po rekonstrukci, s garáží.
Cena dohodou. NE RK! SPĚCHÁ!
Tel.: 734 453 170.

S nožem pro peníze
Holešov (sov) - Svou tíživou finanční situaci se v pátek odpoledne
rozhodl vyřešit sedmačtyřicetiletý muž
z Holešova loupeží. V podnapilém stavu a po předchozí rozepři s manželkou
se vydal do prodejny se stavebním
materiálem. „Maskován kapucí a čepicí vešel do obchodu. Z batohu poté
vytáhl lovecký nůž a po muži za pultem
požadoval peníze,“ uvedla policistka
Simona Kyšnerová. Když se pachatel
přiblížil k pokladně, prodavač ho znenadání uchopil za ruku, ve které držel
nůž, a snažil se mu jej vytrhnout. Lupič
se s ním chvíli přetahoval a poté utekl
ven z prodejny. „Obchodník ho však
pronásledoval a volal na dva poblíž
stojící muže, aby ho chytili, že je to
zloděj a má nůž. Jeden z mužů mu
proto podkopl nohy a on upadl. Ihned
ale vstal a běžel dál. Muž ho po pár metrech doběhl a povalil na zem. Vzápětí
dorazili policisté. Pachatele si převzali a následně umístili do kroměřížské
protialkoholní záchytné stanice, kde
strávil noc,“ přiblížila dramatické chvíle
policistka. Kriminalisté ho ještě ten den
obvinili z trestného činu loupež. Nyní
mu hrozí až deset let vězení.

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
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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Vrškiáda aneb Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov pro Anetku
Sbíráte plastová víčka pro
Anetku? Potom jste účastníky
rozsáhlé charitativní akce, která měla v letošním roce několik
vrcholů, a jeden z nich proběhl
v pondělí 23. dubna ve 3. ZŠ Holešov. Vloni se zde podobný projekt
konal na podporu sběru vršků pro
holešovskou Michalku a letos se
zde objevilo nové jméno Anetky
Kráčalíkové, pro kterou se v Holešově momentálně shromažďují
víčka snad ze všech koutů naší
republiky.
Na půdě 3. Základní školy
Holešov, která patří mezi hlavní
víčkové sběratele v našem městě,
se v pondělním dopoledni utkalo v soutěžním klání 12 družstev
z gymnaziální primy a sekundy
a jejich úkolem bylo projít 12 stanovišť a při plnění různých úkolů
získat co největší počet víček.
Gymnazisté soutěžili s pořadatelským týmem třídy 3. A a nejlepší
celky nakonec vyhrály sladkou
odměnu, ale ta nebyla tím podstatným. Celá akce vyvrcholila příjezdem paní Kráčalíkové
s Anetkou, které spolu s dalšími
hosty přihlížely závěru - všichni
přítomní žáci vytvořili na parketách
z obrovských papírových písmen
slovo Vrškiáda a celé jej posázeli roztříděnými barevnými víčky.

Závěrečné poděkování maminky
Anetky a její přítomnost tváří v tvář
byly pro všechny účastníky určitě
nejsilnějším emocionálními zážitkem celého dopoledne…
Děkuji všem žákům a kolegům z gymnázia za účast a aktivní podporu této akce, děkuji též
své pořadatelské třídě 3. A v čele
s Terezou Vodákovou za vzornou
přípravu a bezchybnou organizaci celé Vrškiády. Velký dík patří
rovněž ředitelce 3. ZŠ Holešov

Mgr. Jitce Heryánové za poskytnuté zázemí školy a za sesbíraná
a roztříděná víčka, ze kterých byl
poskládán závěrečný nápis. Jsem
velmi ráda a děkuji, že svou účastí
tuto akci podpořili rovněž osobnost města Holešova za rok 2010
Mgr. Alena Grygerová, ředitelka
holešovského gymnázia Mgr. Blažena Kubíčková a poslanec PSP
ČR Josef Smýkal.
Po celý život se setkáváme
s lidmi nemocnými či sociálně

potřebnými a mohou to být lidé
neznámí či z našeho blízkého okolí
nebo dokonce naši rodinní příslušníci. Akce Vrškiáda ukázala všem
přítomným, že lze pomoci potřebnému člověku i drobností - malým
plastovým víčkem - a proto svůj
účel splnila vrchovatě. Pomáhat
znamená poznávat…
Mgr. Svatava Ságnerová,
Gymnázium Ladislava Jaroše
Holešov

Středisko volného času
TYMY Holešov pořádá
v pátek 1. června od 15 hodin

DEN DĚTÍ V TYMY
Na programu hry, soutěže,
skákací hrad, sladká odměna.
Vstup zdarma!!!

PROVEDU drobné stavební
a obkladačské práce v Holešově a okolí.
Telefon: 573 395 705 • Mobil: 736 731 776
11
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Město Holešov vydává publikaci Dáma každým coulem
I když Holešovsko avizovalo vydání publikace Dáma každým coulem už na květen, nakonec vyjde dlouho očekávaná brožura začátkem
června. Za pozdržení může autor Robert Rohál,
který je v tom ale nevinně, neboť prakticky
až po uzávěrce získal ještě další vzpomínky
pamětníků, a tak musel předělávat nejen již
hotový text, ale i maketu určenou pro tiskárnu.

u její sestry paní Davidové na balkóně. Jinou
vzpomínku na paní hraběnku mi vyprávěl můj
muž. Ani už nevím, co dělal na zámeckém
nádvoří, ale prostě se tam vyskytoval zrovna
v době, když na hodinách v zámecké věži něco
opravoval hraběnčin příbuzný - hrabě Joži.
Když mu spadla dolů nějaká součástka, můj
manžel ji našel a hraběti, který mezitím seběhl
dolů, ji předal. Ten ho pak pozval do salonu
a za odměnu mu nabídl máchorku, kterou měl
v krabici od bot. Když místností procházela paní
hraběnka, Joži mu ji představil a vysvětlil jeho
„Publikace, kterou jsem nakonec nazval přítomnost v zámku. Paní hraběnka reagovala
Dáma každým coulem a která vychází v edici jen slovy: „Přišel jste se podívat na tu lesklou
Knihovnička Holešovska, není ani tak volným bídu?“ - a vlídně se rozloučila.“
pokračováním, spíš jsem základní životní příběh
Svými verši obohatila publikaci rovněž
paní hraběnky doplnil o další svědectví a často Jana Ledinová. Profesí je učitelka v Základní
i drobné vzpomínky lidí, kteří si na tuto dámu škole praktické Holešov. S autorem publikace
pamatují. A protože jsem získal i nějaké staré se zná třicet let a jejich přátelství provází obfotografie, tak jsem do publikace zařadil i tyto. časná spolupráce. Například do knihy o zpěNavíc jsem do publikace začlenil nejen dvě vačce Lucii Bílé zařadil její autor Robert Rohál
kresby, které mi dodal Jakub Leško, ale třeba i básničky Jany Ledinové. Stejně tak je tomu
i verše Jany Ledinové, která se nechala inspi- i v případě publikace Dáma každým coulem…
rovat hraběnčiným životem,“ říká Robert Rohál.
A snad si při této příležitosti zaslouží malou
vizitku i Robert Rohál. V Holešově
žije prakticky od narození. Deset let
Obálka nové publikace bude barevná,
pracoval v kultuře a od roku 1990
což na tomto místě nelze předvést.
působí v novinách - nejdřív ve Zlíně,
potom v Praze a od roku 2007 je kterou už představil prakticky po celé republice
redaktorem regionálního čtrnáctide- - vedle Holešova také v Praze, Brně, na hradě
níku Holešovsko. V edici Knihov- Křivoklát, v Dobrušce, Třebíči, Lomnici nad
nička Holešovska mu sice vyšlo už Popelkou, na zámcích Rájec nad Svitavou
několik publikací, on se však během a Doudleby nad Orlicí. Určitým vrcholem byla
posledních deseti let prosadil rovněž pro něj výstava, kterou měl loni v Národním
na česko-slovenském knižním trhu. muzeu fotografie v Jindřichově Hradci.
Je autorem řady knížek o osobnosKoncem roku 2012 by mu měla vyjít nová
tech ze světa filmu, populární hudby kniha zabývající se radostmi i strastmi kastelánů,
a muzikálu. Některé z nich dokonce správců či potomků šlechtických rodů, kteří žijí
zabodovaly v žebříčku nejprodáva- a pracují na hradech a zámcích. Teprve potom
nějších knih TOP 10.
by rád dopsal svůj první román… Někdy se až
Kromě toho začal v roce 2001 divím, jak to zvládá, když mu v jednom roce vyšly
fotit a od roku 2005 i vystavovat. tři čtyři knihy a k tomu třeba ještě měl několik
Nejdřív se zúčastnil několika skupi- výstav na různých místech republiky. Přitom
Barbora Wrbnová se zámeckými zaměstnanci,
nových výstav, vystavoval ale také není na volné noze, denně chodí do práce.
neteří Olgou a chrty Dorou a Agilem v roce 1940.
s osobnostmi typu Evy Pilarové nebo Jenomže on už je zkrátka takový, hodně toho
Jana Levory. Dnes má za sebou při- stihne hlavně po večerech a víkendech. Nyní
Už na začátku letošního roku se autor bližně třicet výstav, z toho byla polovina sa- tedy dokončil publikaci Dáma každým coulem...
začal zaobírat životem ženy, která prošla čtyřmi mostatných. Zabývá se černobílou fotografií,
Max Konečný
epochami, ať už šlo o Rakousko-Uhersko, první
republiku, fašistickou porobu, nebo budování
komunismu, a která to vlastně nikdy nevzdala.
A to mu prý na ní bylo nesmírně sympatické.
A třebaže byla tolikrát v příšerné životní situaci
a třeba i na pokraji sil, vždycky si zachovala
úroveň a noblesu. Přitom jí podle vyprávění
jejích dvou neteří Olgy Wiedemannové-Svobodové a Anděly Dohnalové nechyběl ani smysl
pro humor. Se svými vzpomínkami na paní
hraběnku se svěřili Robertu Rohálovi také další
lidé - například také Ing. Karel Bartošek, Ludmila Machalová, Josef Rafaja, Kamila Mišechová, Olga Vaverková, Josef Šenkyřík nebo
JUDr. Emilie Orlová. Ti všichni přispěli k tomu,
aby se i ve volném pokračování „vzletů a pádů
poslední holešovské hraběnky“ objevilo i jejich
cenné vyprávění o Barboře Wrbnové.
„Osobně jsem ji přišla pozvat do průvodu
na Prvního máje, aby vedla krojovaný průvod,“
vzpomíná na Barboru Wrbnovou Ludmila Machalová. „Váhala, ale nakonec slíbila, že průvod
povede. Šla - v hanáckém kroji - a bylo to, tuším, že v roce 1947. Když jsem ji byla zvát, tak
jsme si povídaly v její kuchyni, ale vzpomínám
si, že mi tenkrát ukázala koupelnu. Jinak jsem
ji občas potkávala ve městě. Vzájemně jsme
se pozdravily, obvykle měla s sebou pejsky
Koláž s hraběnkou Barborou Wrbnovou a zámeckým interiérem.
a na hlavě klobouk. Anebo jsem ji zahlédla

knižní tip
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AKCE • HUDBA • ZÁBAVA • KINO

PROGRAM
červen 2012

Nejpozoruhodnější vily Zlínského kraje, příběhy majitelů i jejich architektů.
vstup volný

BORIS JIRKŮ

Stálá výstava • Zámek

VÝSTAVA 70 LET OD ZNIČENÍ NOVÉ SYNAGOGY V HOLEŠOVĚ

vstup volný

VÝSTAVA OBRAZŮ A FOTOGRAFIÍ

vstup volný

Šachova synagoga

DEN DĚTÍ

vstup volný

3. června • 14.00 hod. • zámecká zahrada

Celoměstská oslava - hry, soutěže, vystoupení, malování, kolotoče, stánky, vystoupení zájmových
kroužků a ukázka hromadných skladeb Sokola.

DEN PRO RODINU

vstup volný

9. června • zámecká zahrada

Soutěže, atrakce, hry pro každého. Ve spolupráci se společností Enapo. Více na www.denprorodinu.cz
vstupné: 230,- / zlevněné: 190,-

13. června 2012 • 19.00 hod. • kino Svět
Hrají: Josef Dvořák , Markéta Hrubešová a další.

KLAVÍRNÍ RECITÁL MARTIN KOBYLÍK

vstupné: 60,- / zlevněné: 40,-

16. června • 19.00 hod. • Zámek - Sala terrena
Program: Smetana, Janáček, Musorgskij, Rachmaninov.

HOLEŠOVSKÁ REGATA - 2. ročník

vstupné: 290,-

23. června • zámecká zahrada

HUDEBNÍ SETKÁNÍ

vstupné: 1500,- až 3000,-

KAREL GOTT, JITKA ZELENKOVÁ, FELIX SLOVÁČEK A PAVEL VĚTROVEC BAND

24. června • 19.00 hod. • Zámek - Velký sál

Karel Gott, Jitka Zelenková, Felix Slováček, Pavel Větrovec Band

DĚTSKÁ OPERA BRUNDIBÁR - (PŘEDPREMIÉRA) - H. KRÁSA
27. června • 18.00 hod. • velký sál kina Svět Holešov

Nastudovala Bc. Jurášková K., komorní orchestr kroměřížské konzervatoře řídí Mgr. Miloslav Bubeníček.

DISCO

5. června - 31. srpna • Městská knihovna Holešov

Vernisáž se uskuteční 5. června 2012 v 17 hod. ve studovně knihovny
Michaela Šťastná - obrazy, Marie Gallová - fotografie, Jana Ledinová - básně.

KINO SVĚT HOLEŠOV
PRCI, PRCI, PRCIČKY - ŠKOLNÍ SRAZ

vstupné: 65 Kč

pátek 1. června - sobota 2. června • 17.30 a 19.30 hod.

Jablečný koláč coby trenažér prvního sexu už nečekejte. Jinak se hrdinové komedie příliš nezměnili.
Přístupný od 15 let, komedie, české titulky, USA, Bontonfilm, 113 min.

OKRESNÍ PŘEBOR - POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA vstupné: 65 Kč
pátek 15. června • 17.30 a 19.30 hod.

„Na žádnej ťukes nemáte, jste dřeváci, a proto taky hrajete vokres.“ Málokterý trenér by hru svého
mužstva popsal líp. Slavojem Houslice prošlo mnoho hráčů a trenérů, ale jen on se zapsal navěky.
Přístupný od 12 let, komedie, ČR, Bontonfilm, 104 min.

HRDINOVÉ Z ŘÍŠE GAJA

vstupné: 45 Kč

středa 27. června • 13.15 a 17.30 hod.

Více info na www.holesovskaregata.cz.

vstupné: 50,-

29. června • New Drive Club

Pohádková říše Gaja je v ohrožení. Žárlivý profesor svým strojem ničí krásu pohádkové říše. Zino a Bobo
to tak nenechají. Vydají se na nebezpečnou cestu a společně s krásnou Atlantou se pokusí pohádkovou
říši zachránit.
Přístupný, VB, Německo, USA, Intersonic, 91 min.

TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ

vstupné: 55 Kč

čtvrtek 28. června v 17.30 a 19.30 hod.

Příběh filmu je inspirován oblíbenými příhodami zvídavého mladého reportéra Tintina a jeho věrného
psího společníka Filuty. Ti společně narazí na model lodi, který v sobě ukrývá nebezpečné tajemství.
Přístupný, animovaná komedie, USA, Falcon, 107 min.

KINO SVĚT PŘIPRAVUJE:

Předprázdninová diskotéka s DJ Steve. Pro věkovou skupinu 18+.

BIKEMARATON DRÁSAL

vstup volný

stálá výstava • Zámek

Stálá výstava velkoformátových obrazů prof. Borise Jirků.

KULTURNÍ AKCE

S PYDLOU V ZÁDECH

SLAVNÉ VILY ZLÍNSKÉHO KRAJE

vstup volný

7. července • start a cíl: zámecká zahrada

17. července Bitevní loď - USA, Bitva o Zemi začne na vodě.
7. srpna Tady hlídám já - ČR, Letní rodinná komedie o tom, jak vám zvíře změní život..... k lepšímu.
11. září Vrtěti ženou - UK, Pravdivý příběh o vzniku vibrátoru.

Závody horských kol.

9. ROČNÍK SETKÁNÍ VETERÁNŮ A HIST. HASIČSKÉ TECHNIKY
14. července • zahrada

DISCO

1. května -30. září
vstupné: 50,-

Prázdninová diskotéka s DJ Steve. Pro věkovou skupinu 18+.

VÝSTAVY
vstupné: 80,- / zlevněné: 40,-

13. června - 30. září • Zámek

Největší výstava Josefa Lady v České republice v roce 2012 u příležitosti 125. výročí narození
a 55. výročí úmrtí Josefa Lady.

JAN SAUDEK

vstupné: 80,- / zlevněné: 40,-

7. června - 30. září • Zámek

Průřez tvorbou nejuznávanějšího světového fotografa. Velká výstava 77 fotografií z raného
i současného období.

SIGMUND FREUD & FRANZ KAFKA

Prohlídky s průvodcem: kostel Nanebevzetí P. Marie spolu s Černou kaplí a Kostel sv. Anny.
Doba prohlídek:
Sobota: 10.00 - 12.00 a 13.30 - 16.30 • Neděle a státní svátky: 10.30 - 12.00 a 13.30 - 16.30

20. července • New Drive Club

JOSEF LADA

OTEVŘENÉ BRÁNY V HOLEŠOVĚ

vstupné: 80,- / zlevněné: 40,-

duben - 30. srpna • Zámek

PŘIPRAVUJEME :
LETNÍ ŠKOLA BAROKNÍ HUDBY
3. srpna - 8. srpna • zámek

Vrcholem jubilejního 10. ročníku Letní školy barokní hudby budou 3 závěrečné koncerty, kde zazní
velkolepá díla barokní Evropy.

FESTIVAL TÝDEN ŽIDOVSKÉ KULTURY
12. srpna - 18. srpna

XII. ročník bude zaměřen na východoevropské židovství a 350. výročí úmrtí
Šabtaje ben Meir ha-Kohena Šacha

Unikátní výstavní projekt v holešovském zámku. Sigmund Freund & Franz Kafka v díle více než 100
českých a slovenských malířů, grafiků, sochařů, fotografů a typografů.

INDIE 2010

duben - září • Zámek

Výstava fotografií Miroslava Piláta z cesty po Indii v roce 2010.

vstup volný

Změna programu vyhrazena.
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Herečka Květa Fialová přijede besedovat do Holešova
Vzpomínky,
povídání o životě, úsměvné příhody a odpovědi
na otázky z řad
publika - to slibuje beseda s Květou Fialovou,
která proběhne
v neděli 17. června od 19 hodin
ve společenské hale Střediska volného času
TYMY v Holešově. Spolu s oblíbenou herečkou
přijede její přítel a herecký partner, herec Josef
Kubáník, který s ní hraje ve dvou divadelních
představeních Harold a Maud a Oscar a růžová paní.
Avizovaný pořad, který se jmenuje „Štěstí
Květy Fialové“, je založen na povídání herecké
osobnosti s kolegou a osobním přítelem Jose-

fem Kubáníkem, hercem Slováckého divadla
Uherské Hradiště. Stále populární herečka,
která má na svém kontě stovky filmových (mezi
ty nezapomenutelné je určitě její pěnice Tornádo Lou z parodie na westerny Limonádový
Joe aneb Koňská opera z roku 1964), televizních a divadelních rolí, vzpomíná nejen na svůj
bohatý život, ale také na své kolegy stejně
jako na natáčení dnes již legendárních filmů či
seriálů - a podle těch, kteří besedu s ní zažili,
má v zásobě plno historek z natáčení včetně
originálních rad do života.
V průběhu večera, jak ostatně slibují pořadatelé z holešovského Střediska volného času
TYMY, dostanou příležitost pro otázky také
diváci, k prodeji budou navíc i knihy a cédéčka
s Květou Fialovou, přičemž na závěr besedy by
měla proběhnout autogramiáda a pro zájemce
společné fotografování.
Text a foto Robert Rohál

Skupina Avrix
v Čajírně u Pythona
Sefardské písně interpretované v jazyce
ladino, které představují bohatou lidovou tradici
španělských Židů, zazněly v podání holešovské
skupiny Avrix ve středu 23. května v Čajírně
u Pythona.
Koncert představil jedno z nejzajímavějších holešovských komorních seskupení, více
o skupině na www.avrix.cz
Text a foto Jiří Vojáček

ZÁPIS
do Základní umělecké
školy F. X. Richtera
Holešov
13. - 14. června 2012
od 14 do 17 hodin
Současně bude
probíhat

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
všech oddělení školy

HUDEBNÍ OBOR:
KLAVÍR • KEYBOARD • HOUSLE • KYTARA • AKORDEON
• ZOBCOVÁ, PŘÍČNÁ, ALTOVÁ
FLÉTNA• LESNÍ ROH, TRUBKA
• KLARINET • SAXOFON • VIOLONCELLO • SÓLOVÝ ZPĚV
• BICÍ NÁSTROJE • BASKYTARA • SBOROVÝ ZPĚV
• PHV - PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ
VÝCHOVA PRO ŽÁKY 1. TŘÍD
VÝTVARNÝ OBOR:
KRESBA • MALBA • GRAFIKA • MODELOVÁNÍ • PRÁCE
S MATERIÁLEM • KERAMIKA
TANEČNÍ OBOR:
LIDOVÝ, MODERNÍ A KLASICKÝ TANEC
Přijímají se děti od 6 let

16

ZUŠ F. X. Richtera Holešov se prezentuje
Ve čtvrtek 24. května proběhly ve velkém sále holešovského
zámku nejdůležitější koncerty
naší Základní umělecké školy F.
X. Richtera Holešov. Přes 140
účinkujících žáků předvedlo v nejrůznějších souborových i sólových
uskupeních své umění v dopoledních výchovných koncertech pro
žáky mateřských a základních škol,
podvečerní koncert byl pak určen
rodičům i široké veřejnosti města.
Souběžně probíhající akcí
byla i výstava výtvarného oboru
v přízemí kina Svět. Věříme, že
prokázanými výsledky práce našich
pedagogů, ale i žáků za podpory
jejich rodičů jsme obohatili kulturní
povědomí našeho města.
Dovolujeme si vás dále pozvat na další naše akce, jako jsou
Bubenická show 14. června v 15
hodin v zámeckém parku, 10. ju-

bilejní Muzikálový večer v zámeckém New Drive Clubu zámku, který
proběhne 14. června v 19 hodin,
a na vystoupení tanečního oddělení
v projektu Studánka Rubínka, který
je naplánován na sobotu 16. června

v 17.30 hodin v kině Svět Holešov.
Ve čtvrtek 21. června v 16.30 hodin
pak proběhne - opět v kině Svět
- koncert souborů ZUŠ Holešov
a ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm.
Sylvia Šimečková

Tomáš Klus
na Holešovské regatě
Jedním z očekávaných zpěváků, kteří zazpívají ve večerní části programu Holešovské regaty 23. června, bude také
populární Tomáš Klus. Jeho vystoupení je načasováno na
19 hod. Teprve až po něm bude následovat koncert skupiny
Mig 21, ohňostroj a pirátská tancovačka s kapelou Premier.
RR
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Vnímám světlo a baví mě jej zachytit v přírodě, říká Tomáš Valík
Tomáše Valíka zná televizní národ nejspíš
z „nekonečného“ seriálu Ulice, ale už se moc
neví, že tento herec taky rád fotí. Zatímco první
výstavu měl před pár lety právě v Holešově,
letos na jaře mu proběhly už dvě výstavy
v Lomnici nad Popelkou a Třebíči. V červnu
představí svůj fotografický cyklus nazvaný
Židovské hřbitovy v prostoru holešovské kavárny Cinema.
V červnu představíš svou fotografickou tvorbu také v Holešově. O jaké fotografie půjde, jaké téma sis vybral?
Už pro Lomnici nad Popelkou jsem připravil výstavu fotografií, a to na téma Židovské
hřbitovy, která teď tak trošku putuje po republice. Otázkou pro mnohé může být, proč zrovna
hřbitovy. Pro mě jsou kronikou. A náhrobky
doslova umělecké artefakty doby. Židovské
hřbitovy jsou často uzavřené, ztracené v lese,
opuštěné. Bylo pro mě kouzelné za časného
rána chodit hřbitovem, všude neskutečný klid,
měkké světlo, které jsem se snažil zachytit…
Jsem v podstatě barvoslepý. (Smích.) Vnímám
světlo a baví mě jej zachytit v přírodě. Mám rád
samotu, procházení se krajinou, klid a dělat
„cvak“, „cvak“.

nedostanu od nikoho ani halíř. Takže se musím
neustále snažit, aby můj výkon byl vždy dobrý
- a od něj se odvíjela další spolupráce…
Dovedeš si představit život bez divadla? Ještě tě neomrzelo?
Neomrzelo. I když si někdy říkám, jestli má
cenu v mém věku po večerech lítat po jevišti...
K tomu divadlo člověka ani neuživí, takže je
častokrát potřeba hledat ještě jinou práci.

ROZHOVOR
Do kterého divadla chodíš nebo v něm
hraješ mimořádně rád?
Hospodu nedělají stoly ani židle, ale lidé,
kteří do ní přišli, říkávala moje máma. Stejné je
to i s divadlem. Není důležitý potah sedaček,
ale sdělnost právě dávaného „kusu“. Rád pracuji s lidmi, kteří jsou mi příjemní, se kterými
se cítím dobře a hlavně nás spojuje vědomí, že
pokud něco společně vytvoříme, má to svou
osobitou výpověď a svůj smysl.
Jak snášíš premiéry?
V pohodě. I když to tak možná na první
pohled nevypadá. Jistě, je
tam zvýšená soustředěnost
a vnímání. Ale vím, že jsem
pro věc udělal vše, co jsem
v dané době udělat mohl,
a tak jsem většinou v klidu.
Nedávno ses objevil také
v poslední řadě úspěšného televizního seriálu
Kriminálka Anděl...
Ano, v seriálu Kriminálka Anděl jsem si zahrál
v epizodě „Klárka“ bodygarda.

Pokud vím, zahrál sis
v řadě zahraničních filmů.
Na které filmy a role rád
vzpomínáš?
Nejraději vzpomínám
Takto zapózoval herec autorovi tohoto článku.
- na všechny. Ne, vážně,
ale nejvíce snad na natáCo tě k fotografování inspiruje či mo- čení Princezny Fantaghiro. Příjemný štáb, léto
na koních, romantika…
tivuje?
Židovské hřbitovy mě oslovily svou krásou. Svou historií, tím, že tzv. většinová společnost vykazovala místa pro zesnulé mimo
města. Fotografoval jsem je po celé Moravě,
namátkou šlo o Ivančice, Kounice, Opavu,
Třebíč či Mikulov…

Herec a fotograf Tomáš Valík.

Pořád se účastníš castingů?
Každý herec, který má zájem o práci u filmu či v televizi, se castingů musí účastnit,
dokonce i etablovaní herci, „hvězdy“. Jde o to,
že v dnešní době nejdůležitější osobou u filmu
není režisér, ale ten, kdo film platí… Nemám
ale castingy rád, zúčastňuji se jich jen proto,
že potřebuji práci, protože práce je můj život.
Máš toho docela dost. Televize, divadlo,
focení a vystavování… Co všechno bys chtěl
letos ještě zvládnout a o co třeba usiluješ?
No, to je pro mě otázka… Já jsem si v životě nic
neplánoval, jdu cestou, která vždy něco přináší
- nebo i bere, odnáší. Byl bych rád za nějakou pěknou filmovou roli, ale taky je důležité
zdraví, abych mohl tu roli zahrát. A k tomu
ještě jeden bonbónek - dobré lidi kolem sebe,
což - musím zaklepat třeba na vesmír - mám
a jsem za ně rád.
Robert Rohál
Foto Ladislav Kubeša a Robert Rohál

Vraťme se k tvé herecké profesi. Známe tě ze seriálu Ulice, ale určitě to není jen
Ulice, kde hraješ Richarda Zajíčka. Ale ty
jsi taky divadelní herec. Několikrát jsi hrál
i tady v Holešově…
V březnu jsme měli premiéru hry Christophera Duranga „Nevyléčitelní“. Velice vtipný text
o tom, jak najít v životě ten správný vztah… Hraji tu psychiatra - Tak co vás trápilo tento týden?
Ty jsi nikdy nebyl ve stálém angažmá?
Nikdy nebyl a nebudu. Divadelníci si stěžují, že nejsou peníze na divadla - ale podívejte
se na jednu věc. Herec v angažmá pobírá gáži,
i když zrovna nehraje. Když nemám práci já,

Jedna z fotografií, kterou uvidí i návštěvníci holešovské kavárny Cinema.
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Thesaurus Hollesoviensis a kroje z kraje pod lukovským hradem - 16. díl
Obraz, který dnes chceme představit, je
zařazen do fondu výtvarného umění. Z různých
důvodů ale lépe doplňuje fond etnografie, kam
by měl spíše patřit. Akvarel Kroj lidu na bývalém
panství lukovském od učitele Františka Kratochvíla pochází z roku 1893. Je umístěn v hnědém rámu s šedozelenou paspartou. Do muzea
přibyl společně se sbírkou R. Janovského. Ta
byla jako celek darována do muzea po smrti
Rudolfa Janovského v roce 1938. Obraz má
rozměry: 64 x 45 cm, včetně rámu: 88 x 69 cm.
Nadučitel František Kratochvíl působil na škole
v Lukově, kde založil i tamní školní knihovnu.
Jako jeden z prvních se zajímal o zříceninu
hradu Lukova. Namaloval dokonce v roce 1891
jako jeden z prvních podrobnou mapu stavu
hradního areálu a jeho okolí.

ROZHOVOR
Prezentovaný obraz je významným dokladem podoby lidových krojů v Lukově, Kašavě,
Držkové, Vlčkové a Lhotce u Trnavy. Jmenované obce jsou pod obrazem přímo vypsány.
Můžeme soudit, že tento obraz byl jedním
z dokumentů, o které se opírala rekonstrukce
podoby lukovských krojů. S úspěchem se o to
pokusil Valašský soubor Kašava v čele s Věrou
Kovářů, která kroje navrhla s pomocí manželů
Perůtkových. Jednalo se o téměř zaniklý kroj
z okolí Lukova, vesnic Kašavy a Držkové.
Na obraze vidíme pět mužských postav
a tři postavy v ženském kroji. V horním pravém rohu obrazu malíř lehce načrtl zříceninu
hradu Lukova a kopcovitou krajinu, snad aby
umístil svou kresbu do konkrétní lokality. Jinak
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se jeho postavy nacházejí
v neutrálním prostředí. Jedinými detaily je chalupa
a žebřinový vůz s koňmi
v pozadí.
Podrobný popis valašských krojů a speciálně krojů zachycených
na obrazu by jistě přesáhl rozsah tohoto článku.
Proto zde nezbývá než
odkázat na další literaturu
např. na práci Věry Kovářů Lidový kroj na Valašsku. Základní součásti
valašského kroje pouze
lehce načrtneme. V karpatské oblasti převládalo při výrobě krojů lněné
i konopné plátno, sukno
Detail obrazu, který byl zařazen do fondu výtvarného umění.
a ovčí kůže. Valašské
kroje na rozdíl od ostatních krojů jsou střihem, huně, huňky či haleny. Dlouhé kabáty s klíny
tvarem a barevností velmi jednoduché a stro- v bocích byly buď prostě bílé, nebo hnědé,
hé. Přesto mají v sobě mimořádné kouzlo modré či zelené.
Umělecká a výtvarná úroveň malby není
právě svou uměřeností a vyvážeností všech
prvků a detailů. U žen byl společným znakem velká. Učiteli Kratochvílovi šlo především o to,
rubáč s opléčkem, krátká lněná či bavlněná aby za každou cenu (byť amatérsky) zachytil
košilka-rukávce. Dalším znakem je systém pozorovanou přítomnost, kterou na svém půsodvou nesešitých zástěr, které se váží každá bišti viděl denně kolem sebe. Stejně jako mnozí
z opačné strany. Sukně a zástěry jsou plátěné, další si uvědomoval, že kroje a krojová kultura
bílé, černé, barvené indigem, někdy potištěné. jsou výrazným a autentickým fenoménem lidové
Jak v mužské, tak v ženské obuvi převládají kultury, která se vzhledem k radikálním změnám
soukenné papuče, střevíce, krpce a do nich v životním stylu obyvatel na konci 19. století
nošené vlněné ponožky a punčochy. Hlavy ocitla v ohrožení.
vdaných žen pokrývaly čepce nebo plachty.
Za Městské muzeum a galerii v Holešově
U mužů byla základní součástí oděvu lněná
Mgr. Ondřej Machálek
košile, soukenné nohavice, krátké či dlouhé
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Klenot Holešova a plod historického podvodu
Dovolíme si dnes přerušit seriál o válečných pohromách v Holešově a věnovat se
jedné památce, která je skutečným architektonickým klenotem našeho města, přitom je její
vznik obestřen pravděpodobným podvodem
projektanta před skoro čtyřmi sty lety. Bohužel
je také v posledních dobách cílem rostoucích
útoků hloupých a tupých vandalů.
Jedná se o kapli sv. Kříže ve Smetanových
sadech. Tato zcela nezaměnitelná stavba má
mimořádnou historii svého vzniku. Zatímco
skoro celá střední a severní Evropa prožívala
od druhé čtvrtiny sedmnáctého století skoro až
do konce tohoto století agonii třicetileté války
a jejích hrozných a dlouhodobých důsledků,
holešovské panství hraběte Jana z Rottalu,
i když nezůstalo ušetřeno žádných válečných
běd a pohrom, naopak bylo postiženo v závěru této hrozné války pustošením, epidemiemi a strašlivou chudobou, díky ekonomickým
schopnostem nového majitele a možná i díky
jeho nekompromisnosti a tvrdosti vzkvétalo.
A rozkvět a bohatnutí se netýkaly jen vlastního
majetku nového holešovského pána (majitelem holešovského panství od roku 1650), ale
i jeho poddaných - holešovských měšťanů.
Velmi brzo po skončení války začali holešovští
měšťané odstraňovat škody či spíše stavět
vypálené a rozbořené město prakticky znovu,
od základů. A součástí této velkorysé výstavby
bylo i přesunutí hřbitova, původně umístěného
kolem starého gotického kostela na náměstí,
ven z centra města, do prostor nynějších Smetanových sadů. K tomu došlo v roce 1660. Už
v roce 1662 zbohatlí holešovští měšťané staví
uprostřed nového hřbitova reprezentativní stavbu - hřbitovní kapli sv. Kříže.
V čele investorů je tehdejší holešovský
purkmistr, měšťan Jan Ležatka, který pokrývá
většinu nemalých nákladů. A stavba kaple je
výrazem sebevědomí a bohatství holešovských
měšťanů - neprosí hraběte Rottala ani římskokatolickou farnost o přispění na její stavbu,
naopak udělají přímo furiantský krok a požádají
císařského dvorního architekta, který už deset
let staví Rottalův holešovský reprezentativní
zámek, Filiberta Lucheseho, tehdy tedy zcela
nejdražšího a nejprestižnějšího stavitele v celé
Evropě, aby jim zpracoval projekt na tuto stavbu. To bylo v tehdejší době něco neslýchaného
- představitelé poddanských měst, ke kterým
Holešov patřil, pokud vůbec nějaké veřejné
stavby nechávali ze svých prostředků postavit,
obvykle požádali nějakého místního stavitele,

Brigittina kaple ve Vídni.

Kaple sv. Kříže v Holešově.
maximálně se obrátili na řadového stavitele
z většího města, nikdy si nic neobjednávali
u špičkových architektů světového významu.
Jen zpracování projektu od takovéhoto
architekta stálo více než stavba samotná! Jak
museli být tehdejší holešovští měšťané hrdí
a bohatí, že přistoupili k takovémuto kroku!

HISTORICKÁ
ZAJÍMAVOST (seriál)
A F. Luchese holešovským měšťanům
vyhověl a předal jim projekt na krásnou, vznosnou osmibokou budovu kaple. Jen jaksi
zapomněl přiznat, že prodává už starší, jednou
realizované plány - před dvanácti lety totiž stejný (jen poněkud rozměrově zvětšený) projekt
použil na stavbu tzv. Brigittiny kaple ve 20.
vídeňském okrese, a to na zakázku samotného
císaře Ferdinanda III. na oslavu konce třicetileté
války. Ostatně tento vídeňský okres se dodnes
jmenuje podle této kaple - Brittenau. Trochu
tedy náš architekt holešovské měšťany, kteří
samozřejmě neměli možnost Vídeň navštívit
ani neměli internet, aby si realizace Lucheseho
porovnali, podvedl, prodal jim už jednou dobře
prodaný projekt. Tedy
máme v Holešově zdokladovaný první „tunel“
provedený před více
než 350 lety.
Přes tuto z našeho
pohledu zajímavost je
kaple sv. Kříže unikátní
architektonické dílo. Oktogonální centrální stavba se mimořádně odlišuje od všech ostatních
holešovských památek
postavených na obdélníkovém půdorysu „chalupy“ originalitou svého
pojetí. Ostatně také její
o dvanáct let starší větší sestra v Rakousku
je národní památkou,
hýčkanou nejen městem Vídní, ale i rakouským státem. Její vnitřní
výzdoba, pořízená ale

skoro sto let po jejím dokončení je také unikátní - černobílé fresky, zpodobňující výjevy ze
Starého i Nového zákona, vztahující se ke zmrtvýchvstání, jsou působivým dokreslením původního hřbitovního určení této kaple. V podlaze
u vchodu do kaple jsou čtyři náhrobní kameny,
kryjící zřejmě hroby holešovských měšťanů - je
zde pravděpodobně pohřben zakladatel kaple,
měšťan a purkmistr holešovský Jan Ležatka
(zemř. 1703), jeho manželka Mariana Ležatková (zemř. 1685) a měšťan a radní Adam
Libovenský (zemř. 1694). Nápis na čtvrtém
náhrobním kameni není čitelný, kámen je mladší
než ostatní - pochází z roku 1810.
Kaple sv. Kříže jako hrdá prezentace holešovských měšťanů sloužila pohřebním účelům
do roku 1856, kdy byl městský hřbitov přenesen
na své dnešní místo v Grohově ulici (tehdy
na trať Súhrady). Od té doby zdobí Smetanovy
sady, které představují průsečík holešovského
školství i kultury - vždyť jsou kolem nich umístěny dvě nejstarší holešovské školy, konaly se
zde slavné Krajinské výstavy, je zde postaven
nejstarší pomník Bedřicha Smetany na Moravě.
V roce 1970 byla nákladem města Holešova kaple velkoryse restaurována - byly
obnoveny vnitřní fresky i venkovní omítky
a do kaple bylo umístěno lapidárium města
Holešova a urny s popelem z koncentračních
táborů i z bojišť, kde umírali holešovští občané.
Takže ač si to možná neuvědomujeme, je kaple
sv. Kříže vlastně stále hlavním památníkem
a přitom symbolem hrdosti a samé existence
našeho města.
Bohužel v posledních letech se kaple stává
cílem nesmyslných útoků hloupých a tupých
vandalů. Nejprve byly její zdi několikrát posprejovány absurdními klikyháky a následovalo
opakované vyrážení dveří - zhovadilí útočníci
už vyrazili horní pole silných dřevěných dveří
a dokonce železný dveřní pant, zadlabaný
do pískovcového ostění. A tak tato evidovaná
kulturní památka, symbolizující naše město
a jeho obyvatele vlastně víc než zámek či kostel, postupně chátrá. V současnosti je v majetku
Římskokatolické farnosti v Holešově, která však
nemá prostředky na její účinnou ochranu a rekonstrukci. Bylo by velmi záhodno, aby se této
památky ujalo město, jen by tak pokračovalo
v cestě, kterou začali před staletími holešovští
měšťané a radní.
Karel Bartošek
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TYMY slavilo Den matek i deváté narozeniny
Na nedělní odpoledne 13.
května připravily děti z kroužků
TYMY tradiční program pro své
maminky k jejich svátku. Ve společenském sále se představilo
15 zájmových útvarů, převážně
tanečního a hudebního zaměření.
Nechybělo však i nestandardní
zpestření v podobě debrujárských
pokusů, promenády s vařečkou,
kopu na branku nebo skákání
na jumping trampolínkách. Svou
moderátorskou premiéru zde měl
taneční pár Monika Zapletalová
a Martin Dubický. I tuto úlohu
zvládli výborně. Při závěrečné písni, kdy se zástup více než 100 dětí
rozběhl dát kytičku své mamince,
ukápla i spousta slziček dojetí.
Po předání kytiček maminkám - letošní rok je na akci věnoval
pan Ludvík Urban - zahájila paní
ředitelka Jarmila Vaclachová druhou část naší slavnosti, kterou byla
oslava narozenin TYMY. S přáním
se přidali také čestní hosté - paní

ředitelka 3. ZŠ Jitka Heryánová,
paní Alena Grygerová, pan místostarosta Rudolf Seifert a člen
rady města Ludvík Urban. A jak
už se stalo tradicí, následovně byl
za zvuku narozeninových fanfár
přivezen velký dort s logem TYMY
- tentokrát již s devíti svíčkami!
Po této oficiální části oslav
se děti odebraly do jídelny, kde
pro ně bylo připraveno bohaté
občerstvení. Za plný stůl moc děkujeme našim sponzorům a věříme, že nám zůstanou příznivě
nakloněni i nadále. A co nás čeká
příští rok? To se nechte překvapit. Kdo zná naši ředitelku paní
Jarmilu Vaclachovou, určitě tuší,
že těch překvapení bude spousta
a všechna příjemná. Děkujeme
všem, kteří se našeho nedělního
dne zúčastnili jako diváci. Věříme,
že jim program udělal radost. Děkujeme také všem dětem a jejich
vedoucím za pěkný program.
Martina, TYMY

Děti kolem narozeninového dortu v Tymy.

Středisko
volného času
TYMY
připravuje
LÉTO NA KONI
aneb
Dobrodružství
v koňském
sedle
V termínu
od 13. 8. do 17. 8. 2012
- Horní Bečva,
cena 3190 Kč.
Vedoucí Jana Češková,
info v SVČ TYMY

SVČ TYMY Holešov
pořádá
BESKYDSKOU
OLYMPIÁDU

aneb
Poznáváme nové sporty
Středisko volného času
TYMY připravuje
LETNÍ POBYT PRO SENIORY
v termínu od 13. 8. do 17. 8. 2012
- Horní Bečva
Cena 3190 Kč, ubytování
v chatkách, plná penze, program,
táborák, doprava busem.
Informace v TYMY
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V termínu od 13. 8. do 17. 8. 2012
Místo Beskydy - Horní Bečva.
Cena 2690 Kč.
Tábor plný sportovních zážitků, her
pro jednotlivce i celé týmy. Nebude
chybět táborák, táborové dovednosti
a zábavné hry. Tábor bude ukončený
závěrečnou olympiádou.
Rezervace, přihlášky a zaplacení
zálohy 1000 Kč v kanceláři TYMY

Kavárna
CINEMA
Holešov
Fotografická
výstava
herce
TOMÁŠE VALÍKA

ŽIDOVSKÉ
HŘBITOVY
Výstava
otevřena
od 3. do 30. 6. 2012
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Středisko volného času, příspěvková organizace
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel.: 573 39 69 28, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz
PROVOZ TYMY
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí - pátek 7.30
- 18.00. Spontánní aktivity (kulečník, stolní
fotbálek, stolní tenis, trampolína, ICM): pondělí
- pátek 14.00 - 18.00
ZVEME VÁS
1. 6. OSLAVA DNE DĚTÍ V TYMY - od 15.00
- hry, soutěže, skákací hrad, odměny
3. 6. DEN DĚTÍ - od 14.00 v zámecké zahradě
- dětské atrakce, hry, soutěže, kolotoče, lodičky,
koně, vláček Pacifik, občerstvení, pohádkový
zámek - startovné: 20,Hromadná vystoupení - TJ Sokol Holešov,
taneční vystoupení - zájmové kroužky SVČ TYMY, hravé kouzlení, bubenický a žonglérský
workshop. V případě nepříznivého počasí se
akce přesouvá do zámku.
4. 6. MALOVÁNÍ U TESCA - od 15.00 - malování pro nejmenší na asfalt, malování na obličej,
odměny
5. 6. OLYMPIÁDA MATEŘSKÝCH ŠKOL od 9.00 na hřišti u gymnázia v Holešově
5. 6. OLYMPIÁDA SENIORŮ v netradičních
disciplínách - od 11.00 na hřišti u gymnázia
5. 6. MUZIKOTERAPIE - od 16.00, cena: 400,Kč/ 3 hodiny, přihlášky do 3. 6.
7. 6. TALENTÍK 2012 - od 10.00 v TYMY,
vyhodnocení talentů holešovských základních
škol
8. 6. ZÁMECKÁ 5 - (host a startér závodu
Zdeněk Srstka), 15.30 - 17.30 - atletika pro
děti, 15.50 - 17.40 - dětské závody v běhu,
16.00 - 17.30 - prezentace na hlavní závod
18.00 - START ZÁMECKÉ PĚTKY- startovné:
100,- , děti: 20,14. 6. VERNISÁŽ MLADÝCH KERAMIKŮ
- od 16.00 v SVČ - TYMY, prodejní výstava
výrobků dětí z kroužku
17. 6. TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU od 13.00, přihlášky do 15. 6.
17. 6. ŠTĚSTÍ KVĚTY FIALOVÉ - večerní
pořad - od 19.00 ve společenském sále TYMY povídání herecké legendy s kolegou a osobním
přítelem, hercem Slováckého divadla, panem
Josefem Kubáníkem. Paní Květa vzpomíná
na svůj bohatý život, slavné kolegy, natáčení
dnes již legendárních filmů a má v zásobě také
plno úsměvných a originálních rad do života.
V průběhu celého večera mají také prostor
pro otázky diváci, knihy paní Květy k prodeji,
na závěr proběhne autogramiáda a pro zájemce fotografování. Vstupenky v předprodeji
v kanceláři SVČ - TYMY. Cena: 180,19. 6. ZAHRADNÍ SLAVNOST - od 17.00 - pro
členy zájmových kroužků TYMY - odpolední
setkání dětí a rodičů
28. 6. HURÁ, PRÁZDNINY!!! - od 16.00 na zahradě TYMY - hry, soutěže, skákací hrad
29. 6. CENTRUM PREVENTIVNÍ MEDICÍNY
- PROMEDICAL - možnost vyšetření od 9.00
do cca 20.00, informace a přihlášky předem
v TYMY
29. 6. DÁREK ZA VYSVĚDČENÍ - přijďte ukázat své vysvědčení, čeká vás odměna
PŘIPRAVUJEME
2. 9. LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI - od 15.00
na zámku, hry, soutěže, skákací hrad
3. - 7. 9. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 - prohlídka prostor
a kluboven, zápis do kroužků a kurzů
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.
PROBĚHLO
Holešovští pedagogové mají „Srdce na dlani“
V letošním roce se konala v Holešově již poosmé anketa „Srdce na dlani“. Tuto anketu vyhlašuje Parlament dětí a mládeže ve spolupráci
se Střediskem volného času - TYMY. Jedná
se o anketu, ve které žáci a studenti dávají
svůj hlas oblíbeným učitelům, vychovatelům,

vedoucím kroužků atd. Do letošního ročníku se
zapojily všechny tři holešovské základní školy
a Středisko volného času - TYMY.
Děti celkem daly hlas 108 učitelům a dalším
pedagogům. Slavnostní vyhodnocení proběhlo
10. května v SVČ - TYMY. Zúčastnili se ho
z každé školy nejúspěšnější učitelé, vedení
škol, zástupci města a zástupci Parlamentu dětí
a mládeže. Z rukou dětí obdrželi pamětní list,
kytičku a keramickou plastiku z 1. ZŠ učitelé
Ivo Halabala a Daniel Poisel, ze 2. ZŠ učitelky
Jitka Dvořáková a Lucie Dvorníková, ze 3.
ZŠ učitelé Marcela Hušťavová a Martin Krčál,
za volnočasové aktivity ze 3. ZŠ Petr Pišl. Ze
SVČ - TYMY byly oceněny Alena Starečková,
vedoucí společenských tanců, a Olga Pešková,
vedoucí oddělení moderního tance. Slavnost
zahájila, hrou na housle vítězka Holešovského talentu Natálka Garguláková, v programu
vystoupila také Martina Zapletalová s muzikálovou písní. Slavnostního dne se zúčastnily také
ředitelky škol - Jarmila Růžičková a Drahomíra
Konvalinková, 3. Základní školu zastupoval
zástupce ředitelky Ivo Junášek. Pozvání přijali také představitelé města, místostarostové
Rudolf Seifert a Jaroslav Chmelař. Děkujeme
všem učitelům za jejich práci a velmi si vážíme
spolupráce s Parlamentem dětí a mládeže
a také se Střediskem volného času - TYMY.
Mgr. Jarmila Vaclachová
ředitelka SVČ a koordinátorka PDM
SPONTÁNNÍ AKTIVITY
Pondělí - pátek od 15.00 do 18.00 hodin
- trampolína, stolní fotbálek, kulečník, ping-pong, oáza, tělocvična, zrcadlovka
( můžete rezervovat předem na tel: 573 396 928,
mob.: 734 358 563 )
Nabízíme pronájem jídelny a kuchyňky na rodinné oslavy, schůze apod.
- cena pronájmu: jídelna: 60,-/hod., kuchyňka:
60,-/hod.
Bližší informace na tel.: 573 396 928,
734 358 563, e-mail: vsetuly@centrum.cz

Vítězové ankety Srdce na dlani.
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VÝROČÍ - ČERVEN 2012
1. 6. 1907 Narozen v Holešově BALATKA,
František Josef, tiskař, majitel tiskárny Balatka - Šrámek v Holešově (+ 12. 11. 1985) - 105.
výr. narození
2. 6. 1937 Narozen BÍLEK, Miroslav, fotograf,
pedagog a teoretik fotografie, teoretické články
v časopisech, tvořil tzv. abstraktní fotografie,
osobnost Valašska (+ 30. 6. 2000) - 75. výr.
narození
3. 6. 1942 Zemřel SCHOLASTER, Emil, kulturní historik, vztah díla k Vizovicku, dopisovatel časopisu Podřevnicko, osobnost Valašska
(* 1871) - 70. výr. úmrtí
4. 6. 1917 Narozen JANOUŠEK, Jindřich,
vlastivědný pracovník, zájem o historii Valašského Meziříčí, sbírání různých materiálů
o městě, osobnost Valašska - 95. výr. narození
5. 6. 1882 Narozen PROCHÁZKA, Antonín,
grafik, ilustrátor, malíř (+ 9. 6. 1945) - 130. výr.
narození
6. 6. 1927 Narozena ADAMCOVÁ, Jiřina,
grafička, ilustrátorka, kreslířka, ilustrovala dětskou literaturu, poezii, učebnice, návrhy vitráží,
mozaiky, intarzie - 85. výr. narození
7. 6. 1967 Zemřela NEUMANNOVÁ-HODAČOVÁ, Božena, druhá manželka básníka Stanislava Kostky Neumanna, napsala románovou
kroniku z osmdesátých let 19. století a další
knihy (* 12. 1. 1882 v Holešově) - 45. výr. úmrtí
8. 6. 1882 Narozen BUKÁČEK, František,
kulturně-osvětový pracovník, divadelník, vlastivědný pracovník, ochotnický režisér, ředitel
ochotnického spolku Tyl, starosta muzejního
spolku Palacký, zakladatel Východočeského
uměleckého salónu, publikoval v časopise Jitřenka (+ 30. 10. 1970) - 130. výr. narození
9. 6. 1912 Narozena v Holešově KLÁTILOVÁ-ROLKOVÁ, Božena, regionální portrétistka, malovala především zátiší s květinami
- 100. výr. narození
10. 6. 1922 Narozena BUDÍNOVÁ, Drahomíra,
národopisná pracovnice, organizátorka kulturního života, působila ve Zlíně - 90. výr. narození
11. 6. 1957 Narozena JANOUŠKOVÁ, Miroslava, malířka, abstraktní obrazy vycházející z přírodních motivů, osobnost Valašska
- 55. výr. narození
12. 6. 1982 Zemřel KANYZA, Jaroslav, folklorista, národopisný pracovník, prozaik, vydal Helfštýnské pověsti (* 25. 4. 1906) - 30. výr. úmrtí
13. 6. 1852 Narozen NEORAL, Josef, filolog,
historik, profesor hospodářské školy v Přerově,
napsal mj. Studie o hanáckém nářečí a Příspěvek k dialektologii moravské (+ 21. 4. 1935)
- 160. výr. narození
14. 6. 1947 Narozen STRAŠIL, Vít, vlastivědný
pracovník, divadelní ochotník, pedagog, osobnost Valašska - 65. výr. narození

15. 6. 1922 Zemřel v Kroměříži KAMRÁDEK,
Tomáš, kulturně-osvětový pracovník, zakladatel novin, autor náboženských pojednání a výkladů katechismu (* 2. 9. 1846) - 90. výr. úmrtí
16. 6. 1877 Narozen ABSOLON, Karel, muzejní pracovník, archeolog, geograf, speleolog, zpřístupnil Punkevní jeskyně a propast
Macocha, roku 1928 založil samostatný ústav
a muzeum Anthropos (+ 6. 10. 1960) - 135.
výr. narození
17. 6. 1912 Zemřel SCHWAIGER, Hanuš,
grafik, kreslíř, malíř, především akvarelista,
v jeho díle převládaly ilustrace, zabýval se
též restaurováním obrazů, osobnost Valašska
(* 28. 6. 1854) - 100. výr. úmrtí
18. 6. 1942 Zemřel JAROŠ, Ladislav, čestný
občan města Holešova, starosta Sokola Holešov, profesor a ředitel gymnázia v Holešově,
v době okupace velitel Obrany národa pro
jihovýchodní Moravu, za svou odbojovou činnost byl popraven (* 10. 5. 1880) - 70. výr. úmrtí
19. 6. 1942 Zemřel BERAN, Čeněk, vydavatel,
organizátor kulturního života, pořádal besedy
s výtvarníky, spolupracoval s Klubem přátel
umění v Olomouci (* 29. 9. 1905) - 70. výr. úmrtí
20. 6. 1942 Zemřel HOLEŠ, Alois, divadelní
ochotník, knihvedoucí, kulturně-osvětový pracovník, publicista, založil Pěvecké sdružení
Hlahol,Čtenářský spolek, zásluhy o zakládání
českých škol (* 19. 6. 1874) - 70. výr. úmrtí
21. 6. 1972 Zemřel JAROŠ, Josef, knihovník,
překladatel, jazykovědec, působil v Kroměříži
a Opavě (* 29. 11. 1877) - 40. výr. úmrtí
22. 6. 1967 Zemřel BRATMANN, Hugo, vlastivědný pracovník, shromažďoval topografickou
literaturu a ikonografické doklady, zejména
veduty a krojová vyobrazení z Moravy (* 31. 8.
1881) - 45. výr. úmrtí
23. 6. 1987 Zemřel PLAJNER, Rudolf, čestný občan města Holešova, profesor reálného
gymnázia v Holešově, autor odborných článků
z matematiky, fyziky a astronomie, přednášel
v rozhlase, náčelník československého Junáka,
nositel nejvyšších skautských vyznamenání,
předseda MěNV v Holešově, předseda Okresního národního výboru v Holešově (* 5. 4. 1901)
- 25. výr. úmrtí
24. 6. 1927 Narozen v Kostelci u Holešova KLESNIL, Antonín, znalec zemědělské
problematiky na zemědělských vysokých školách, působil v Českých Budějovicích, později
na Vysoké škole zemědělské v Praze, kde se
stal děkanem Agronomické fakulty a členem
vědecké rady (+ 7. 3. 1981) - 85. výr. narození
25. 6. 1997 Zemřel VAŠIČKA, Josef, kreslíř,
malíř, kresbami přispíval do časopisů Turistický
zpravodaj, Dědina pod Beskydem, vztah díla
k Valašsku (* 22. 4. 1910) - 15. výr. úmrtí

26. 6. 1832 Narozen MERETTA, Gustav,
architekt, jeho hlavním dílem je novogotická přestavba dómu sv. Václava v Olomouci, působil
v Kroměříži (+ 4. 8. 1888) - 180. výr. narození
27. 6. 1987 Zemřel ŠOLC, Jaromír, jevištní
výtvarník, sochař (* 30. 4. 1911) - 25. výr. úmrtí
28. 6. 1967 Zemřel BECHNÝ, Klaudius,
kreslíř, kulturně-osvětový pracovník, redaktor
(* 21. 11. 1888 v Bystřici pod Hostýnem) - 45.
výr. úmrtí
29. 6. 1917 Narozen KAINAR, Josef, básník,
dramatik, fotograf, hudebník, kreslíř, překladatel, redaktor, textař, psal i pro děti (+ 16. 11.
1971) - 95. výr. narození
30. 6. 1957 Narozen VOLF, Zdeněk, básník,
často publikuje časopisecky, osobnost Valašska
- 55. výr. narození
HUDEBNÍ VÝROČÍ
2. 6. 1922 Narozen BROŽ, Miroslav, hudební skladatel, dirigent, zakladatel a dirigent
Tanečního orchestru Čs. rozhlasu Brno, autor
populárních písní, scénické hudby, baletu Leknín, spolupráce s krátkým filmem (+ 21. 10.
1991) - 90. výr. narození
3. 6. 1887 Narozen AXMAN, Emil, archivář,
folklorista, hudební historik, knihovník, muzikolog, hudební skladatel, přednosta hudebního
oddělení Národního muzea Praha, psal skladby vokální a vokálně symfonické obsahující
prvky východomoravského písňového folkloru
(+ 25. 1. 1949) - 125. výr. narození
6. 6. 1862 Narozen VÁLEK, Norbert, dirigent,
hudební skladatel, dirigent sokolského orchestru, autor pochodů, tanců, ouvertur, směsí aj.,
působil v Kroměříži a ve Valašském Meziříčí
(+ 7. 10. 1938) - 150. výr. narození
17. 6. 1927 Narozen POSPĚCH, Ladislav, organizátor hudebního života, sbormistr, sběratel
lidových písní z Valašska, skladatel, upravoval
lidové písně - 85. výr. narození
19. 6. 1932 Zemřel ŠULA, Stanislav, hudební pedagog, sbormistr, působil v Holešově,
Kroměříži, Rajnochovicích, Chvalčově, Lhotě
(* 24. 10. 1867) - 80. výr. úmrtí
22. 6. 1892 Narozen ŠERÝ, Karel, hudební
pedagog, profesor na gymnáziích a učitelském
ústavu v Kroměříži, ředitel kůru a učitel hudby v Uherském Brodě a v Holešově, dirigent
Podhoranu v Holešově, přednášel na pedagogické fakultě Palackého univerzity v Olomouci
(+ 30. 1. 1966 v Holešově) - 120. výr. narození
28. 6. 1802 Zemřel NAVRÁTIL, František,
hudební skladatel, ředitel kůru ve Valašském
Meziříčí, psal chrámovou hudbu, osobnost
Valašska (* 1732)

Středisko volného času TYMY připravuje
Pátek 29. června 2012
Centrum preventivní medicíny PROMEDICAL
- v prostorách TYMY
(možnost vyšetření, EKG - mini, objemově kompresní oscilometr,
AMP - neinvazivní analyzátor krve, MEIK - elektroimpedanční mamograf,
více info na www.promedical.cz,
nutno předem objednat - tel. 573 396 928
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KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ HOLEŠOV - výběr na červen
Beletrie
DeLILLO, Don - Prašivý pes: Mistrovský, stylisticky vytříbený thriller od amerického autora.
FABERA, Michel - Někdy prostě prší: Autorova první povídková sbírka, ve které prokázal
živou fantazii, lásku k jazyku i podivuhodnou
všestrannost. Povídky jsou hravé a zároveň
hluboce dojemné, satirické a přitom upřimně
lidské.
FRANKLIN, Ariana - Vrahova modlitba: Kriminální série o „vykladačce smrti“ pokračuje.
Lékařka Adélie čelí kruté pomstě...
GABALDON, Diana - Mořeplavec: Třetí díl
rozsáhlé historické ságy navazující na romány
„Cizinka“ a „Vážka v jantaru“.
HORÁK, Antonín - Pasťák: Děj knihy, jejíž
autor žije v Bystřici pod Hostýnem, je inspirován skutečným příběhem inteligentní a dosud
bezúhonné mladé dívky, kterou nepovedený
vztah přivedl ke konzumaci a prodeji marihuany.
KRYL, Karel - Země lhostejnost: Úplný soubor
politických komentářů Karla Kryla z let 1990-93.
PRESSFIELD, Steven - Profesionální voják:
Příběh profesionálního vojáka, který se účastnil
válečných střetů ve východní Africe a na Blízkém východě v roce 2032.
PRUŠINOVSKÝ, Jan - Okresní přebor: Legendami opředená postava trenéra s licencí
Josefa Hnátka se v kultovním televizním seriálu
„Okresní přebor“ vyskytovala jako popel rozprášený na houslickém hřišti. Nyní se představuje
v živoucí podobě.
SCHMIDT, Kathrin - Neumřeš: Strhující příběh
o jednom vyléčení. S hrdinkou, která netuší, co
se jí stalo, zažijeme namáhavý návrat do života.
STEEN, Thorwald - Tíha sněhové vločky:
Román, nesoucí zřejmé autorovy autobiografické rysy, je obrazem nemilosrdného osudu
i oslavou lidské důstojnosti.
TESAŘ, Milan - Deník rodícího se otce:
Kdo čeká, že scenárista komiksu Zelený Raoul
napsal humornou knížku, rozhodně zklamán
nebude. Veselých scén je v románu dost, ale
často se zde se smíchem mísí také slzy...
TUČKOVÁ, Kateřina - Žitkovské bohyně:
Dora Idesová, etnografka, patřící k posledním
z rodu žitkovských bohyní, rozplétá osudy žitkovských žen…
WOOD, Barbara - Zlatá země: Mladá a ctižádostivá Angličanka Hannah Conroyová se
vydává za splněním svého snu stát se lékařkou
až do vzdálené Austrálie...

Naučná literatura
BENDL, Stanislav - Školní kázeň v teorii
a praxi: Kniha prezentuje téma, které je v současné době velmi aktuální.
BISHOP, Patrick - Muži z bombardérů: Fascinující příběhy hrdinství britských bombardovacích letců v letech 1940-1945.
CINGER, František - Jaroslav Seifert: Očima
jeho blízkých a přátel se můžete v této knize
vydat po stopách českého básníka, nositele
Nobelovy ceny.
KAPLAN, Karel - Národní fronta 1948-1960:
Autor ve své rozsáhlé monografii mapuje vývoj,
poslání a roli Národní fronty v letech 1948-1960
v Československu. Knihu doplňuje CD.
LÁDEK, J.; PAVELKA, R. - Encyklopedie
komiksu v Československu 2. 1945-1989:
Autoři předkládají druhou knihu o historii českého komiksu z let 1945-1989. V tomto díle se
seznámíme s komiksy z časopisů Pionýrská
stezka, Sedmička pionýrů a z Pionýrských
novin.
MARCUS, B. H.; LEIGH, A. H. - Psychologie
aktivního způsobu života: Kniha popisuje experimentálně ověřené metody, které mají lidem
pomoci překonat sedavý způsob života a zvyknout si na pravidelný, zdraví podporující pohyb.
MERTLÍK, Vladimír - Lucemburkům v patách: Tisíc km křížem krážem Evropou. Stovky
navštívených míst a měst. To vše sledoval autor
této knihy a televizního dokumentárního cyklu
Lucemburkové.
MONTESSORI, Maria - Od dětství k dospívání: Kniha je jedním ze stěžejních děl autorky,
představuje „alternativní“ výchovu a vyučování,
které kladou důraz na propojení mezi domovem
a školou.
SKAUTSKÉ STOLETÍ: Publikace v jedenácti
kapitolách provede sto lety skautingu v českých zemích, od jeho počátků v roce 1911 až
po léta 2011.
ŠKVÁROVÁ, Věra - 77 výletů s dětmi přes
hranice: Další inspirativní publikace pro všechny rodiny, které chtějí aktivně trávit volný čas.
ŠPAČEK, Ladislav - Deset let s Václavem
Havlem: Osobní vzpomínky prezidentova
mluvčího, přinášející jeho unikátní svědectví
o Václavu Havlovi.
Knihy pro dětské čtenáře
ANN, Meredith - Temný anděl. 2. Přes moře
písku: Aeriel zlomila prokletí vampýra Irrylatha

Dětské oddělení Městské knihovny sídlí
už pár týdnů v prostoru někdejšího informačního
centra na náměstí Dr. E. Beneše.

a vrátila mu jeho lidskou podobu, ale bílá čarodějnice ji stále pronásleduje …
BREZINA, Thomas - Hafani 001! Mimozemšťané útočí: Špičkové agenty Robbiho, Maxe,
Vilibalda a Jian-Donga čeká velmi zapeklitý
úkol: musí zachránit svět!
BRIGGS, Patricia - Říční znamení: V temných
hlubinách řeky Columbia se k životu probudilo
zlo. Pokud mají Mercy a její druh vlkodlak Adam
přežít, budou potřebovat pomoc.
CABOT, Meg - Navždy princeznou: Školní
léta princezny Mii spějí ke konci. Za týden jí
bude osmnáct, náhle se však všechno v jejím
životě začíná hroutit...
HERGÉ - Tintin a los Pícaros: Nová dobrodružství odvážného reportéra Tintina a jeho
psa Filuty.
JEŽKOVÁ, Alena - Dračí polévka: Příběh
vietnamského chlapce žijícího s maminkou
a dědou v Čechách.
LAŇKA, David - Pohádky pro dospělé děti
a nedospělé dospělé: Přemýšleli jste někdy
nad tím, v co se promění hvězdy, když spadnou
z nebe? O tom, zda i první pohled chladné sněhové vločky zatouží po hřejivém pocitu lásky?
Pro vás všechny přemýšlivé je tato knížka
netradičních pohádek.
NESBO, Jo - Doktor Proktor a prdící prášek: Prožijte první humorná dobrodružství se
šíleným doktorem Proktorem.
PEYO - Šmoulové. Šmoulí polévka: Co
se to tentokrát děje ve šmoulí vesničce? Obr
Tlustožrout sní, na co přijde. Snad modří skřítci
neskončí v břiše toho nenasyty!
RIČLOVÁ, Irena - Chlupáčovy trampoty:
Knížka pro děti o strastiplném putování pejska
za novým domovem.
RUDNICK, Elizabeth - Tweety s city: Claire
nemůže uvěřit, že si ji na Twitteru našel její
vysněný kluk. Ovšem v reálném světě může
být všechno jinak...
VÁVROVÁ, Helena - Babičko, dědo, vezměte
si mne na prázdniny: Povídání o nemoci zvané cukrovka, které je určené nejen prarodičům,
ale především jejich vnoučatům, kteří se s touto
nemocí potýkají.
Další knižní novinky a fond knihovny na
www.mks.holesov.cz nebo www.knihy.mks.
holesov.cz
Iž
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Starší přípravka vyhrála turnaj v Kroměříži
V neděli 13. 5. 2012 se holešovská starší
přípravka zúčastnila turnaje E.ON Junior Cup,
který se uskutečnil na hřišti SK HS Kroměříž.
Na turnaji se předvedlo celkem 12 týmů rozdělených do dvou základních skupin, ve kterých
hrál každý s každým. Do další části turnaje
postoupil Holešov ze 2. místa.
Po slavnostním představení a focení všech
týmů následovalo semifinále, ve kterém na nás
čekal vítězný tým z druhé skupiny Bystřice pod

Hostýnem. Kluci šli do zápasu s velkým odhodláním a nasazením. Již od začátku byla znát naše
převaha, nakonec jsme vyhráli 13:2 a postoupili
do finále, kde na nás čekal tým ze Sokola Čechovice. Zápas byl vyrovnaný, ale po vstřelení
našeho prvního gólu jsme šli jasně za svým
cílem a po výhře 11:3 celý turnaj vyhráli. Kluci tak
vybojovali postup do velkého finále E.ON Junior
Cup, který se koná 8. září 2012 v Otrokovicích
za účasti patrona turnaje Petra Čecha.

Spodní řada zleva: Linda, Marušák, Pospíšil, Kolář, Dubický, Matuška. Horní řada zleva:
Černíček, Trnka, Brázdil, Heryán, Jadrníček, Kratochvíla, Pospíšil, Pospíšilík, Daněk, Jura.
Nahoře: Radek Heryán, René Petratur, trenér.

Za první místo si kluci odvezli krásné ceny
od firmy Puma, kompletní sadu 16 dresů a míčů.
Oceněn byl i nejlepší střelec turnaje, kterým se
stal náš hráč Jura Filip. Soupeřům nastřílel 14
branek. Chci tímto poděkovat všem hráčům
za jejich výkony a rodičům za vytvoření správné
fotbalové atmosféry.
René Petratur,
trenér

Nejlepší střelec turnaje Filip Jura.

Mistrovství ČR juniorů zvládly holešovské děti na výbornou
Před dvěma lety zahájil holešovský bowling ve spolupráci se SVČ TYMY Holešov svou
činnost s dětmi a mládeží. Z loňských talentovaných začátečníků
vznikla po roce tréninku skupina
s pracovním názvem „Bowlingová akademie“, která se již účastní
kvalifikačních soutěží. Jejich první
větší úspěch na sebe nedal dlouho
čekat. V sobotu a neděli 12. - 13.
5. 2012 proběhlo v pražské herně
Best bowling juniorské mistrovství
ČR i za účasti našich „akademiků“.
Holešov reprezentovali v kategorii mladších žáků Dominik
Pelán a Lubomír Mlýnek a v kategorii starších žákyň Martina
Hasníková a v kategorii starších
žáků Radim Šarman. Náš cíl před
odjezdem byl jednoznačný. Neudělat ostudu a bavit se bowlingem.
Jeli jsme na naše 1. mistrovství
sbírat zkušenosti a nikdo nečekal

žádné zázraky, protože konkurence je na této úrovni již značná.
Jako první vstoupili do hry
v sobotu Radim s Martinou. Před
turnajem bylo přání umístit se mezi
10. až 15. místem. A výsledky?
Radim Šarman dal do hry vše, co
umí, a získal 12. místo s průměrem
144,00 bodů na 6 kol. Martina Hasníková zpočátku bojovala s dohozy,
které jsou jinak její silnou stránkou,
a vyplatilo se. Konečné 7. místo
a 3. místo v rámci Moravy s průměrem 150,83 na 6 kol je vynikající
v konkurenci reprezentantek ČR.
V neděli pak soutěžili mladší žáci, kde jsme měli 2 želízka,
Dominika a Lubu. Jak Dominik,
tak i Luba se prali do posledního
hodu o medaile. Devítiletý Dominik
Pelán předvedl neskutečnou hru
ve 2. kole a nához 225 byl opravdu famózní. Nakonec z toho bylo
konečné vynikající 4. místo s prů-

Druhé místo minigolfistů
Příbor (red) - V neděli 13. května se v Příboře uskutečnil 2. zemský
turnaj jednotlivců a 4. kolo 1. ligy družstev. Za velmi chladného počasí se
turnaje zúčastnilo okolo 60 nejlepších hráčů z Moravy a mezi nimi dvě
holešovská želízka. Více se dařilo Radku Doleželovi st., který výkonem
102 úderů obsadil 2. místo v nejprestižnější kategorii mužů. Radek
Doležel ml. zaostal jediný úder za stupni vítězů a výkonem 118 úderů
obsadil 4. místo v kategorii juniorů.
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měrem 153,25 a k bronzu chybělo
9 bodů. Lubomír Mlýnek nechtěl
zůstat pozadu a také on měl medaili na „dohoz“. Ten však nepřišel,
a tak na bronz chybělo 19 bodů.
Obsadil výborné 7. místo s průměrem 150,75. Z Moravy byl Dominik
nejlepší a Luba se umístil jako třetí!
Všem hráčům děkuji a gratuluji k výborné reprezentaci holešovského bowlingu na mistrovství

ČR. Nastoupená cesta je správná
a ještě lepší výsledky určitě přijdou. Vždyť Holešov se přidal k nejlepším juniorským bowlingovým
baštám v ČR, jako je Olomouc,
Most, Praha a Chomutov. Velké
poděkování patří také rodičům hráčů. Bez jejich pomoci a podpory
bychom nebyli tam, kde jsme.
Petr Roubalík
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Florbalový turnaj vyhrálo mužstvo z Přílep
Dne 12. 5. 2012 se ve sportovní hale 1. ZŠ v Holešově uskutečnil
2. ročník amatérského florbalového
turnaje Falkon Cup, který uspořádal tým florbalových nadšenců
SKP Falkoni Holešov. Po loňském
úspěšném 1. ročníku projevilo letos zájem o účast 12 týmů ze Zlína
a Holešova, dále z Hulína, Přílep,
Slavkova pod Hostýnem, Žeranovic,
Žop a také mužstva reprezentující
Sfinx Holešov a Zoru Olomouc.
Zúčastněné týmy byly losem
rozděleny do dvou skupin po šesti, ve kterých se utkaly systémem
každý s každým. Od začátku se
tvrdě, ale velmi sportovně bojovalo
o každý bod, který znamenal dobré
umístění týmu ve skupině a postup
mezi 8 týmů do závěrečných vyřazovacích bojů.
Další dramatická utkání přineslo
čtvrtfinále. Poměrně bezpečně do semifinále postoupili vítězové obou sku-

pin, ale překvapivě také mužstvo
Přílep a pořadatelského týmu, který
si účast v semifinále zajistil až po samostatných nájezdech. Na prohry
po samostatných nájezdech nejvíce
doplatil suverén základní části, tým
PSG Zlín, který díky tomu nepostoupil
do finále po porážce s mužstvem
Přílep a také prohrál v posledním
souboji o třetí místo s mužstvem SKP
Falkoni. Ve finále se Přílepy utkaly
s druhým vítězem skupiny, týmem
Orel Zlín. Po urputném, ale čestném boji se přílepští hráči radovali
z celkového vítězství. Finálové utkání
skončilo poměrem 1:0. Každý tým se
snažil o co nejlepší výkon, ale hrál
se florbal v duchu fair play, slušně
a korektně. Určitě se o to velkou
mírou zasloužili i delegovaní rozhodčí
s licencemi ČFbÚ.
Pořadatelskému týmu SKP
Falkoni Holešov a jejich příznivcům
se podařilo uspořádat turnaj s po-

Pořádající SKP Falkoni Holešov.

Vítězný tým z Přílep.
hodovým průběhem a také spokojeností všech účastníků - hráčů
i fanoušků. O dobré kvalitě turnaje
svědčí spousta dotazů týkajících

se předběžného zájmu o účast na
3. ročníku turnaje, který by měl být
uspořádán v příštím roce.
Jiří Trhlík st.

Jedna z dramatických chvil turnaje.

Úspěšné tažení holešovských judistů na Velké ceně Hulína
Hulín (mb) - V sobotu 5. května vyrazila
skupina mladých judistů SKP Holešov poměřit své
síly s konkurencí na Velkou cenu Hulína mláďat
a mladších žáků. V kvalitně obsazeném turnaji
naši kluci ukázali, že je s nimi třeba počítat, a směle se prali o cenné kovy. V konečném zúčtování si
odvezl v kategorii mláďat bronzovou medaili David
Dvorník. Mládě Kuba Hanák ve velmi početné
konkurenci vyválčil stříbrnou medaili a stejně tak
mladší žák Jirka Pohančeník, který se konečně
dočkal a po několika umístěních těsně pod stupni
vítězů mohl na tento konečně vystoupat. A zlatou
medaili ve své váhové kategorii si odvezl Honza

Kolář, který nedal svým soupeřům žádnou šanci
uspět. Pod stupínky tentokrát zůstal Adam Kubálek. Pro něj to byly teprve první soutěžní zápasy,
nicméně vedl si v nich velice zdatně a je pouze
otázkou času, kdy se začne prosazovat na medailové posty. Těsně pod stupni vítězů zůstal také
Ondra Vaculík. Předvedl pěkný a bojovný výkon,
za který se nemusí stydět. Pro trenéry je velkým
potěšením sledovat rostoucí úroveň předvedených výkonů všech zúčastněných závodníků,
na kterých je vidět, že jejich práce nese kýžené
ovoce. Tímto jim všem gratulujeme a přejeme
hodně zdaru na dalších soutěžních akcích.

Informace oddílu orientačního běhu

Kuba Hanák předvádí techniku
morote seoi nage na Adamovi Kubálkovi.

Ve Švédsku se běžel závod štafet s názvem
„Tiomila“. Z celkového počtu 296 české štafety
obsadily oficiální 61. a 64. místo. V jedné z nich
startoval i závodník Klubu českých turistů oddílu
orientačního běhu Ondřej Sedláček. Na svém
úseku nezklamal a doběhl na velmi slušném
65. místě. Jistě získal dobré zkušenosti jakožto
mladý závodník.
V sobotu 12. května proběhl další závod Valašské oblasti. Běhalo se v okolí Vizovic, centrum
závodu bylo fotbalové hřiště v obci Loučka. Už
před startem panovalo chladnější počasí a po odstartování prvních závodníků začalo pršet. I přes
toto nepříznivé počasí odstartovalo 520 závodníků, mezi nimi i členové našeho oddílu. Výsledky
našich účastníků: kategorie D 21 C Kateřina

Bláhová 14. místo, D 35 C Jana Sedláčková 13.
místo, H 14 C Tomáš Tomeček 25. místo, H 35
C Jaroslav Sedláček 20. místo, H 55 C Antonín
Peška 3. místo, HDR Lenka Tomečková 20. místo,
HDR David Kryštof 22. místo.
V našem blízkém okolí se koná Mistrovství
ČR a Veteraniáda ČR na krátké trati, Závod
Českého poháru, Žebříčku A, Českého poháru
veteránů a Rankingu, Veřejný závod a 63. ročník
Poháru města Zlína. Centrum závodů je na Rusavě - místní části Osada pod Grůněm, v pensionu
U bílého koně. V sobotu 9. června proběhne
semifinále na mapě Ondřejovsko a v neděli se
koná finále na mapě Ráztoka. Podrobnosti na
http://obholesov.webnode.cz.
Tonda Peška
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Oddíl stolního tenisu TJ Holešov zdárně završil skvělou sezonu

V dlouhodobých soutěžích
právě skončené soutěžní sezony
2011/2012 zaznamenal oddíl stolního tenisu Tělovýchovné jednoty
Holešov historický úspěch. Všechna jeho tři družstva totiž postoupila díky svým kvalitním výkonům
a v jednom případě navíc i díky
štěstěně do vyšších soutěží.
Krajská soutěž II. třídy a TJ Holešov „A“
Zcela jednoznačně nejvyrovnanější boj o postup musel podstoupit holešovský „A“ tým. Odměnou za poctivý přístup byl postup
z třetího místa tabulky, který se realizoval jen díky skutečnosti, že z 3.
ligy nesestupovalo žádné družstvo
do soutěží Zlínského kraje. Zvláštností této sezony bylo, že ve všech
krajských soutěžích se hrálo poprvé systémem, kdy za výhru byly
4 body (ostatní bodování zůstalo
stejné - za remízu dva, za prohru
1 bod a za případnou kontumační
prohru 0 bodů). Právě TJ Holešov
málem doplatila na svou „zálibu“
v remízách, kterých měla spolu
s některými dalšími družstvy největší množství. Za zmínku ještě stojí,
že „A“ tým dokázal svého největšího rivala v boji o postup - družstvo
TJ Sokol Kostelec „B“ - porazit, a to
jak doma (13:5), tak i v Kostelci
(10:8). Na postupu mají největší
podíl: Bronislav Klůj (odehrál 66
zápasů, z nichž pouhých 7 prohrál), Karel Posolda (odehrál 86
zápasů, z nichž 60 vyhrál).
Okresní přebor I. třídy a TJ
Holešov „B“
Ze všech tří oddílových družstev v uplynulé sezoně měl postup
nejjednoznačnější holešovský „B“
tým. Za celou sezonu (21 zápasů) neokusil ani jednou hořkost
porážky a jen jednou ztratil bod
za remízu. Soutěž tedy vyhrál
systémem start cíl. Hned z kraje soutěže se usídlil na 1. místě
tabulky a toto místo až do konce
sezony už neopustil. Herní systém
soutěže byl již několikátý rok stejný, dvanáct účastníků sehrálo 11
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utkání – každý s každým, a poté
se rozdělila tabulka na první šestku
a druhou šestku. První šestka hrála
každý s každým doma venku o postup a druhá šestka hrála každý
s každým doma venku o sestup.
Na postupu mají největší podíl:
Radek Doležel (odehrál 72 zápasů, z nichž pouhé 3 prohrál), Libor
Liška (odehrál 66 zápasů, z nichž
prohrál jen 9), Marek Vizner (odehrál 74 zápasů).
Okresní přebor II. třídy a TJ
Holešov „C“
Herní systém této soutěže byl
nevyzpytatelný, protože okresní
svaz udělal novinku v tom, že
po odehrání základní části (8 družstev systémem každý s každým
doma venku) bude následovat play
off, v kterém se utká první se čtvrtým a druhý s třetím. Základní část
tedy probíhala v poklidu, protože
pro play off se všechny výsledky
stejně ruší. Za „C“ tým tak mohli
nastupovat i začátečníci, kteří sice
prohrávali, ale získávali alespoň
cenné zkušenosti do dalších let.
Základní část nakonec „C“ tým vyhrál o jeden bod před druhým Hulínem. Pro play-off již raději družstvo
nastupovalo v nejsilnější sestavě,
a tak jednoznačně porazilo nejdříve tým Kostelce „B“ 9:1 a 9:3
a ve finále tým Hulína 9:2 a 9:4.
Nová sezona 2012/2013
Předseda a duše oddílu stolního tenisu TJ Holešov Libor Liška
sdělil k nové sezoně následující:
„Náš „A“ tým bude hrát krajskou
soutěž I. třídy, „B“ tým krajskou
soutěž II. třídy a „C“ tým okresní
přebor I. třídy. Vedle těchto tradičních družstev vznikne i nový
tým „D“, který bude hrát nejnižší
okresní soutěž. Ještě není rozhodnuto, zda kroměřížský okresní
svaz stolního tenisu otevře i okresní žákovskou ligu, ve které by mohli
hrávat nejmladší holešovští stolní
tenisté, kteří poctivě již téměř celý
rok trénují pod taktovkou spojených sil našeho oddílu a Střediska
volného času TYMY.

Nezbývá než dodat, že právě
holešovský stolní tenis slavil v nedávné době další velký úspěch,
když 5. 5. 2012 byl vyhlášen osobností města Holešova za rok 2011
v oblasti sportu do 20 let Libor
Liška mladší, který v oddíle stolního

tenisu TJ Holešov začínal a úspěšně bodoval několik let právě např.
v okresní žákovské lize. Dnes tento
dorostenec hraje pravidelně 1. a 2.
ligu mužů a někdy už i nejvyšší
soutěž mužů - extraligu.
Petr Chvátal
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Ze tří zápasů získali fotbalisté pouze jediný bod
Spartak Hluk - SFK ELKO Holešov
2 2:1 2
Ani nad soupeřem ze spodních pater tabulky
nedokázali hráči Holešova zvítězit. Trenér Malík
musel opět provést změny za chybějící hráče
Bartáka, Bačíka a Hausknechta. Po celé utkání
měli hosté velkou převahu a neproměněných
šancí bylo na tři zápasy. Již v osmé minutě střela
Křenka mířila vedle. V 9. minutě rána Sumce lízla
břevno. V 11. minutě zahrával trestný kop Sedlařík, míč srazil Marek ke Křenkovi a ten poslal
míč do sítě - 0:1. Následovaly další šance bez
brankového efektu. Naopak hosté předvedli perfektní zmatek v obraně a domácí „došoulali“ míč
do sítě Krejčího - 1:1. Následovaly další nevyužité
šance. Ve 44. minutě ztratil Holešov míč na půli
a domácí Zlínský poslal míč do branky - 2:1.
Minutu po přestávce vypíchl chybujícím
domácím obráncům míč Olša, šel sám na bránu
a pod brankářem vyrovnal na 2:2. V následující
půlhodině zahodili hráči hostí všechny šance,
které se zahodit daly. Vítěznou branku mohli
vsítit i v nastaveném čase. Probíhala 92. minuta
a Matulíkovu střelu vyrazil brankář, další střelu do
prázdné branky střílel Machálek, ale v poslední
chvíli ji vykopl obránce. Utkání řídila trojice arbitrů
Mejzlík, Poláček a Houdek.
Sestava: Krejčí - Münster, Roubalík, Charuza, Ohlídal - Matulík, Sedlařík, Marek, Sumec
- Křenek, Olša. Střídání - 47. minuta za Křenka
- Machálek, 78. minuta za Ohlídala - Očadlík.

SFK ELKO Holešov - FC RAK Provodov
0
0:1
3
Provodov umí již roky na Holešov zahrát.
Domácí se snažili o technický fotbal a soupeř čekal na chyby v rozehrávce, které uměl
trestat. Opíral se také o hru Slončíka, který
dal nakonec v utkání dvě branky a na jednu
přihrál. Domácí stále útočili do plné obrany
a tam míče nepřesností ztráceli. Při jednom
z rychlých protiútoků dostal míč Slončík a otevřel
skóre utkání - 0:1. Snaha domácích vyzněla do
přestávky naprázdno.
Ve 46. minutě hru útoku posílil Hausknecht
a ze hry odešel zraněný Roubalík. I přes snahu
Holešova byla ve hře domácích řada nepřesností. V 66. minutě se na ofsajdové hraně dostal
k míči Slončík, přihrál Chalupovi a ten zvýšil na
0:2. O deset minut později unikl po křídle Hlavnovský a z jeho centru hlavou zvýšil opět Slončík
na konečných 0:3. Slušně hrané utkání před 160
diváky řídil rozhodčí Snurmacher.
Sestava Holešova: Krejčí - Barták,
Roubalík, Bačík, Charuza - Olša, Sedlařík,
Munster, Sumec, - Křenek, Marek. Střídání
- ve 46. minutě Hausknecht, v 78. minutě
Machálek a v 81. minutě Očadlík.
SK Boršice - SFK ELKO Holešov
3
2: 1
2
V boji o první místo v tabulce odjížděli hráči
Holešova na hřiště druhého mužstva tabulky

se snahou bodovat. Všechna minulá utkání je
k tomu předurčovala. Konečně měl také trenér
Malík vyprázdněnou marodku, a tak měl na lavičce ještě pět hráčů do hry. V 7. minutě sice kopali
hosté nebezpečný roh, přišla však 9. minuta,
hrubá chyba ve středu obrany a domácí lehce
otevřeli skóre utkání - 1:0. Autorem byl rychlý
Konrád. V 11. minutě měl ještě šanci exligový
Činčala. Pak již přišly nádherné akce Holešova.
Ani jedna ze čtyř dobrých šancí však neskončila
brankou, naopak ve 26. minutě zvýšili domácí
střelou do vinklu Krejčího brány na 2:0. Radost
hostí přišla ve 36. minutě. Po rohu snížil hlavou
Křenek na 2:1. Ve 37. minutě střely Křenka
a Sedlaříka těsně nenalezly cíl.
V 61. minutě byl faulován pět metrů před
velkým vápnem Olša. Z trestného kopu kolem
zdi vyrovnal Sedlařík k tyči na 2:2. V 73. minutě
přišla ojedinělá akce Boršic a domácí vstřelili
vítěznou branku. I přes velkou snahu se již
hostům vyrovnat nepodařilo. O převaze Holešova svědčí i skóre rohových kopů 1:8. Utkání řídila dobře trojice arbitrů Březáček, Valčík
a Horehleď.
Sestava - Krejčí, Barták, Bačík, Roubalík, Charuza - Olša, Sumec, Sedlařík, Münster, Marek, Křenek. Střídání - 70. min. za
Roubalíka - Matulík, v 72. min. za Sedlaříka
- Hausknecht, v 89. za Bartáka - Očadlík.
(hr)

Mladší žáci bojovali o pohár starosty města
Pátý ročník turnaje mladších
žáků v kopané „O pohár starosty
města Holešova“ se konal v úterý
15. května na hřišti ve Všetulích.
Hrálo se ve dvou skupinách po
pěti mužstvech. Vítězem 1. skupiny se stal tým TJ Sokol Poličná. Na druhém místě se umístil
tým SK HS Kroměříž - U13, třetí
místo obsadilo domácí mužstvo
SFK Elko Holešov A, čtvrté místo
patřilo FC Tescoma Zlín a páté
FK Šternberk. Nejlepším hráčem
1. skupiny se stal Karel Majkrič
z Kroměříže, nejlepším brankářem
Jan Fusek ze Zlína, nejlepší střelec
byla Michaela Dubcová z Poličné
a nejlepším obráncem Robert
Paštěka z Holešova.
Ve druhé skupině zvítězilo
mužstvo TJ Nový Jičín, na druhém místě byla SK HS Kroměříž
U12, třetí místo obsadil FC Viktoria
Otrokovice, na čtvrtém místě se

umístilo mužstvo FC Želatovice
a domácí SFK Elko Holešov B
skončilo na 5. místě. Nejlepším
hráčem druhé skupiny se stal David Pala z Nového Jičína, nejlepším
brankářem Libor Polišenský z Kroměříže, nejlepším střelcem Tomáš
Karlík z Otrokovic a nejlepší obránce byl Lukáš Hlobil z Želatovic.

Poháry, diplomy a ceny předali na závěr všem týmům místostarostové města Holešova Rudolf Seifert a Jaroslav Chmelař
společně s ředitelkou Střediska
volného času - TYMY Jarmilou
Vaclachovou. Poděkování si zaslouží všichni, kteří se podíleli na
přípravě a organizaci celého tur-

naje - město Holešov, SFK Elko
Holešov, pracovníci SVČ - TYMY
a další dobrovolníci, bez kterých
by se turnaj neobešel. Děkuji všem
zúčastněným týmům a přeji všem
hodně sportovních úspěchů v dalších utkáních.
Ladislav Linda, trenér
mladších žáků SFK Elko Holešov

Domácí nepustili hráčky z Březůvek téměř k ničemu
DFK Holešov - FC Březůvky:
6:1 (2:1)
Další zápas začala holešovská děvčata v nejsilnější sestavě
náporem od úvodní minuty. Domácí celek nepouštěl soupeře téměř
k ničemu a šance stíhala šanci, ale
s nulovým efektem. DFK se trápilo
především ve středu hřiště. Trápení
domácích vyvrcholilo ve 34. minutě
po kanonádě v šestnáctce hostí,
kdy po zbytečných opakovaných
přihrávkách opět hráčky DFK dokázaly pouze trefit brankářku. Nedáš
- dostaneš - neúprosné fotbalové

pravidlo zaúřadovalo v 35. minutě,
kdy po ruce Zity Pospíšilové nařídil
rozhodčí pokutový kop a do té doby
bezzubí hosté šli do vedení 0:1. Naštěstí tato branka nesrazila Holešov
do kolenou, ale vybídla jej k další
aktivitě a po neproměněné šanci
Procházkové utekla na pravé straně Bárková, nastřelila gólmanku
a tu střelou ze šestnáctky konečně přehodila Kamila Dětská. Hned
z další akce vybídla agilní Dětská
po autovém vhazování k úniku Evu
Zderčíkovou a ta se přesnou střelou kolem gólmanky konečně pro-

sadila, a otočila tak vývoj zápasu
před přestávkou.
Druhá půle patřila herně zcela
domácím, kteří již ve 47. minutě
přidali další gól: Eva Zderčíková
se krásně trefila k pravé tyči - 3:1.
V 50. minutě po centru Bárkové
minuly dvě hostující obránkyně míč
a Eva Zderčíková zvýšila na 4:1.
DFK postupně poslal do hry další
čtyři hráčky a stále se dostával do
slibných příležitostí, z nichž jednu
využila v 60. minutě Erika Bárková.
Poslední branka patřila opět Evě
Zderčíkové, která po akci na pra-

vé straně hřiště skórovala počtvrté. Holešov jasně svého soupeře
přehrál a tři body získal naprosto
zaslouženě.
Sestava: Kuchařová, Šustáčková, Baranová, Pospíšilová,
Kozlanská, Procházková, Dobroslávková, Stolářová, Dětská,
Bárková, Zderčíková. Branky:
4 Zderčíková, Bárková, Dětská.
Střídaly: Šefránková, Fojtová,
Batoušková, Kučerová. Nejlepší
hráčka: Denisa Baranová.
Mgr. Svatava Ságnerová
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Soutěž Holešovska

Sudoku

Třiatřicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou uveřejnilo Holešovsko č. 9/2012, přičemž jste poznali úryvek z písně „Znala panna pána“
(Vítězslav Hádl/Petr Markov), která zaznívá ve filmu režiséra Václava Vorlíčka Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách
(1975). Písničku nazpívali Helena Vondráčková a Václav Neckář. První vylosovanou výherkyní
je Blanka Sedláčková z Holešova, druhým výhercem je Radek
Machálek z Holešova - oba si
pochutnají v restauraci Kanada
v Holešově.
Za správně vyluštěné SUDOKU pošleme volné vstupenky
do kina Svět Olze Logajové z Holešova a Libuši Dvořákové z HoV. Neckář a H. Vondráčková
lešova. Všem šťastným výhercům
ve filmu Šíleně smutná princezna.
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...
„Chodili spolu z čisté lásky a sedmnáct jim bylo let, a do té
lásky bez nadsázky se vešel celý širý svět…“
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

K novým
prodejním místům, kde si můžete koupit Holešovsko, patří
i nově zrekonstruovaná a sympatická nádražní
restaurace.
Text a foto
Robert Rohál
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VÝSTAVY
• Do konce října výstava fotografií Miroslava Piláta Indie 2010
- zámek
• Od neděle 3. 6. do 30. 6. výstava Židovské hřbitovy, fotografie
Tomáše Valíka - kavárna Cinema
• Od pátku 5. 6. výstava Propojení Země s nebesy, Michaela Šťastná
(obrazy), Marie Gallová (fotografie) a Jana Ledinová (poezie)
- Městská knihovna
• Od pátku 8. 6. výstava fotografií Jana Saudka, reprezentativní
výstava potrvá do 16. 9. - zámek Holešov
• Od středy 13. 6. výstava malíře Josefa Lady, velká retrospektivní
výstava potrvá do 16. 9. - zámek Holešov
• Do konce června výstava obrazů Rudolfa Seiferta a Václava
Seiferta - restaurace V Podzámčí
• Do konce června výstava obrazů a fotografií Tomáše Krejčího
- restaurace Starý pivovar
• Stálá výstava černobílých fotografií Roberta Rohála
- Zámecká restaurace
KINO, DIVADLO, KONCERTY
• Středa 30. 5. Autopohádky, animovaný rodinný film ČR
- kino Svět od 13.15 a 17.30 hod.
• Pátek 1. 6. Oslava Dne dětí - hry, soutěže, skákací hrad
- TYMY od 15 hod.
• Neděle 3. 6. Den dětí, bohatý program plný atrakcí a soutěží
- zámecký park, v případě nepřízně počasí zámek Holešov od 14 hod.
• Sobota 9. 6. Rybářské závody, tradiční závody, rybí speciality,
kapela Texas - Areál Rybníčky od 6 hod.
• Sobota 9. 6. Den pro rodinu - bohatý a pestrý program pro celou
rodinu - Zámecký park a zámek Holešov od 10 hod.
• Středa 13. 6. S pydlou v zádech, komedie s Josefem Dvořákem
a Markétou Hrubešovou v hlavních rolích - kino Svět od 19 hod.
• Neděle 17. 6. Štěstí Květy Fialové - beseda s populární herečkou
a Josefem Kubáníkem - TYMY od 19 hod.
MKS Holešov připravuje:
• Sobota 23. 6. Holešovská regata, druhý ročník rodinného festivalu - zámecký park
• Neděle 24. 6. koncert Karla Gotta, Jitky Zelenkové, Felixe Slováčka a Bandu Pavla Větrovce - zámek Holešov

