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Regionální ãtrnáctideník mûsta Hole‰ova
Kudy povede objížďka?

Co vy na to,
pane starosto?

MISTRYNĚ. Holešovské mažoretky se staly mistryněmi České republiky. Rodiče a příznivci připravili úspěšným reprezentantkám v neděli 17. června večer ve Smetanových sadech bouřlivé
přivítání. Více informací na str. 8. Foto František Sovadina

Stavba jihovýchodního
obchvatu Holešova začala a řada občanů se ptá,
jak tato stavba ovlivní
dopravu. Nejvíce se hovoří o spojení Holešova
a Dobrotic. Co vy na to,
pane starosto?
„Výstavba obchvatu
města povede k řadě dílčích
dopravních omezení. K tomu největšímu však
dojde od září, kdy bude na jeden rok uzavřena
silnice mezi Holešovem a Dobroticemi. V prostoru u zámeckého koupaliště totiž začne výstavba
zřejmě nejnáročnějšího úseku obchvatu. Násyp
pod křižovatkou samotného obchvatu a silnice
vedoucí z Holešova do Dobrotic má být hotový
do zimy a následně musí být dodrženy všechny
technologické lhůty, aby později nemohlo dojít
k poškození tělesa náspu i samotné vozovky. Proto bude tento úsek uzavřen na tak dlouhou dobu.
Pokračování na str. 3

Hvězdný víkend v Holešově

Upozornění občanům

Holešov (frs) - Zlatý slavík Karel Gott a druhý v pořadí této populární
ankety Tomáš Klus zpívali v průběhu minulého víkendu v Holešově. Zatímco
první z nich vystoupil v neděli večer ve velkém sále holešovského zámku,
Klus zpíval v sobotu v rámci hudebního a rodinného festivalu Holešovská
regata. Na akci přišlo do zámeckého parku přes osm tisíc návštěvníků.

Odbor dopravně správních agend - registr vozidel oznamuje, že ve
dnech 2., 3. a 4. července 2012 bude z technických důvodů uzavřen.
Běžný provoz bude zahájen v pondělí 9. 7. 2012.

Více informací na str. 3, 10, 13. Fotografie také na www.holesov.cz
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Ruměnici pospolnou není třeba likvidovat

Holešov (frs) - Obavy z malého červeného
broučka, který se v posledních dnech rozmnožil
na řadě míst Holešova, vyjádřilo již několik
občanů. Obrátili se proto se žádostí o radu
na Odbor životního prostředí Městského úřadu
v Holešově.

Informace k rozšíření tohoto hmyzu poskytla Pavla Pšejová z odboru životního prostředí.
„Malý červený brouček na kmeni lípy, který tam
většinou není sám, ale ve velké společnosti
svých blízkých, se jmenuje ruměnice pospolná. Jedná se o velmi společenský druh. Již
od časného jara se vyhřívá v houfech u zdí či
pat stromů. Ruměnice je ve střední Evropě hojně rozšířený druh ploštice dorůstající velikosti
okolo 1 cm. Brouci se živí převážně rostlinnými
šťávami, sáním semen rostlin, mrtvých živočichů či vajíček hmyzu. Hlavní složkou stravy
jsou především semena lípy pokrytá sladkými
šťávami. Kromě lip vyhledávají ploštice ještě
akáty a místa, kde kvete sléz,“ uvedla Pavla
Pšejová a dodala, že i když se ploštice objevují ve velkém množství, nejedná se o škůdce.
Zpravidla se nestahují do domů, proto není
důvod je likvidovat.

Nabízím dětskou zvýšenou postel. Rozměr postýlky je 220 cm délka x 101 cm
šířka (na matraci 200x90), výška 116 cm,
výrobce Gazel. Postel je po 2 dětech, možnost umístit žebřík vlevo i vpravo. Cena
1 500 Kč. Kontakt: JJurcova@seznam.cz.

Aktualizace koncepce a strategie
ochrany přírody a krajiny
Zlínského kraje

Uzavírka cyklostezky
Holešov - Žopy

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán podle § 22 písm. b) zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí stanovil podmínky, na základě kterých vydal souhlasné
stanovisko k návrhu koncepce „Aktualizace koncepce a strategie ochrany
přírody a krajiny Zlínského kraje“ (KSOPK).
KSOPK představuje základní strategický dokument kraje v oblasti
ochrany přírody a krajiny na období 10 - 15 let. Nutnost aktualizace
KSOPK vznikla především v návaznosti na změny legislativy po vstupu
ČR do Evropské unie. Cílem koncepce je vytváření takové politiky kraje,
která minimálně zachová nebo zlepší současný stav přírody a krajiny
na území kraje.
Do stanoviska Zlínského kraje k KSOPK lze nahlédnout v informačním systému SEA na internetové adrese http://eia.cenia.cz/sea/
koncepce/prehled.php, kód koncepce ZLK009K.
Ing. Pavla Pšejová, referent Odboru životního prostředí
Městského úřadu Holešov

V souvislosti se stavbou jihovýchodního obchvatu Holešova byla
ve středu 20. června uzavřena cyklostezka Holešov - Žopy, a to z důvodu
zahájení stavebních prací na objektu SO 203 Podchod Žopy. Z důvodu křížení jihovýchodního obchvatu a cyklostezky bude na cyklostezce v rámci
stavby obchvatu vybudován podchod pro pěší a cyklisty. Podchod bude
v délce cca 14 m, šířce 4 m a výšce min. 2,5 m. Prostor podchodu bude
osvětlen. V souvislosti se stavbou bude na komunikaci do Žop zvýšený
pohyb stavební techniky, z tohoto důvodu žádáme všechny spoluobčany, aby dbali zvýšené bezpečnosti v úseku provádění stavebních prací.
Děkujeme za pochopení a trpělivost!
Zároveň upozorňujeme všechny spoluobčany, že od září 2012
se chystá, v souvislosti se stavbou obchvatu, uzavírka silnice II/438
ve směru na Bystřici pod Hostýnem. Datum zahájení uzavírky bude
včas upřesněn. Objízdná trasa bude vedena přes Tučapy, Prusinovice
a Hlinsko pod Hostýnem.
Monika Partyková, odbor invest. silnič. hospodářství a údržby města

Členové dopravního výboru si prohlédli nádraží v Holešově
Holešov (frs) - Členové Výboru pro dopravu Zastupitelstva
Zlínského kraje na svém nedávném výjezdním zasedání navštívili
také holešovské nádraží. Cestovali
v konferenčním voze Českých drah
a postupně si prohlédli železniční zastávky na trase Zlín-střed,
Kroměříž, Valašské Meziříčí.
Členem Výboru pro dopravu je i
místostarosta Holešova Jaroslav
Chmelař. V Holešově na nádraží
přivítali členy výboru starosta Zdeněk Janalík a místostarosta Rudolf

Seifert. Krajské politiky a úředníky
doprovázel na jejich cestě také
ředitel Krajského centra osobní
dopravy ČD Zlín a člen Rady města
Holešova Ludvík Urban.
Členové výboru se na výjezdním zasedání kromě prohlídky
železniční infrastruktury zabývali
rovněž analýzou poškození komunikací na území Zlínského kraje,
smluvním zajištěním veřejné dopravy či návrhem aktualizace Zásad
územního rozvoje Zlínského kraje.
Foto František Sovadina

< Do Holešova přicestovali také náměstci hejtmana Libor Lukáš
a Jaroslav Drozd.

Členové výboru pro dopravu si na svém výjezdním zasedání prohlédli také opravené holešovské nádraží.
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Na Holešovskou regatu přišlo přes osm tisíc lidí
Holešov (frs) - Pestrý program
druhého ročníku Holešovské regaty
2012 přilákal rekordní počet osmi tisíc návštěvníků. Oproti prvnímu ročníku se tak jejich počet zdvojnásobil.
V průběhu odpoledne a večera se
na pódiu vystřídaly hudební hvězdy
- skupina Čechomor, Tomáš Klus,
MIG 21 a řada dalších. Bohatý byl
rovněž doprovodný program - soutěž netradičních plavidel, přejezd
přes vodní lávku či nejrůznější dětské atrakce.
„Takový nárůst návštěvnosti
oproti minulému prvnímu ročníku je
pro nás potěšující a zároveň zavazující - vymyslet příští ročník minimálně
stejně dobrý, abychom nezklamali. Už dnes, den po Regatě 2012,
na tom začínáme pracovat,“ řekl
ředitel pořádající Agentury Velryba
Michal Žáček.
Do oblíbeného „Mistrovství Holešova (a světa) v přejezdu vodní lávky“
se přihlásilo 30 soutěžících. „Deset
z nich přejelo celou lávku napoprvé

a postoupili do druhého kola. Vítěz
nakonec lávku nad vodní hladinou
překonal za 4,5 sekundy,“ sdělila
Petra Svěráková z Agentury Velryba.
Z 19 plavidel získala od poroty nejvíce hlasů požární stříkačka

Máňa. Vítěznou trofej a odměnu
ve výši 10 tisíc korun si nakonec
odnesl Mojmír Doležel ze Zlína
s rodinou, který vítěznou stříkačku
Máňa sestrojil. Celodenní program
vyvrcholil koncertem kapely MIG

21 a desetiminutovým ohňostrojem nad vodní hladinou. Po něm
se ještě návštěvníci bavili s kapelou
Premier při pirátské tancovačce,
která sobotní Holešovskou regatu
2012 ukončila.

…tož tak

Letecký pohled na silnici mezi Holešovem a Dobroticemi.
Od září bude tato komunikace uzavřena.

Kudy povede objížďka?
Co vy na to, pane starosto?
Pokračování ze str. 1
Oficiální objížďka po dobu uzavírky bude vedena po trase Hlinsko
pod Hostýnem, Prusinovice a Tučapy. Vozidla nad 3,5 tuny pak budou
muset Holešov objíždět po trase Bystřice pod Hostýnem, Přerov a Hulín.
Jízdní řády autobusů řeší příslušné
dopravní společnosti s tím, že koordinátorem těchto změn je Zlínský kraj.
Mezi Dobroticemi a Hlinskem bude
zabezpečen kyvadlový spoj, který
zabezpečí pro školáky i ostatní občany spojení s pravidelným spojem
na objízdné trase. Občané mají také
možnost ve větší míře využívat železnice, které se výstavba obchvatu
tolik nedotkne.

V minulých dnech se kvůli uzavření silnice uskutečnila schůzka
vedení města se členy Osadního
výboru v Dobroticích. Domluvili jsme
se na některých individuálních možnostech, které budou mít občané
Dobrotic v průběhu uzavření silnice.
Dále jsme se dohodli na tom, jakým
způsobem budeme řešit vzniklé problémy v průběhu výstavby obchvatu
a jak bude probíhat komunikace
mezi městem a osadním výborem.
O aktuálním omezení dopravy
v souvislosti s výstavbou obchvatu
budeme občany informovat prostřednictvím Holešovska.“
(sov)

Závěrečný účet byl schválen
Holešov (frs) - Závěrečný účet města Holešova za rok 2011 schválili
zastupitelé bez výhrad. Kromě jiného z dokumentu plyne, že město hospodařilo v tomto období s příjmy 331 445 000 Kč a výdaji 307 620 000 Kč.
Bezchybné hospodaření města potvrdil svým výrokem i nezávislý auditor.

… Na Holešovskou regatu 2012 přišlo přes osm tisíc návštěvníků.
Takový nápor lidí zámecká zahrada nejspíše ještě nezažila. Pořadatelé tak
mohou být spokojeni. Tedy skoro. Protože řada návštěvníků i obyvatel Holešova zas až tak nadšená nebyla. S nadsázkou lze říci, že uprostřed rohu
hojnosti všeho druhu našinec mohl umřít žízní či hladem. Vystát si frontu
na pití či jídlo znamenalo obrnit se notnou dávkou trpělivosti. A to nejen
v samotné zámecké zahradě, ale i v restauracích v centru města. Také
dopravní situace ve městě nenechala mnohé motoristy klidnými. Nejvíce
asi ty, kterým parkující vozidla odřízla možnost vjezdu na vlastní pozemek.
K podobným mega akcím nejspíše takové komplikace patří. Mohou
posloužit jako poučení pro příště. Na druhé straně v Holešově v průběhu
jednoho víkendu zpíval zlatý slavík i druhý v pořadí z této nejpopulárnější
hudební české ankety. A majitelé restaurací měli žně. A spousta lidí se
dobře bavila. Inu, každý se na věc podívá ze svého úhlu pohledu a vybere
si, co mu vyhovuje.
Výmluvné je v tomto ohledu srovnání, které provádí na jiném místě
dnešních novin kolega Karel Bartošek. „20. března 1741 obsadila velká
pruská armáda Holešov. Jednalo se o 10 000 vojáků se 16 děly, vlastními
muničními vozy, s hudbou a vlajícími prapory. Holešov měl tehdy včetně
židovského města přes 3 000 obyvatel… Jestliže na Holešovskou regatu
přijelo cca 9 tisíc návštěvníků, což vzhledem k současnému počtu obyvatel
našeho města nedosáhlo ani poměru 1:1, a během tohoto jediného dne
stihli Holešov prakticky úplně vyjíst, vypít a zablokovat místní dopravu, jak
to muselo v našem městě, před těmi 250 lety třikrát menším než dnes,
asi vypadat?!“, položil si řečnickou otázku kolega Bartošek. Jak už jsem
napsal, rozhodující je vždy úhel pohledu.
František Sovadina

Ministerstvo životního prostředí Praha, Odbor posuzování vlivů
na životní prostředí, vydalo závěr zjišťovacího řízení ke koncepci
„Změna č. 3 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Střední Morava“. Tato změna byla zpracována na základě dopisu
Evropské komise. Tato změna č. 3 spočívá: a) v odstranění závazků
spojených s realizací letiště Přerov a následně přerozdělení finančních prostředků a návrh jejich nového využití. b) Doplnění využití
finančního nástroje JESSICA do prioritní osy č. 2 a č. 3. Do závěru
zjišťovacího řízení lze nahlédnout v Informačním systému SEA na
internetových stránkách http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.
php, kód koncepce: MZP130K.

Pití alkoholu na veřejnosti se omezí
Holešov (frs) - Volení zástupci města se rozhodli omezit konzumaci
alkoholu na veřejnosti. Na svém pondělním zasedání proto zastupitelstvo
města přijalo jednomyslně obecně závaznou vyhlášku města Holešova
č. 2/2012 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých
veřejných prostranstvích. Podrobně se k tomuto problému vrátíme
v příštím vydání.
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Kačeny zastavily provoz a opilý řidič nedobrzdil
Holešov (frs) - Ke kuriózní
dopravní nehodě došlo v úterý
19. června dopoledne v Palackého
ulici u hřiště vedle gymnázia. Přes
cestu si to tady namířila divoká

kačena s několika mladými kačenkami. Řidiči dvou projíždějících vozidel na situaci zareagovali a zabrzdili, řidič dalšího vozu to však
už nestihl. „Zřejmě vlivem požitého

Škoda se vyšplhala na 255 tisíc
korun. Strážníci Městské policie
v Holešově kačení rodinku následně odnesli do blízké zahrady.

Kačení rodinka v klidu kráčí od místa nehody.

A tak dopadl vůz jednoho z účastníků dopravní nehody.

Dělníkům ukradl nářadí

Relaxační odpoledne pro školáky

Region - Prozatím neznámý
pachatel ukradl volně odložené
pracovní nářadí v hodnotě patnáct
tisíc korun. Dělníci prováděli opravu cesty mezi Holešovem a Třeběticemi a k dispozici měli motorový
foukač a měřicí kolečko. Okolo třetí
hodiny jeden z mužů přístroje odlo-

žil do trávy u cesty a asi na deset
minut z místa odjel. Když se za pár
minut vrátil, pracovní nářadí bylo
pryč. Ihned zavolal na linku 158.
Krádeží se nyní zabývají holešovští
policisté. Pachatelům hrozí až dva
roky vězení.
(frs)

Loučení s deváťáky bylo dojemné
Rozloučení s naší devátou třídou bylo stejně tradiční jako každý
rok a stejně dojemné jako rok co rok. Předání pamětních listů, diplomů,
kytiček, stisky rukou, gratulace, ukázka toho, co se naučili v tanečních,
přání hezkých prázdnin, někdy i slzy... poslední zvonění a základní
devítileté školní docházce je konec! Také přání šťastného zářijového
nástupu do školních lavic, tentokrát nikoliv základní, nýbrž školy střední.
Ano, předposlední červnový čtvrtek byli fešní pánové a sličné mladé
dámy ze 2. Základní školy Holešov pomyslně posledním dnem žáky
a žákyněmi. Nyní již budou pouze studenty a studentkami a někteří z nich
po zdárně složené maturitě za čtyři roky třeba i vysokoškoláky! A jak se
říká: „Něco pěkného končí a něco nového začíná, třeba ještě hezčího.“
Všichni pedagogové ze 2. ZŠ Holešov drží budoucím středoškolákům pěsti v tomto důležitém kroku.

Slavnostní zakončení školního roku. Foto: Barbora Winklerová
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alkoholu zareagoval pozdě a popostrčil vozidlo před sebou. Přístroj
u něj totiž naměřil 1,23 promile,“
uvedla policistka Barbora Balášová. Při nehodě nebyl nikdo zraněn.

Žopy - Relaxační odpoledne
na závěr školního roku připravili
na pátek 29. června pro všechny
děti, ale i jejich rodiče, babičky,
dědečky a další příbuzenstvo členové osadního výboru v Žopích.
Prázdniny odstartují na návsi před

hospůdkou v 15 hodin nafouknutím
skákacího hradu. Dále se mohou
školáci těšit na lanové aktivity, malování, soutěže, jízdu na konících
a další atrakce. Hladové a žíznivé
uspokojí obsluha místní hospůdky.
(red)
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Vítěz rybářských závodů chytil 51 cm dlouhého kapra
Tak jako v posledních letech i letos rybářské závody propršely. Už to skoro vypadá, že
patron rybářů sv. Petr na holešovské rybáře
zanevřel. Potvrdilo se rčení: „Chceš-li vědět,
kdy bude v Holešově určitě pršet, zjisti si termín
rybářských závodů.“
Závodům předcházela kvalitní příprava.
Hospodář pan Drábek vysadil dostatečné
množství kvalitních kaprů, které slovil v Záhlinicích Ing. Pálka. Byly připraveny rybí speciality
a další dobroty, které neodmyslitelně k závodům
patří. Očekávala se velká návštěva jak ze strany
startujících rybářů, tak i veřejnosti. Bohužel
se z ranní sobotní oblohy spustil déšť, který
návštěvnost výrazně ovlivnil.
Výsledky
Celkově se tak závodů zúčastnilo 43
startujících. V kategorii o největšího uloveného kapra zvítězil Jiří Hnízdil z místní
organizace (MO) Holešov. Jeho úlovek měřil
51 centimetrů. V kategorii o největší součet
nachytaných ryb dosahujících zákonnou
délku skončil na prvním místě Jan Hobl
z Prusinovic, který ulovil celkem 588 cm
ryb. Na druhém místě se umístil Marek Ret
(437 cm). Třetí byl Radek Novotný z Holešova (386 cm), čtvrtý Jiří Navrátil z Holešova
(358 cm) a pátý Antonín Bačík z Holešova (333 cm). Všichni jmenovaní obdrželi
hodnotné rybářské ceny, které jim byly
odměnou za šestihodinové chytání v dešti.

Předseda holešovských rybářů Jindřich Pruš předává ceny vítězům jednotlivých kategorií.
Po vyhlášení výsledků tradičně následovalo losování bohaté tomboly, která obsahovala
70 hodnotných cen. Nejhodnotnější cenou
bylo jízdní kolo, které vyhrál pan B. Mlčák
z Holešova.
Výbor Místní organizace Moravského rybářského svazu Holešov děkuje všem, kteří
se rybářských závodů zúčastnili ať už jako závodníci, nebo návštěvníci. Dále děkujeme těm,
kteří rybářské závody připravovali. V neposlední
řadě děkujeme sponzorům, kteří věnovali hodnotné ceny do tomboly. Rybáři z Holešova zvou
všechny občany i na další akce, které budou
pořádat v průběhu dalšího období.

Tradičně se o dobrou zábavu stará na rybářských závodech nejpopulárnější country skupina
v regionu Texas. Foto František Sovadina

Za výbor MO MRS Holešov
předseda JUDr. Jindřich Pruš
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Usnesení ze 14. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 4. června 2012
Přijaté usnesení č. 142/2012 - N
2628 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit závěrečný účet za rok 2011,
a to bez výhrad. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: ZM 25. 06. 2012.
Přijaté usnesení č. 143/2012 N 2629 Rada města Holešova
I schválila rozpočtové opatření
Rady města Holešova č. 5/2012
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: bezodkladně. II doporučila
Zastupitelstvu města Holešova
schválit rozpočtové opatření č.
6/2012 dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
Termín: ZM 25. 06. 2012.
Přijaté usnesení č. 144/2012 - N
2644 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit žádost o poskytnutí
finanční dotace na zabezpečení
akceschopnosti hasičské jednotky
JPO II/1 pro rok 2013 za finanční
spoluúčasti města Holešova ve výši
20 %. Zodpovídá: Ing. Marie Krajcarová. Termín: ZM 25. 06. 2012.
Přijaté usnesení č. 145/2012 N 2617 Rada města Holešova
doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit zveřejnění záměru prodeje nebytového prostoru č. 1194/5 o výměře 206,36
m2 v budově čp. 1193, 1194
a 1195 včetně spoluvlastnického
podílu na společných částech
domu o velikosti 20636/119478
a podílu na pozemku p.č. 2727/2,
zastavěná plocha a nádvoří,
o velikosti 20636/119478, vše k.ú.
Holešov, dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 25.06.2012.
Přijaté usnesení č. 146/2012 - N
2640 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit zveřejnění záměru prodeje
bytové jednotky č. 1195/4 o výměře
61,05 m2 v budově čp. 1193, 1194
a 1195 včetně spoluvlastnického
podílu na společných částech domu
o velikosti 6105/119478 a podílu
na pozemku p.č. 2727/2, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti
6105/119478, vše k.ú. Holešov, dle
předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM
25. 06. 2012.
Přijaté usnesení č. 147/2012 N 2633 Rada města Holešova
schválila smlouvu o organizaci
a výkonu veřejné služby s Úřadem práce ČR dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Mgr. Michaela
Miklíková. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 148/2012 - N
2471 Rada města Holešova I projednala a vzala na vědomí souhrn
usnesení komisí rady města za období květen 2012 a II pověřila místostarostu Bc. Jaroslava Chmelaře
projednat se společností Industry
Servis ZK, a.s., problematiku týkající
se prameniště pitné vody v lokalitě
průmyslové zóny dle doporučení komise životního prostředí a dopravy.
Termín: bezodkladně.
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Přijaté usnesení č. 149/2012 N 2634 Rada města Holešova
doporučila Zastupitelstvu města
Holešova vydat obecně závaznou vyhlášku města Holešova
č. 2/2012 o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích dle
předloženého a upraveného návrhu. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal.
Termín: ZM 25. 06. 2012.
Přijaté usnesení č. 150/2012 - N
2639 Rada města Holešova I schválila nový jednací řád komisí rady města
dle předloženého návrhu a II doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit nový jednací řád výborů zastupitelstva města dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. František
Fuit. Termín: ZM 25. 06. 2012.
Přijaté usnesení č. 151/2012 - N
2494 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 1. zveřejnění záměru
prodeje městských pozemků v
lokalitě ul. Školní v Holešově p.č.
1072, ostatní plocha, o výměře
437 m2, p.č. 1073, ostatní plocha, o
výměře 197 m2, p.č. 1074, ostatní
plocha, o výměře 437 m2, p.č.
1075, ostatní plocha, o výměře
191 m2, p.č. 1077, ostatní plocha, o
výměře 434 m2, p.č. 1078, ostatní
plocha, o výměře 191 m2, p.č.
1079, ostatní plocha, o výměře
444 m2, a částí městských pozemků p.č. 1080, ostatní plocha,
o výměře cca 170 m2 a p.č. 2961/1,
ostatní plocha, o výměře cca 953
m2, vše k.ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 2. hodnoticí komisi
pro vyhodnocení veřejné soutěže
o nejvhodnější návrh na zastavění části lokality ulice Školní
v tomto složení: člen klubu zastupitelů ČSSD, člen klubu zastupitelů KDU-ČSL, člen klubu
zastupitelů Koalice pro Holešov,
člen klubu zastupitelů KSČM, člen
klubu zastupitelů ODS, člen klubu
zastupitelů Sdružení nezávislých
Holešovska, Ing. Stanislav Julíček,
Ing. Radomír Šťastný, Ing. Aleš
Trněný. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 25. 06. 2012.
Přijaté usnesení č. 152/2012 - N
2609 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit zveřejnění záměru prodeje
městských pozemků p.č. 2780/14,
ostatní plocha, o výměře 20 m2, a p.č.
2780/15, ostatní plocha, o výměře 20
m2, vše k.ú. Holešov, dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 25. 06. 2012.
Přijaté usnesení č. 153/2012 - N
2610 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit zveřejnění záměru
prodeje části městského pozemku p. č. 1038/6, vodní plocha,
o výměře cca 80 m2, k.ú. Všetuly,
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 25. 06. 2012.
Přijaté usnesení č. 154/2012 - N
2611 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova

schválit zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p.č.
244/21, ostatní plocha, o výměře
určené v GPL 12 m2, k.ú. Žopy, dle
předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM
25. 06. 2012.
Přijaté usnesení č. 155/2012 N 2612 Rada města Holešova
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit zveřejnění
záměru prodeje části městského pozemku p.č. 208/16, ostatní
plocha, o výměře cca 24 m2, k.ú.
Holešov, dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 25. 06. 2012.
Přijaté usnesení č. 156/2012 - N
2614 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit zveřejnění záměru prodeje
městských pozemků p.č. 2831/17,
zastavěná plocha, o výměře 21 m2,
a p.č. 2831/18, zastavěná plocha,
o výměře 20 m2, vše k.ú. Holešov,
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
ZM 25. 06. 2012.
Přijaté usnesení č. 157/2012 N 2616 Rada města Holešova
doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit zveřejnění záměru prodeje částí městských
pozemků p.č. 362/1, ostatní plocha, a p.č. 1019, ostatní plocha,
o celkové výměře cca 40 m2, k.ú.
Všetuly, dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 25. 06. 2012.
Přijaté usnesení č. 158/2012 - N
2607 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit prodej městského pozemku p.č. 705/124, ostatní plocha,
o výměře 16 m2, k.ú. Všetuly, Zdeňce a Peteru Mamrillovým, bytem
Holešov, za kupní cenu 200 Kč/
m2 + náklady s prodejem spojené.
Smlouva bude uzavřena v termínu
do 30.08.2012. Po marném uplynutí
uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá toto usnesení platnost.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 25.06.2012.
Přijaté usnesení č. 159/2012 N 2608 Rada města Holešova
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 1. prodej
městského pozemku pod již
postavenou garáží p.č. 926/41,
zastavěná plocha, o výměře 20
m2, k.ú. Holešov, Marii a Josefu
Možíšovým, bytem Holešov, za
kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady
s prodejem spojené. 2. prodej
městského pozemku pod již postavenou garáží p.č. 2586/11, zastavěná plocha, o výměře 24 m2,
k.ú. Holešov, Ing. Jiřímu Kuldovi,
bytem Martinice, za kupní cenu
300 Kč/m2 + náklady s prodejem
spojené. Smlouvy budou uzavřeny v termínu do 30. 08. 2012.
Po marném uplynutí uvedených
lhůt způsobených nabyvatelem
pozbývá toto usnesení platnost.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM 25. 06. 2012.

Přijaté usnesení č. 160/2012 - N
2641 Rada města Holešova schválila výpověď ze smlouvy o nájmu č.
08/04 ze dne 15. 10. 2004 z městského pozemku p.č. 950/79 o výměře
193 m2, k.ú. Holešov, se společností
KZ NOVOSADY CZ, s.r.o., se sídlem
v Holešově. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 161/2012 N 2642 Rada města Holešova
doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit podání žádosti
Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových na převod
nemovitostí: budovy bez čp/če,
občanská vybavenost, stojící na
pozemku p.č. 29, včetně pozemku p.č. 29, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2, LV 60000,
budovy bez čp/če, občanská
vybavenost, stojící na pozemku p.č. 34, včetně pozemku p.č.
34, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 18 m2, LV 60000, budovy
bez čp/če, občanská vybavenost,
stojící na pozemku p.č. 36, včetně
pozemku p.č. 36, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2,
LV 60000, a dále id 4/6 budovy
bez čp/če, občanská vybavenost,
stojící na pozemku p.č. 30, včetně
id. 4/6 pozemku p.č. 30, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 16
m2, LV 2429 a id 7/32 pozemku
p.č. 28, ostatní plocha, o výměře
211 m2, LV 597, vše k.ú. Holešov,
z důvodu hospodárnosti. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 25. 06. 2012.
Přijaté usnesení č. 162/2012 - N
2615 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
vydat formou „Opatření obecné povahy č. 1/2012“ změnu č. 17 územního plánu města Holešova a rozhodnout o námitkách dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Radomír
Šťastný. Termín: ZM 25. 06. 2012.
Přijaté usnesení č. 163/2012 N 2630 Rada města Holešova
schválila zprávu o provedené
inventarizaci majetku a závazků
města Holešova za rok 2011 dle
předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 164/2012 - N
2451 Rada města Holešova vzala na vědomí informaci tajemníka
městského úřadu o plnění usnesení
Rady města Holešova ze dne 21.
května 2012.
Přijaté usnesení č. 165/2012 N 2645 Rada města Holešova
schválila zveřejnění záměru výpůjčky městských pozemků p.č.
1802/1 o výměře 1.605 m2 a p.č.
1802/2 o výměře 1.740 m2, ostatní
plocha, a p.č. 1802/3, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 241
m2, vše k.ú. Holešov. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Luděk Hradil
ověřovatel zápisu
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V centru pro seniory završili vzdělávací projekt
Centrum pro seniory, p.o.
úspěšně zakončilo projekt vzdělávání pracovníků v sociálních
službách. Projekt financovaný
z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR nesl
název „Systematickým vzděláváním
pracovníků v sociálních službách
k vyšší kvalitě služeb“ (registrační
číslo: Z.1.04/3.1.03/45.00134). Byl
realizován v období od 1. 6. 2010
do 31. 5. 2012.
Na pokrytí nákladů byla určena
částka 1 315 492,79 Kč. Projekt
byl určený pro profesní vzdělávání
cílové skupiny zaměstnanců - pracovníků v sociálních službách.

Cílem projektu bylo zavedení
a následná realizace systematického profesního vzdělávání pracovníků v sociálních službách v rozsahu
požadovaném zákonem 108/2006

Celkem obdrželo v rámci vzdělávacího projektu podporu 49
zaměstnanců centra pro seniory a bylo jim vydáno 227 certifikátů.

Sb. o sociálních službách a tím dosáhnout zvýšení kvality péče poskytované v našem zařízení.
Semináře byly zaměřeny
na prohloubení a zvýšení znalostí
a dovedností v oblasti standardů
kvality sociálních služeb, komunikace a zjišťování potřeb klientů,
metod sociální práce a péče o seniory a prevence syndromu vyhoření.
V rámci projektu zajišťovala
lektorskou činnost dle klíčových
aktivit firma, která byla vybrána výběrovým řízením. Vzdělávání probíhalo ve třech skupinách po 11 - 12
lidech přímo v centru pro seniory
ve vyčleněné školicí místnosti, kam
pro potřeby lektorů bylo zakoupeno
základní počítačové vybavení včetně dataprojektoru a plátna. Celkem
obdrželo podporu 49 našich zaměstnanců a bylo jim vydáno 227
certifikátů. Jako výsledný produkt
vznikla metodika pro vzdělávání
zaměstnanců v centru pro seniory.

Na závěr projektu hodnotili zaměstnanci formou dotazníku přínos
vzdělávání pro jejich další práci.
Většina se vyjádřila velmi kladně
ke způsobu vzdělávání a poznatky
získané na seminářích hodnotila
jako zajímavé a užitečné. Především měli zájem o praktické věci,
jako jsou metody komunikace, zaujaly je různé postupy zjišťování potřeb seniorů, ale i metody relaxace
a jak se ubránit syndromu vyhoření.
Současně vyjádřili zájem se dále
touto formou vzdělávat.
Realizátor projektu
Název: Centrum pro seniory Holešov, příspěvková organizace
IČ: 47934531
Ulice: Příční 1475
Město: Holešov
PSČ: 769 01
Kontakt: Mgr. Ivana Bozděchová,
cpsholesov@cpsholesov.cz,
tel.: 573 396 595
www:http://www.cpsholesov.cz

Archeologický výzkum žárového pohřebiště ve Všetulích
Jak jsme uvedli v minulém vydání Holešovska, v měsíci březnu
proběhl záchranný archeologický výzkum při stavbě kanalizace na začátku místní části Všetuly. Tento výzkum
provádějí pracovníci Ústavu archeologické památkové péče Brno pod
vedením Mgr. Ivana Čižmáře, který
nám poskytl upřesňující informace.
Již v roce 2009 zde bylo při
stavebních pracích zjištěno starodávné pohřebiště. Bylo vyzvednuto
a zdokumentováno celkem 8 žárových hrobů slezské fáze kultury
lužických popelnicových polí a platěnické kultury. Nyní při pokládání
kanalizace se podařilo najít dalších
11 urnových hrobů (kumulace nádob, případně jejich zbytků), z nichž
nejzajímavější byl tvořen souborem
7 nádob, u nichž se podařilo nalézt

dva masivní korály z bronzu a železa
společně s bronzových kroužkem.
V některých nádobách se také podařilo zachytit spálené lidské pozůstatky, které budou předmětem dalších
antropologických analýz. Z poznatků
získaných při výzkumu vyplývá, že
místo nálezu sloužilo jako pohřebiště
již od mladší doby bronzové (cca
od roku 1300 př. n. l.) průběžně až
do období platěnické kultury doby
halštatské (cca od roku 800 př. n. l.
do 4. stol. př. n. l.). Dále se při stavbě
kanalizačního přivaděče ve směru
od Količína (podél silnice) podařilo
zachytit několik zahloubených objektů kultury s lineární keramikou
(cca okolo 5000 let př. n. l.), které
dokládají přítomnost neolitického
sídlištního areálu v tomto prostoru.
Ivo Michálek

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.

Přiložená fotografie dokumentuje žárový hrob platěnické
kultury z doby železné.

Zahrádkáři a včelaři připravují
na léto výstavu
Základní organizace holešovských zahrádkářů a včelařů připravuje
na léto výstavu pod názvem Květy a plody léta. Akce se uskuteční 4. a 5.
srpna vždy od 9 do 18 hodin v Domě zahrádkářů v Holešově. Na výstavě
budou k vidění květy mečíků, jiřin, begonií, balkonové květiny, bylinky,
letní ovoce, zelenina, včelařské výrobky či živý včelí roj. Návštěvníci si
budou moci zakoupit rovněž včelařské výrobky, bylinky a květiny
V neděli 5. srpna od 18 hodin budou organizátoři prodávat
květy z výstavy za minimální ceny.
(sov)
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Holešovské mažoretky vybojovaly titul mistryň republiky
Krásnou tečku za celým národním šampionátem Svazu mažoretek České republiky
udělala holešovská děvčata o víkendu 16. a 17.
června úspěchem na soutěži v Poděbradech.
Konalo se zde Mistrovství České republiky
skupin klasické mažoretky.
Finále v Poděbradech předcházelo mistrovství Moravy a Slezska v Hranicích 26. a 27.
května, na kterém získaly Lentilky 3. místo
v dětech mladších a Arabelky 1. místo v dětech
starších. Tím si obě skupiny zajistily postup
právě na toto finálové kolo do Poděbrad.
Lázeňské město přivítalo 15. - 17. června čtyřicet nejlepších souborů z celé České
republiky, které se utkaly ve čtyřech věkových
kategoriích. Mažoretky Lentilky vybojovaly
1. místo za pódiovou formaci a 3. místo za pochodové defilé a při součtu bodů za obě
disciplíny se staly mistryněmi České republiky v kategorii děti mladší. Mažoretky Arabelky taktéž získaly prvenství za pódiovou
formaci a 6. místo v pochodovém
defilé a v celkovém součtu obsadily v dětech starších krásné
4. místo.

Na úspěšné mažoretky čekala v neděli pozdě večer ve Smetanových
sadech skupina jejich příznivců. Mistryním přišli popřát také starosta
města Zdeněk Janalík a členky rady města Gabriela Hradilová
a Renata Lochmanová.

Kromě skupinových ocenění se holešovské mažoretky
mohou pochlubit také úspěchy v sólových disciplínách.
Na mistrovství České republiky
v Ronově nad Doubravou 19. 20. května 2012 získaly 5. místo
- Markéta Křenková (sólo děti),
Natálie Pospíšilíková (sólo junior ml.) a Nikola Zlámalová (sólo
junior starší rekvizity). Mistryněmi ČR se staly Aneta Krčmařová + Agáta Horáková (duo
děti), vicemistryně ČR Lenka
Smýkalová + Nikola Zlámalová
(duo junior ml. rekvizity) navíc
získaly i nominaci na mistrov-

ství Evropy ve Francii. Titul II. vicemistryně vybojovaly Kateřina
Dudová + Tereza Müllerová (duo
junior starší), 4. místo pak Alena
Omastová + Markéta Křenková
(duo děti).
Letošní sezóna byla pro Mažoretky Holešov více než úspěšná. Důkladná příprava a nadšení
vedoucích, píle děvčat a silná
podpora ze strany rodičů přinesly
své ovoce. Děkuji všem členkám
Mažoretek Holešov, jejich trenérkám a rodičům za tento skvělý rok.
Videa a fotografie ze soutěží najdete na našich stránkách www.
mazoretkyholesov.websnadno.
cz.
Lenka Doleželová
vedoucí Mažoretek Holešov

Rodiče a příznivci připravili mistryním republiky bouřlivé přivítání
Holešovské mažoretky zažívají letos velmi
vydařenou sezónu a vzhledem k úspěchům v minulých letech není rozhodně úspěšnou sezónou
ojedinělou. Od roku 2006, kdy se kolem hlavní
trenérky a vedoucí Lenky Doleželové začaly formovat skupinky malých děvčat, uplynulo hodně
vody v Rusavě. Všechny formace - Holešovské
mažoretky, Lentilky, Arabelky a dnes i Lentilky

přípravka - ušly pod vedením trenérek Lenky Doleželové, Petry Manišové, Elišky Doleželové, Barbory Maťové a Lenky Dujkové obrovský kus cesty.
Mažoretky svými výkony každoročně skvěle
reprezentují naše město nejen v České republice, ale v minulosti se jim podařilo proniknout
i na evropskou úroveň soutěže. Právě získaný
mistrovský titul je pro naše mažoretky pomyslnou

třešničkou na dortu za letošní rok. Ale nejen pro
mažoretky, ale také pro jejich rodiče, příznivce
a známé, kteří přišli do Smetanových sadů „malé
mistryně“ přivítat.
Trenérkám patří velké DÍKY za čas, trpělivost,
energii, ochotu, bojovnost a někdy i zdraví, které
tomuto sportu a všem mažoretkám věnují.
Renata Lochmanová

Aktivní Osadní výbor v Žopích ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Žopy a místní mateřskou školou uspořádal další ze série
povedených akcí, tentokrát určenou zejména pro děti a jejich rodiče. Den plný her a zábavy pod názvem
Cesta za pohádkou aneb Za humny je drak se uskutečnil v sobotu 16. června. Více fotografií na www.zopy.cz
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Sportovní den v Centru pro seniory Holešov se vydařil
Mohou senioři soutěžit a sportovat? Určitě ano - za předpokladu,
že přizpůsobíme podmínky soutěže
jejich možnostem a nabídneme jim
takové disciplíny, které je zaujmou
a motivují ke sportovnímu zápolení.
S touto myšlenkou se uskutečnil odpoledne ve středu 13. června 2012
poprvé sportovní den pro seniory
v Centru pro seniory (CpS) Holešov. Pracovnice CpS s pomocí žáků
Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov připravily pro své klienty velmi
pestrý program, a přestože vytrvalý
déšť překazil variantu uspořádat
toto odpoledne v místní zahradě,
nikomu dobrá nálada nechyběla.
V prostorách společenské místnosti
se postupně s pomocí personálu
shromáždili závodníci i jejich fanoušci a celá akce mohla začít.
Úvod sportovního klání obstaraly děti z Mateřské školy Masarykova Holešov, které se představily

Účastníci sportovního dne v centru pro seniory.

Na organizaci sportovního dne se podíleli rovněž studenti
z Gymnázia Ladislava Jaroše.
s krásným pásmem lidových písniček a tanečků. Úsměvy a bezprostřednost malých tanečníků,
oblečených ve zdobených krojích,

předznamenaly příjemnou atmosféru celého dění. Další část programu patřila zástupci římskokatolické farnosti Holešov panu faráři

Jerzy Walczakovi, který popřál všem
přítomným úspěchy při jejich soutěžním snažení a posvětil všechny
přítomné vozíčky na jejich cestě
za úspěchem. Sportování seniorů
tak mohlo začít a k vidění byly disciplíny opravdu zajímavé a netradiční za asistence gymnazistů absolvovali
závodníci na vozíčku či s chodítky
slalomovou dráhu, při které nesli
na lžíci vajíčko, další disciplínou bylo
věšení prádla na čas, hod bramborou do koše, hod holí do dálky
- zde se např. hodnotila přesnost
hodu. V další místnosti senioři ověřovali svou manipulační zručnost
při stavění komínku z kostiček či se
snažili za jednu minutu našroubovat
co nejvíce víček na plastové láhve.
Každý soutěžící měl na své kartičce zaznamenánu svou úspěšnost
v jednotlivých disciplínách a výkony
a šikovnost řady z nich byly opravdu
úctyhodné.

Kdo se stal celkovým vítězem
soutěže? Byli jimi samozřejmě všichni
soutěžící včetně jejich fanoušků, přihlížejících diváků a personálu, a proto
si každý závodník za své krásné výkony odnesl diplom a zlatou medaili jako
památku na své netradiční sportování.
Pokud se tato akce stane tradiční v kalendáři Centra pro seniory
Holešov, nechť s ní přítomné klienty
spojují chvilky úsměvné i napínavé, jak tomu bylo při středečním
odpoledni. Senioři tvoří nedílnou
součást našeho žití, každý z nás jednou zestárne a bude řešit problémy
a starosti, které mu v mladším věku
připadají nepatřičné či nepravděpodobné. Úcta a tolerance k jiným
lidem, třeba seniorům, by měly tvořit
základní pilíře moderní společnosti
a přála bych si, abych v takové společnosti své stáří trávila i já.
Mgr. S. Ságnerová
Gymn. L. Jaroše Holešov

Soutěž hasičů
Tučapy (sov) - Pátý ročník
soutěže v požárním útoku O putovní pohár starosty města Holešova pořádá Sbor dobrovolných hasičů Tučapy v sobotu
30. června od 14 hodin na hřišti
TJ Sokol Tučapy.
Závod je zařazen do seriálu soutěží PHL 2012. Soutěžit
se bude v kategoriích muži na 3B
a ženy na 2B. Pro nejlepší družstva
jsou připraveny poháry a finanční
odměny.
Po vyhlášení výsledků se
uskuteční „Tučapská kýblovačka“ - netradiční soutěž 3členných
družstev v prokázání hasičských
dovedností. V průběhu celé soutěže je zajištěno bohaté občerstvení.
Večer bude následovat „HODOVÁ
ROCKOTÉKA“. Vstup je zdarma.
Podrobnější informace k soutěži najdete:
na www.sdh-tucapy.wz.cz
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Holešovská regata 2012 objektivem fotoaparátu
Jedním z vrcholů Holešovské regaty 2012 byl přejezd úzké
lávky na bicyklu. Úspěšní borci
a borkyně, kteří překážku překonali takříkajíc suchou nohou, sice
byli odměněni potleskem, ale přiznejme si, že zábavnější pro oko
divákovo byly pády do kalné vody
zámeckého rybníka.
Hlavní hvězdou večera byl
v současné době asi nejpopulárnější zpěvák Tomáš Klus. Koncert
jeho skupiny začal na velkém pódiu v 19 hodin. Na Holešovské regatě však vystoupila celá řada populárních i začínajících hudebních
formací. Ke jménům jako Mňága
a Žďorp, Čechomor či MIG 21 asi
není třeba další komentář.

Přehlídka roztodivných plavidel na zámeckém rybníku začala patnáct minut
před patnáctou hodinou. Kvalitu a umělecký dojem lodí, vorů, katamaranů
a dalších plovoucích vynálezů hodnotila porota, v níž byl kromě jiného
i starosta Holešova Zdeněk Janalík. Na vodní hladinu vyplula také
osádka holešovského Divadla 6. května.
Hlavní organizátor Holešovské regaty a úspěšný majitel
>
Agentury Velryba Michal Žáček zapózoval našemu fotoreportérovi
krátce po zahájení koncertu Tomáše Kluse i se svojí rodinou.

10

www.holesov.cz

www.holesov.cz

hole‰ovsko 13/2012

Jak jsme objevili Španělsko
Zatímco španělští conquistadoři objevovali před pěti sty lety
Nový svět, žáci 2. Základní školy Holešov objevovali na počátku
června tohoto roku oplátkou Španělsko. A že se jejich cesta skoro
vyrovnala dávnému dobrodružství
Cortése či Pizzara, přinejmenším
nádherou, kterou celý týden zažívali, to jistě potvrdí každý z účastníků
tohoto mimořádně povedeného
zájezdu.
Zatímco v minulých letech
se staly skoro tradicí časně letní
ozdravné zájezdy dětí ze 2. ZŠ
do Itálie, letos ředitelka školy,
Mgr. D. Konvalinková zajistila změnu - místo do Itálie se jelo do exotičtějšího Španělska. Cílem autobusu
s výpravou holešovských dětí byla
Oropesa del Mar, kouzelné letovisko, ještě minimálně postižené rozmachem turistického průmyslu, nacházející se na „Pobřeží pomerančového květu“ nedaleko Valencie.
A týden, prožitý na břehu teplého
Středozemního moře, na zlatých písečných plážích, omývaných dlouhými, pěnivými vlnami, případně
objevováním krás Španělska. Tentokrát nebylo snad vůbec nic, na co
by se dalo stěžovat. Děti objevovaly
krásu bujné středomořské vegeta-

Nezapomenutelná byla prohlídka oceánografické expozice.
ce, kde rostliny, u nás v květináčích
pěstované oleandry, ibišky, fíkusy
a palmy - dosahují rozměrů vzrostlých stromů, i nádheru vznosné
španělské architektury. Skvělá středomořská kuchyně, plná čerstvé
zeleniny, ovoce, mořských plodů
a ryb, bohatě třikrát denně servírovaná na švédských stolech, dala

zapomenout na maminčinu kuchyni i vybíravým jazýčkům. Moderní,
krásně zařízené a plně vybavené
apartmány v příjemném menším
domě malý kousek od restaurace,
ve které bylo zajištěno stravování,
a kousek od dvou hlavních pláží
letoviska. A samozřejmě celé Španělsko s jeho hrdými, ale přitom

vlídnými a usměvavými obyvateli,
kteří se o nás celou dobu pobytu laskavě starali. Korunu pobytu
představovala návštěva nedaleké
Valencie, výstavného a současně
kouzelného velkoměsta s mramorovými ulicemi, rozkvetlými parky,
starými paláci a kostely i s úžasnou
moderní architekturou. A pro všechny generace nezapomenutelná
prohlídka oceánografické expozice,
největší v Evropě, ve které jsme se
hodiny procházeli v tunelech obklopených mořskou vodou s rybami
a dalšími mořskými živočichy z moří
a oceánů celého světa včetně
strašidelných žraloků, obrovských
lvounů a málo známých delfínovitých běluh, které jsou symbolem
akvária. A pro ty menší byla nezapomenutelná delfíní show, plná
nádherných cviků a čísel spousty
ochočených a mimořádně milých
kytovců s jejich cvičiteli.
Zájezd do Španělska skončil
a všichni jeho účastníci se rozešli
s nezapomenutelnými vzpomínkami a zážitky, které se vyrovnají
těm nejexotičtějším dovoleným
v jakémkoliv koutu světa. Takže
na shledanou v Oropese v roce
2013, už se nemůžeme dočkat!!!
Karel Bartošek

Ozdravný pobyt žáků 3. ZŠ v Řecku předčil očekávání
Naše škola dlouhodobě pořádá pro žáky ozdravné pobyty
u moře. Mnohokrát jsme společně
navštívili Chorvatsko, Itálii a již podruhé jsme si za místo naší relaxace
zvolili Řecko. Zemi, o které víme,
že má nádhernou přírodu, hodně
kulturních památek, azurové moře
se stálým sluníčkem, ale také milé
a vstřícné obyvatele. Cílem našeho
pobytu bylo Chalkidiki - konkrétně
letovisko Fourka na poloostrově
Kassandra. Pobyt předčil veškerá
naše očekávání. Přálo nám počasí. Zatímco u nás doma byla zima
a deštivo, my jsme se slunili u moře
nebo u bazénu. Náš program byl nabitý - hry, soutěže, plavání, potápění,
kopaná, volejbal - prostě sportování.
Prožili jsme společně mnoho
krásných slunných dnů plných vody,

her a legrace. Jsme také bohatší
o pocit samostatnosti (někteří byli
poprvé mimo rodinu), sounáležitosti a o nově vzniklá přátelství.
Zůstanou nám krásné vzpomínky
na nezapomenutelných 10 dnů
s perfektními kamarády u moře.
Děkujeme za krásný pobyt paní
ředitelce Heryánové, paní vychovatelce Dvořákové, panu instruktorovi
Petru Pišlovi a také svědomité zdravotní sestřičce Ivaně Dvořákové.
Naše poděkování patří také Vildovi.
Všichni se o nás vzorně starali.
Až bude příští ozdravný pobyt, my,
deváťáci, se ho již nezúčastníme,
ale vřele jej doporučujeme všem
mladším spolužákům, stojí za to.
Díky za perfektní pobyt.
Za 40 žáků - „ozdraváků“ deváťáci 3. ZŠ

Žáci ze 3. Základní školy strávili týden v řeckém Chalkidiki - konkrétně v letovisku Fourka na poloostrově Kassandra.
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V TYMY se uskutečnil večer s názvem „Štěstí Květy Fialové“
V neděli 17. června jsme přivítali v TYMY vzácnou návštěvu. Tou
byla herečka Květa Fialová. Spolu
s ní přijel i její herecký kolega a životní přítel Josef Kubáník, herec
a mluvčí Slováckého divadla. Beseda probíhala v tělocvičně, která
se pro tento večer stala společenskou halou a byla až do posledního místečka zaplněná lidmi nejen
z Holešova, ale ze širokého okolí.
Krátce po 19. hodině vstoupili oba
hlavní aktéři večera do sluncem
vyhřáté haly, byli přivítáni vřelým
potleskem.
Milým překvapením pro
ně bylo krátké vystoupení dětí
z folklorního kroužku Zrníčko, kromě básničky a písničky jim děti
přinesly také typické hanácké koláče. Po tomto krátkém úvodu se
ujal slova Jožka Kubáník, který

působil v roli moderátora.
Vzhledem k tomu, že paní
Květu velmi dobře zná, byly
jeho dotazy velmi konkrétní
a zajímavé. Během první
části vyslechli diváci mnoho
zajímavých historek z divadelního prostředí, probíraly
se diety Nadi Konvalinkové, vzpomínalo se na pana
Wericha a další legendy. Povídání bylo zpestřeno také
přípitky se šampaňským,
k těmto přípitkům pozvala
paní Květa své vrstevnice.
Trošku byla zklamaná, že
se mezi nimi objevily dokonce i starší dámy, než je ona
sama, což prý nemá ráda!?
Po přestávce byl čas
na otázky diváků. Paní Květa slibovala, že odpoví úplně
na všechno a to také
dodržela. Divácké
otázky se vztahovaly
k jejímu soukromí, ale
také k divadlu, k její
životní filozofii, víře, diváci se nezapomněli
zeptat na to, kam paní
Květa letos pojede
na dovolenou. Také
na její vztah k Arnoštu Lustigovi. Spousta otázek směřovalo
také k jejímu působení
ve Slováckém divadle
a ke dvěma divadelním hrám - Herold
a Maude a Oskar
a růžová paní. Po vyčerpání všech otázek
byla zahájena autogramiáda.

I když řada diváků byla nekonečná, paní Květa i Jožka Kubáník
všem vyhověli, podepisovali nejen
knížky, ale také fotografie a velmi
ochotně se také s diváky vyfotografovali. Celý večer byl naplněn
nádhernou pozitivní energií, která
z paní Květy vyzařovala. Lidé odcházeli s pocitem štěstí a v uších jim
zněla slova modlitbičky, kterou jim
paní Květa přednesla. Odcházeli
obohaceni o její životní krédo, které
zní - přijmout, poděkovat, zvládnout.
A co je největším přáním paní Květy
Fialové? Aby byly všechny bytosti
šťastné! Děkujeme za toto setkání
a těšíme se na další podobné akce.
Poděkování si zaslouží také všichni
diváci, kteří vytvořili velmi příjemnou
a pohodovou atmosféru.
Mgr. Jarmila Vaclachová
ředitelka SVČ - TYMY

Nás je totiž víc… aneb Plamínek na celostátní přehlídce
školních pěveckých sborů
Plamínek zpívá na 3. Základní škole v Holešově už 10 let
Na podzim své narozeniny oslavil krásným
koncertem v sala terreně holešovského zámku
a v březnu si dal další narozeninový dárek
- 1. místo v krajské soutěži
a postup na celostátní přehlídku školních pěveckých sborů
do Uničova. Upřímně řečeno, moc jsme s tím nepočítali. V září totiž došlo k výrazné
změně složení dětí. Do sboru
se přihlásilo (a jsme za to moc
rádi) 18 nováčků. Celý podzim
jsme se připravovali na oslavy
10. narozenin a uklidňovali se
myšlenkou, že termín konání krajské přehlídky, polovina
dubna, je již tradiční. Byli jsme
trochu v šoku, když jsme zjistili,
že tomu tak není a krajské kolo
probíhá již 19. března. Nastalo
mírné zděšení.
Jak to všechno stihneme?
Do Zlína jsme odjížděli
s malými ambicemi na postup.
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Chtěli jsme zazpívat co nejlépe a vyzkoušet si
nové prostředí ve Zlíně. Program byl sestaven
většinou z jednohlasých písní, které jsme se

snažili oživit různými doprovody. A ono to mělo
velký úspěch. Porota byla přesvědčena, že
právě náš sbor je vhodným reprezentantem
na celostátní přehlídku. To bylo
radosti!! A další plyšový maskot
zdobí naši barevnou hudebnu
- tentokrát je to obří beruška.
Pocit radosti vystřídal
pocit zodpovědnosti
Celostátní přehlídka, to
je krásné sborové společenství, kde se setkává mnoho
nadšených dětí a sbormistrů,
pozorní a zároveň skromní porotci (na této úrovni spíše rádci)
a všichni si užívají neopakovatelnou atmosféru. Celé město
žije zpěvem a zpívá se opravdu všude. Organizátoři vyhlásili
„soutěž“ o nejzajímavější místo
zpěvu v ulicích Uničova.
Pokračování na str. 20
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Karel Gott zvedl v Holešově lidi ze sedadel

Když se v neděli 24. června před půlnocí
spustil v Holešově prudký déšť doprovázený
bouřkou, mohlo si Městské kulturní středisko
mnout ruce. Víkendové akce, které se konaly
předtím - sobotní „mamutí“ Holešovská regata
stejně jako nedělní koncert Karla Gotta - se
obešly bez toho, že by lidé na ně museli zamířit
s deštníkem.
Karel Gott zazpíval ve velkém sále holešovského zámku. Do Holešova, kde se po roce
vrátil (loni tady měl výstavu svých obrazů),
nepřijel sám, ale ještě se zpěvačkou Jitkou
Zelenkovou a saxofonistou Felixem Slováčkem,
přičemž doprovod obstaral Pavel Větrovec
band posílený o dalšího excelentního hráče klávesistu Petra Maláska.

Více než dvouhodinový koncert, který
běžel bez přestávky, zahájila Jitka Zelenková. Vedle notoricky známých balad zazpívala
i několik evergreenů a přidala i pár novinek
z aktuálního alba. Teprve po bouřlivém potlesku za své vystoupení pozvala na jeviště
očekávanou hvězdu - Karla Gotta. Mnohonásobný zlatý slavík sázel jeden hit za druhým
a rozehříval publikum. Hity jako Dám dělovou
ránu, Pretty Woman, Stokrát chválím čas,
Když jsem já byl tenkrát kluk, Lady Carneval
a mnohé další včetně Včelky Máji si už pak
publikum zpívalo spolu s ním. Aby si zpěvák
trošku vydechl, neboť nasadil poměrně slušné
tempo, ohlásil dalšího oblíbeného sólistu - saxofonistu Felixe Slováčka. Ten brilantně zahrál

tři instrumentálky - nechybělo ani oblíbené
„číslo“ Let čmeláka - a sklidil obrovské ovace.
Závěr koncertu však patřil opět Karlu Gottovi
a jeho nestárnoucím písničkám, které i v Holešově zvedly publikum ze židlí. V Holešově
jich zazpíval dobrou dvacítku.
Koncert, který připravilo Městské kulturní
středisko v Holešově, nabídl několik milých
překvapení. Snad i proto, že vstupenky nebyly
zrovna nejlevnější (pohybovaly se v rozmezí
od 1500 do 3000 Kč), mohli si návštěvníci dopřát
před koncertem nejen dobré víno, ale hned
u vchodu do sálu dostali dárkem také cédéčko
Jitky Zelenkové.
Text a foto Robert Rohál
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Sedmasedmdesát fotografických obrazů Jana Saudka
v holešovském zámku
Na reprezentativní výstavě věhlasného
fotografa Jana Saudka v holešovském zámku
můžete vidět celkem sedmasedmdesát fotografických obrazů. Počet děl je přitom totožný

s jeho věkem - 77. narozeniny totiž oslavil
13. května. Výstava, která soustřeďuje průřez
Saudkovou tvorbou, je umístěna ve velkém sále
a pro návštěvníky je přístupna denně kromě

pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hod. Výstava
potrvá do konce letošního září.
Text a foto Robert Rohál

Vydání publikace Dáma
každým coulem
zaznamenala
celostátní média
To, že město Holešov vydalo publikaci
Dáma každým coulem, zaznamenalo v minulých dnech také několik celostátních médií,
například také www.novinky.cz anebo kulturní
portál Místní kultura.
Novinářka Dana Ehlová právě v článku,
který se objevil na portálu Místní kultura už
5. června, píše: „Žena, která se nikdy nevzdala,
třebaže byla mnohokrát v příšerné životní situaci
a třeba i na pokraji sil, žena, která si vždycky
zachovala úroveň a noblesu“, tak charakterizuje
hraběnku Barboru Wrbnovou z holešovského
zámku Robert Rohál, autor publikace Dáma
každým coulem, v níž život této pozoruhodné
ženy mapuje především na základě vzpomínek
jejích současníků.
Knížka vychází v těchto dnech a vydává
ji v již zavedené edici Knihovnička Holešovsko město Holešov. Je jakýmsi doplněním publikace Vzlety a pády holešovské hraběnky
Barbory Wrbnové, která vyšla již před čtyřmi
lety a dočkala se celkem dvou dotisků, čímž
se stala doposud nejúspěšnějším titulem edice Knihovnička Holešovska. Sám autor vysvětluje, co dalo impuls k nové knize, takto:
„Získal jsem nové informace ve formě vzpomínek dalších pamětníků na tuto ženu, a tak
jsem si řekl, že napíšu volné pokračování.“
Publikace tedy provází čtenáře životem hraběnky Barbory Wrbnové, od jejíhož narození uplynulo letos v dubnu 120 let, ve čtyřech dějinných
epochách a Robert Rohál dál upřesňuje: „Zažila
Rakousko-Uhersko, první republiku, německou
porobu či socialistické budování, které ji nakonec srazilo na kolena. Dávno předtím přišla
i o dítě, které čekala už coby paní hraběnka,
a v roce 1948 přišla také o holešovský zámek.
Přesto si i potom udržela úroveň, noblesu a laskavost. Zemřela v roce 1962, což bylo krátce
poté, co se vrátila z komunistického kriminálu.
Pokračování na str. 18
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vstup volný

ní zájmových

vstup volný

nprorodinu.cz

vněné: 190,-

vstupvolný
volný
vstup

evněné:
40,zájmových
níní zájmových

vstupvolný
volný
vstup
tupné: 290,-

nprorodinu.cz
nprorodinu.cz

vněné:
vněné:190,190,0,- až 3000,-

ND

evněné:
evněné:40,40,-

ÁSA

upné:
290,tupné:
290,av
Bubeníček.

9.3.
června
zahrada
června•••zámecká
14.00
hod.
•• zámecká
zahrada
3.
14.00
hod.
zámecká
zahrada
Vícečervna
infoatrakce,
na www.holesovskaregata.cz.
Soutěže,
hry pro
každého.
Vevystoupení,
spolupráci semalování,
společností
Enapo. Více
na www.denprorodinu.cz
Celoměstská
oslava
- hry,
soutěže,
kolotoče,
stánky,
vystoupení zájmových

KULTURNÍ AKCE

Celoměstská oslava - hry, soutěže, vystoupení, malování, kolotoče, stánky, vystoupení zájmových
kroužků
hromadných
Sokola.
vstupné:
1500,- až 3000,kroužků aa ukázka
ukázka
hromadných skladeb
vstupné:
230,- / zlevněné:
190,SHUDEBNÍ
PYDLOU
VSETKÁNÍ
ZÁDECH skladeb Sokola.
vstup volný
KAREL
GOTT,
JITKA
ZELENKOVÁ,
FELIX
SLOVÁČEK
A
PAVEL
VĚTROVEC
BAND
www.holesov.cz
DENčervna
DĚTÍ RODINU
PRO
13.
2012 • 19.00 hod. • kino Svět
vstup volný

DEN PRO RODINU

24.
června
•14.00
hod.
• Zámek
Velký sál
3.
června
hod.
• zámecká
Hrají:
Josef
Dvořák
,19.00
Markéta
Hrubešová
a další.-zahrada
9.
zahrada
9.
června
•• zámecká
zámecká
zahrada
Karel
Gott,
Jitka
Zelenková,
Felix
Slováček,
Pavelse
Větrovec Band
Celoměstská
oslava
-pro
hry,každého.
soutěže,
vystoupení,
malování,
kolotoče, stánky,
vystoupení
zájmových
Soutěže,
atrakce,
hry
Ve
spolupráci
Více
www.denprorodinu.cz
Soutěže,
hry
pro každého.
Ve spolupráci
se společností
společností Enapo.
Enapo.
Více na
na60,www.denprorodinu.cz
vstupné:
/ zlevněné: 40,KLAVÍRNÍ
RECITÁL
MARTIN
KOBYLÍK
kroužků aatrakce,
ukázka
hromadných
skladeb
Sokola.
BRUNDIBÁR
- H. KRÁSA
190,SDĚTSKÁ
PYDLOU
ZÁDECH
16.
červnaOPERA
• VV19.00
hod. • Zámek -- (PŘEDPREMIÉRA)
Sala terrenavstupné:
vstupné: 230,230,- // zlevněné:
zlevněné:
190,SDEN
ZÁDECH
vstup volný
27.PYDLOU
června
•2012
18.00
hod.
•hod.
velký
sál
kina
Svět Holešov
PRO
RODINU
Program:
Smetana,
Janáček,
Musorgskij,
Rachmaninov.
13.
června
•
19.00
•
kino
Svět
13.
června
2012
•
19.00
hod.
•
kino
Svět
Nastudovala
Bc.
Jurášková
K.,
komorní
orchestr
kroměřížské
konzervatoře
řídí
Mgr.
Miloslav
Bubeníček.
9.
června
• zámecká
zahradaaa další.
Hrají:
Hrají: Josef
Josef Dvořák
Dvořák ,, Markéta
Markéta Hrubešová
Hrubešováročník
další.
vstupné: 290,HOLEŠOVSKÁ
Soutěže, atrakce, hry REGATA
pro každého.-Ve2.
spolupráci se společností Enapo. Více na www.denprorodinu.cz
vstupné: 50,DISCO
vstupné:
60,// zlevněné:
KLAVÍRNÍ
RECITÁL
MARTIN
KOBYLÍK
23.
června
•
zámecká
zahrada
vstupné:
60,zlevněné: 40,40,KLAVÍRNÍ
RECITÁL
MARTIN
KOBYLÍK
vstupné:
230,/
zlevněné:
190,června
••VNew
Drive
Club
S29.
PYDLOU
ZÁDECH
Více
info
na www.holesovskaregata.cz.
16.
června
19.00
hod.
•
Zámek
Sala
terrena
16.
června
•
19.00
hod.
•
Zámek
Sala
terrena
Předprázdninová
diskotéka
s DJ Steve.
Pro věkovou
13.
června
2012
• 19.00
hod.
• kinoskupinu
Svět 18+.
Program:
Smetana,
Janáček,
Musorgskij,
Program:
Musorgskij,aRachmaninov.
Rachmaninov.
vstupné: 1500,- až 3000,HUDEBNÍ
SETKÁNÍ
Hrají: JosefSmetana,
Dvořák
, Janáček,
Markéta Hrubešová
další.
vstup volný
BIKEMARATON
DRÁSAL- 2.FELIX
KAREL
GOTT, JITKAREGATA
ZELENKOVÁ,
SLOVÁČEK A PAVEL VĚTROVEC BAND
vstupné:
HOLEŠOVSKÁ
ročník
vstupné: 290,290,HOLEŠOVSKÁ
REGATA
-Zámek
2. ročník
vstupné: 60,- / zlevněné: 40,7.
července
•
start
a
cíl:
zámecká
zahrada
KLAVÍRNÍ
RECITÁL
MARTIN
KOBYLÍK
24.
června
•
19.00
hod.
•
Velký
sál
23.
června
•• kol.
zámecká
zahrada
23.
června
zámecká
zahrada
Závody
horských
Karel
Gott,
Jitka Zelenková,
Felix Slováček,
Pavel- Sala
Větrovec
Band
16.
června
• 19.00 hod.
• Zámek
terrena
Více
Více info
info na
na www.holesovskaregata.cz.
www.holesovskaregata.cz.
vstup volný
Program:
Smetana, Janáček, Musorgskij, Rachmaninov.
DEN
DĚTÍ
9.
ROČNÍK
SETKÁNÍ
VETERÁNŮ
A HIST. HASIČSKÉ
TECHNIKY
DĚTSKÁ
OPERA
BRUNDIBÁR
- (PŘEDPREMIÉRA)
- H.
KRÁSA
vstupné:
1500,až
HUDEBNÍ
SETKÁNÍ
vstupné:
1500,až 3000,3000,3.
června
•
14.00
hod.
•
zámecká
zahrada
HUDEBNÍ
SETKÁNÍ
vstupné: 290,14.
července
• zahrada
27.
června
•
18.00
hod.
•
velký
sál
kina
Svět
Holešov
HOLEŠOVSKÁ
REGATA
2.
ročník
KAREL
GOTT,
JITKA
ZELENKOVÁ,
FELIX
SLOVÁČEK
A
PAVEL
VĚTROVEC
BAND
Celoměstská
oslava
- hry,ZELENKOVÁ,
soutěže, vystoupení,
malování, kolotoče,
stánky,
vystoupení
zájmových
KAREL
GOTT,
JITKA
FELIX
SLOVÁČEK
A
PAVEL
VĚTROVEC
BAND
Nastudovala
Bc. Jurášková
K., komorní
orchestr kroměřížské
konzervatoře
řídí Mgr. Miloslav Bubeníček.
23.
června
zámecká
zahrada
24.
19.00
•• Zámek
sál
vstupné: 50,kroužků
a ukázka••hromadných
skladeb
Sokola. -- Velký
24.
června
19.00 hod.
hod.
Zámek
Velký
sál
DISCO
Více
info
naJitka
www.holesovskaregata.cz.
Karel
Gott,
Zelenková,
Felix
Slováček,
Pavel
Větrovec
Band
vstupné: 50,Karel července
Gott, Jitka Zelenková,
Felix Slováček,
Pavel Větrovec Band
DISCO
20.
•
New
Drive
Club
vstup volný
DEN
PRO RODINU
vstupné:
1500,- až 3000,Prázdninová
DJ
Steve.Club
Pro věkovou- skupinu
18+.
29.
června•diskotéka
•zámecká
NewsDrive
HUDEBNÍ
SETKÁNÍ
DĚTSKÁ
OPERA
BRUNDIBÁR
(PŘEDPREMIÉRA)
-- H.
KRÁSA
9.
června
zahrada
DĚTSKÁ
OPERA
BRUNDIBÁR
(PŘEDPREMIÉRA)
H.
KRÁSA
Předprázdninová
diskotéka
s DJ Steve.
Pro
věkovou
skupinu
KAREL
GOTT, JITKA
ZELENKOVÁ,
FELIX
SLOVÁČEK
A18+.
PAVEL
VĚTROVEC BAND
27.
června
18.00
hod.
sál
Svět
Holešov
Soutěže,
atrakce,••hry
pro každého.
Ve•• velký
spolupráci
se kina
společností
Enapo.
Více na www.denprorodinu.cz
27. června
června
18.00
hod.
velký
sál
kina
Svět
Holešov
24.
•
19.00
hod.
•
Zámek
Velký
sál
Nastudovala
Bc.
Jurášková
K.,
komorní
orchestr
kroměřížské
konzervatoře
Bubeníček.
vstup
volný
Nastudovala Bc. Jurášková
K., komorní orchestr kroměřížské konzervatoře řídí
řídí Mgr.
Mgr. Miloslav
Miloslav
Bubeníček.
BIKEMARATON
DRÁSAL
Gott, JitkaVZelenková,
Felix Slováček, Pavel Větrovec Bandvstupné: 230,- / zlevněné: 190,S7.Karel
PYDLOU
ZÁDECH
vstupné:
50,července
•
start
a
cíl:
zámecká
zahrada
vstupné:
80,/
zlevněné:
DISCO
JOSEF
LADA
vstupné: 40,50,DISCO
13.
června
2012
19.00 hod. • kino
Svět
Závody
horských
kol. • BRUNDIBÁR
DĚTSKÁ
OPERA
(PŘEDPREMIÉRA)
H.
KRÁSA
29.
•
New
Drive
Club
13.
června
30.
září
•
Zámek
Hrají:
Josef
Dvořák
, Markéta
Hrubešová
a další.
29.
června
•
New
Drive
Club
27. června
18.00
hod.
• velký
sálv roce
Holešov
diskotéka
ss vDJ
Steve.
Pro
skupinu
Největší
výstava•Josefa
Lady
České
2012Svět
u 18+.
příležitosti
125. výročí narození
Předprázdninová
diskotéka
DJVETERÁNŮ
Steve.republice
Pro věkovou
věkovou
skupinu
18+.
9.Předprázdninová
ROČNÍK
SETKÁNÍ
Akina
HIST.
HASIČSKÉ
TECHNIKY
Nastudovala
Bc.RECITÁL
Jurášková
K., MARTIN
komorní
orchestr
kroměřížské
konzervatoře
řídí Mgr.
Bubeníček.
vstupné:
60,-Miloslav
/ zlevněné:
40,a 55. výročí úmrtí
Josefa Lady.
KLAVÍRNÍ
KOBYLÍK
vstup
volný
14.
července
•
zahrada
BIKEMARATON
DRÁSAL
vstup
volný
BIKEMARATON
DRÁSAL
16.
června
•
19.00
hod.
•
Zámek
Sala
terrena
vstupné:
50,vstupné: 80,- / zlevněné: 40,DISCO
JAN
SAUDEK
7.
července
•• start
cíl:
zámecká
zahrada
vstupné: 50,Program:
Smetana,
Janáček,a
Musorgskij,
Rachmaninov.
7.
července
start
a
cíl:
zámecká
zahrada
DISCO
29.
června
• kol.
New
Club
Závody
horských
7.
června
- 30.
záříDrive
• Zámek
Závody
horských
kol.
20.
července
• New
Drive
Předprázdninová
diskotéka
s DJ Steve.
Pro
věkovou
skupinu
Průřez
tvorbou nejuznávanějšího
světového
fotografa.
Velká18+.
výstava 77 fotografií vstupné:
z raného 290,HOLEŠOVSKÁ
REGATA
- Club
2.věkovou
ročník
Prázdninová
diskotéka
s DJ Steve.
Pro
skupinu
18+. HASIČSKÉ TECHNIKY
9.
ROČNÍK
SETKÁNÍ
VETERÁNŮ
AA HIST.
i9.
současného
období.
ROČNÍK
SETKÁNÍ
VETERÁNŮ
HIST.
HASIČSKÉ
TECHNIKY
23.
června
•
zámecká
zahrada
vstup volný
BIKEMARATON
DRÁSAL
14.
července
•• zahrada
Více
info
na www.holesovskaregata.cz.
14.
července
zahrada
vstupné: 80,- / zlevněné: 40,SIGMUND
FREUD
FRANZ
KAFKA
7. července
• start
a&cíl:
zámecká
zahrada
vstupné:
50,Závody
horských
kol.
duben
- 30.SETKÁNÍ
srpna
• Zámek
DISCO
vstupné: 1500,až 3000,vstupné:
50,HUDEBNÍ
DISCO
vstupné:
80,- /v zlevněné:
Unikátní
výstavní
projekt
v holešovském
zámku.
SigmundAFreund
& Franz
Kafka
díle více než40,100
JOSEF
LADA
20.
července
•
New
Drive
Club
KAREL
GOTT,
JITKA
ZELENKOVÁ,
FELIX
SLOVÁČEK
PAVEL
VĚTROVEC
BAND
20.
července
•
New
Drive
Club
9.
ROČNÍK
SETKÁNÍ
VETERÁNŮ
A
HIST.
HASIČSKÉ
TECHNIKY
českých
a slovenských
malířů,
grafiků,
sochařů,skupinu
fotografů
a typografů.
13.
června
30.
září
•
Zámek
Prázdninová
diskotéka
s
DJ
Steve.
Pro
věkovou
18+.
24.
• 19.00
Zámek
Velký18+.
sál
Prázdninová
diskotéka
s DJhod.
Steve.•Pro
věkovou-skupinu
14.června
července
• zahrada
Největší
výstava
Josefa
LadyFelix
v České
republice
v roce
2012 Band
u příležitosti 125. výročí narození
Karel
Gott,
Jitka Zelenková,
Slováček,
Pavel
Větrovec
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V programové nabídce Holešovské regaty nechyběla ani populární
kapela Čechomor, která se doZměna
našehoprogramu
města rádavyhrazena.
vrací.
Foto agentura Velryba
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Koncerty a festivaly běží v nepřetržité řadě, víkend co víkend,
tvrdí kapela Arakain, která zahraje na Woodstocku Žopy 2012
Kdo by neznal legendární kapelu
Arakain, která letos „jede“ jubilejní turné?! A protože by měla
vystoupit v sobotu 21. července
na Setkání rockových legend Woodstock Žopy 2012, připravili
jsme se slavnou kapelou v předstihu rozhovor. Na otázky odpovídal
kytarista Jiří Urban.

lidí, a tak se mi zdá, že na Arakain
- a Lucku - chodí všichni! (Smích.)

ROZHOVOR

ARAKAIN V KOSTCE

Jak pokračuje turné XXX Best
of Tour 2012: Kde jste měli nejlepší publikum?
Turné XXX Best of Tour skončilo
4. května koncertem v Klatovech.
Všude byli lidi skvělí! Nelze ze čtrnácti koncertů vypíchnout jeden...
Které písničky mají nevětší ohlas
a kdo na vás všechno chodí?
Bodují jak skladby „pro pamětníky“, které kapela dlouho nehrála, tak i z aktuální desky „Homo
Sapiens...?“. Třešničkou na dortu
pak ale samozřejmě byly duety
Honzy Toužimského a Lucie Bílé.
Turné navštívilo takřka třicet tisíc

Jak do party zapadla Lucie
Bílá? Jak velký má prostor
a které písně zpívá?
Lucie Bílá nemusí zapadat nikam je to stálý host kapely na každém
půlkulatém i kulatém výročí Arakai-

Arakain je česká kapela,
která vznikla z původní kapely Apad, jejímž zpěvákem
byl Aleš Brichta. Ten se stal
frontmanem kapely Arakain
a byl jím až do doku 2002.
Po jeho odchodu z kapely jej
nahradil Petr Kolář a nakonec
pak Jan Toužimský. Ostatní
členové kapely se měnili tak,
že od roku 1982 zůstal jen kytarista Jiří Urban. A protože
v letošním roce slaví skupina
třicet let existence, připravila
pro fanoušky XXX Besf of Tour.
Vystupuje na něm i zpěvačka
Lucie Bílá, která v kapele v minulosti hostovala.

nu. Známe se léta, navštěvujeme
se i v soukromí a navázat kontakt je dílem jednoho telefonátu!
Myslím, že si turné velice užívala
a také lidem dávala tolik energie,
což na svých koncertech pro odlišné publikum musí trochu tlumit.
Na koncertech jí byla věnována
prostřední třetina koncertního programu, přibližně 50 minut.

Jak vypadá léto a koncerty?
Kolik festivalů bude Arakain
absolvovat?
Ano, koncerty a festivaly v nepřetržité řadě, víkend co víkend!
Nejdůležitější koncert nás však
čeká 26. října 2012, kdy pořádáme - opět spolu s Lucií Bílou
a bývalým zpěvákem Arakainu
Petrem Kolářem - mega koncert
k završení XXX Best of Tour na Výstavišti v Letňanech v Praze 9!
Více na www.arakain.eu/tour.
Bude z turné live CD nebo
DVD?
Ano, v plánu je DVD s průřezem
programu z turné se zajímavými
bonusy!
Co léto a dovolená? Bude i nějaký relax?
Léto je každoročně ve znamení
festivalů, tedy pro nás období
ryze pracovní! Odpočívat můžeme
v zimních měsících, kdy většinou
vládne plesový rej - a tam se moc
nehodíme. (Smích.)
Robert Rohál
Foto Mirek Valenta
a Ondřej Pýcha

Městské kulturní středisko Holešov připravuje
• 9. ročník Setkání veteránů a historické hasičské techniky (14. července v zámeckém parku)
• Letní škola barokní hudby (3. - 8. srpna v holešovském zámku)
• Tradiční festival Týden židovské kultury (12. - 18. srpna v synagoze i na dalších místech v Holešově)

Soutěž o vstupenky
Ve spolupráci s agenturou Agency Max, která pořádá Setkání
rockových legend 2012 - Woodstock Žopy, vyhlašujeme soutěž. Pokud
odpovíte správně co nejdřív na naše otázky - nejlépe prostřednictvím
e-mailu, získáte volnou vstupenku na letošní ročník festivalu. Agentura
věnuje celkem 10 volných vstupenek. Vylosovaní výherci si je můžou
vyzvednout v redakci Holešovska v týdnu před festivalem. Zde jsou tři
otázky:
1) Kdo byl prvním frontmanem kapely Arakain?
2) Jak se jmenuje zpěvák, který je frontmanem kapely dnes?
3) Jak dlouho hraje kapela Arakain?
Vaše odpovědi čekáme na e-mailu: robert.rohal@holesov.cz
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V programové nabídce letošního ročníku festivalu
Woodstock Žopy 2012 nebude samozřejmě chybět ani oblíbená
regionální skupina Expo & Pension.
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Oblíbený komik Josef Dvořák rozsvítil vernisáž Ladových obrázků

Ani ne týden po vernisáži fotografií Jana
Saudka proběhla v holešovském zámku další
vernisáž. Tentokrát skýtají hned tři zámecké
sály obrazy Josefa Lady, přičemž ve čtvrtém
sále běží o slavném rodákovi z Hrusic nonstop
dokument. Slavnostnímu zahájení, které proběhlo v úterý 12. června a setkalo se s mimořádným zájmem veřejnosti, vévodili odborný
poradce Jiří Olič, kurátorka výstavy Monika
Adámková, ale také Ladův vnuk - Josef Lada
a oblíbený komik Josef Dvořák. Ten si během

své kariéry zahrál hned několik vodníků, které
ostatně známe i z Ladových obrázků.
Výstavu zahájil agilní ředitel Městského
kulturního střediska Holešov Pavel Chmelík,
ale k Josefu Ladovi se vyjádřil také holešovský
starosta Zdeněk Janalík, zasvěceně pohovořil
Jiří Olič a po krátkém projevu malířova vnuka
promluvil i herec Josef Dvořák. Součástí vernisáže bylo několik písniček v podání Pošumavské dudácké kapely ze Strakonic řízené
Tomášem Spurným.

K výstavě nazvané „Josef Lada Holešov
2012“, která potrvá do konce září, byl vydán
i obsáhlý katalog, kde je alespoň část nejznámější
Ladovy tvorby včetně přehledu malířova života
a díla. Mezi vystavenými obrazy je také celá řada
skic, vtipů nebo ne zrovna typických obrázků, kterými se Josef Lada také zabýval. Převládají však
motivy, které známe jak ze starých pohlednic,
tak z knižních ilustrací, ať už šlo třeba o příběhy
kocoura Mikeše, nebo Dobrého vojáka Švejka.
Text a foto Robert Rohál
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Vydání publikace Dáma každým coulem zaznamenala celostátní média
Dokončení ze str. 14
A důvod, proč ji zavřeli? Spiritistické seance,“ a ještě dodává:
„Život Barbory Wrbnové byl vůbec
natolik zajímavý a nosný, že by
možná zaujal nejednoho scenáristu či režiséra, kteří by chtěli natočit
film o ženě, která si prošla několika
historickými dekádami a prožila
řadu krutě osudových zvratů.“
Hlavní hrdinka právě vycházející
publikace Dáma každým coulem
Barbora Wrbnová se stala manželkou holešovského hraběte Rudolfa
Ludvíka Ferdinanda Wrbny (1892 1936). I když neměla šlechtický původ (hraběte poznala za první světové války ve vídeňském lazaretu,
kde pracovala jako ošetřovatelka),
podle pamětníků, s nimiž se autor
publikace setkal, byla dámou každým coulem. V holešovském zámku žila téměř třicet let, ale v životě
mnoho štěstí neměla. Na svatbu
s hrabětem Wrbnou čekala celých
patnáct let (vzali se v roce 1930,
až po smrti starého hraběte Wrb-

ny), a když už pak byla vdaná,
manželství trvalo jen šest let - hrabě zemřel na následky zranění.
Poutavý příběh holešovské dámy
doplňují dobové fotografie a dvě
kresby, velice zajímavě působí
i verše Jany Ledinové, která se
při jejich psaní nechala inspirovat
právě hraběnčiným životem. Publikace vychází v nákladu 1500 kusů
a vytiskla ji tiskárna TYPOservis
Holešov. Vznikla díky mnoha zajímavým setkáním a rozhovorům,
které Robert Rohál absolvoval
v roli tazatele a posluchače. Požádala jsem ho, aby na malou
chvíli změnil svoji roli a odpověděl
na dvě otázky.
Na co byste se, kdybyste
měl tu možnost, zeptal Barbory
Wrbnové sám?
Nevím, na co bych se paní hraběnky zeptal, ale každopádně bych
s ní chtěl strávit týden na zámku
třeba v roce 1930. Prostě se přenést po spirále času někam a užít
si to. Předpokládám, že by mne se

vším seznámila… A pokud bych se
jí na něco chtěl ptát, tak asi na pana
hraběte, protože ona ho milovala
celý život. Jednak na něj patnáct let
čekala, než si ho mohla vzít, jednak
se už nikdy po jeho brzké smrti neprovdala, i když nabídky jistě měla.
Jak by podle vašeho názoru
paní hraběnka hodnotila současné dění na zámku?
Určitě by měla coby žena
s kulturním rozhledem radost. Milovala hudbu i výtvarné umění, což
dnes na zámku funguje ve vrchovaté míře. Jsou tu výstavy a koncerty
vážné hudby, snad by se jí tu líbilo
i dnes.
Tolik tedy Robert Rohál, který
žije v Holešově na Moravě, kde
pracuje jako novinář, ale prosadil se
především jako spisovatel mnoha
knih o osobnostech ze světa filmu,
populární hudby a muzikálu. Kromě
toho však o sobě dává vědět i jako
autor černobílých fotografií, které už
představil v mnoha městech po celé
republice. Pokud chcete o autorovi

Dámy každým coulem vědět více,
stačí navštívit www.artrohal.cz.
(převzato - www.mistnikultura.cz)

Obal publikace
Dáma každým coulem.

Herečka Eva Miláčková četla holešovským dětem
V České republice probíhá již
několik let kampaň „Celé Česko
čte dětem“, do níž je zapojeno také
Středisko volného času - TYMY.
A tak se stalo, že v úterý 19. června
přijela mezi děti všetulská rodačka
- herečka a dabérka paní Eva Miláčková z Prahy. Celkem se uskutečnily během dopoledne tři besedy. Zatímco první proběhla v „divadélku“ SVČ - TYMY a zúčastnili se jí předškoláci a žáci 1. a 2.
ročníku 3. ZŠ Holešov, další dvě

besedy se uskutečnily
pro žáky 2. a 4. ročníků
na 1. Základní škole.
Letos si paní Miláčková
připravila pro děti téma
o zvířátkách. Přečetla
dětem několik ukázek
z dětské knížky Doktor
Bolíto a vyprávěla také
své vlastní zážitky se
zvířátky ze zoo v Praze.
Dětem se však velmi líbila hra na malé dabéry,

kdy si mohly v praxi vyzkoušet,
jak se dabují filmy. V závěru se
pak mohly na cokoliv zeptat. Paní
Miláčková byla velmi mile překvapena množstvím a různorodostí
dětských dotazů.
Jsme moc rádi, že paní Eva
Miláčková i v letošním roce podpořila akci „Celé Česko čte dětem“
a těšíme se na další setkání s ní,
s dětmi i knížkami.
Mgr. Jarmila Vaclachová

CASTELLUM HOLEŠOV zve na zájezd do Českého Krumlova
V sobotu 8. září 2012 pořádáme již čtvrtý
výlet za památkami naší vlasti. Tentokrát se
chystáme navštívit nádherný Český Krumlov.
Město není velké svou rozlohou, o to víc
však přitahuje svým geniem loci. Historické centrum města je zapsáno již 20 let na Seznamu památek světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO. Státní hrad a zámek Český Krumlov
patří svou architektonickou úrovní, kulturní tradicí
i svou rozlohou mezi nejvýznamnější památky
středoevropské oblasti. Monumentální komplex
hradu a zámku je situován na protáhlém skalním
ostrohu, který z jihu obtéká řeka Vltava a na severní straně potok Polečnice.

Zámecký areál zahrnuje na 40 budov a palácových stavení, soustředěných kolem pěti
zámeckých nádvoří, a na 11 hektarů zámecké
zahrady.
V současné době jsou návštěvníkům
zpřístupněny prohlídkové trasy hradu a zámku
s autenticky zařízenými interiéry ze 16., 18.
a 19. století, expozice Hradního muzea, válcová
zámecká věž s vyhlídkovým ochozem, unikátní
zámecké barokní divadlo, zámecké lapidárium,
galerie a další tematické výstavy.
Český Krumlov je prostě jedinečný! Obklopen neporušenou krásou přírody láká všechny,
kdo chtějí zažít něco nezapomenutelného.

Pro zájemce o tento jednodenní zájezd je
připravena i přihláška, kterou prosím vyplňte,
odstřihněte a odevzdejte do 31. srpna 2012
spolu se zálohou 300 Kč v Městském informačním
centru, které se nachází v přízemí zámku v Holešově. Odjezd bude v sobotu 8. září 2012 v 5.30
hodin ráno z autobusového nádraží Holešov,
příjezd přibližně ve 22.00 hodin.
Cena za zájezd - přepravu - bude činit 500
Kč za osobu. V ceně není zahrnuto vstupné
do památkových objektů. Zájemci budou moci
využít restaurační zařízení ke společnému obědu.
Nezapomeňte si s sebou vzít občanský
průkaz, případně průkaz ZTP.

PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji se závazně na zájezd CASTELLA HOLEŠOV dne 8. září 2012 s cílem cesty
Český Krumlov.
Jméno a příjmení ...........................................................................................................................
Adresa: ..........................................................................Telefon: ..................................................
Počet osob, které přihlašuji: ..........................................................................................................
Záloha ve výši 300 Kč na osobu složena proti potvrzení.
Datum přihlášky: ................................................ Podpis: ..............................................................
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Války a pohromy Holešova - 6. část
Jen co 4. března 1742 odtáhla z Holešova
stíhací jednotka pruských granátníků, začala
se nad naším městem stahovat mnohem horší
mračna válečných běd. Nedaleký Fryšták byl
totiž obsazen významnou částí pruské armády
pod velením Mořice Dětřicha, prince z Anhaltu.
Malé městečko, kterým tehdy Fryšták byl, však
nebylo schopno zajistit výživu vojska, bylo brzy
zcela vyjedeno. A Prusové asi dobře věděli
o existenci císařského proviantního magacínu
v Holešově, a tak 19. března (15 dní po odchodu granátnického oddílu) navštívil holešovského
starostu Jana Haase vojenský kurýr s listem
přímo od prince z Anhaltu, ve kterém mu bylo
přikázáno, aby zajistil pro jeho armádu, která
je již na pochodu na Holešov, kterého dosáhne
nazítří, dostatek masa, piva, chleba i krmení pro
koně. To vše pod osobní odpovědností a bez
nejmenšího odporu.
Ještě téhož dne večer přijel do Holešova
generální adjutant (něco jako velitel týlových
jednotek ubytování a proviantu) pruské armády
s deseti husary. Zastavil u příbytku starosty
na náměstí a požadoval pro sebe a doprovod
ubytování. Starosta se omlouval, že dle dopisu
prince Anhalta má armáda přijít až zítra, a nemá
tedy nic připravené, ale tím adjutanta rozhněval
a ten nařídil, aby starosta ihned svolal do holešovského zámku městskou radu. Zde překvapeným radním za přítomnosti holešovského
pána, hraběte Františka Antonína z Rottalu,
oznámil, že zítřejší den přechází celé město
do rukou Prusů se všemi důsledky válečného
práva (či bezpráví) a že se na to musí ihned
přes noc připravit.

k současnému počtu obyvatel našeho města
(cca 10 tis.) nedosáhlo ani poměru 1:1, a během tohoto jediného dne stihli Holešov prakticky
úplně vyjíst a vypít a zablokovat místní dopravu,
jak to muselo v našem městě, před těmi 250
lety třikrát menším než dnes, vypadat! Početná
generalita pruského štábu obsadila zámek,
který obstoupilo a ve dne v noci střežilo 300
granátníků se vztyčenými bodáky.
Ostatní důstojníci a mužstvo se přímo
nacpali do domů ve městě, na jeden dům
měšťanský připadlo 50, 60 na velké domy i 100
mužů, na domy podruhů (domky umístěné
většinou ve dvorech a zahradách domů měšťanských, částečně též v Malé ulici) připadlo až
30 vojáků. Vojáci byli ubytováni i na radnici v nynějším Davidově domě (44 mužů), v obecní
strážnici u kostela (nyní již neexistující domek,

HISTORICKÁ
ZAJÍMAVOST (seriál)

bývalá márnice, u morového sloupu). Dokonce
i na faře se u děkana Františka Karla Wágnera
ubytovali protestantští kazatelé z celé armády
se svými sluhy. Ve škole (nynější lékárna „Pod
věží“, vedle fary) se usadilo 30 hudebníků
vojenské kapely.
Tato obrovská armáda zůstala v Holešově
3 dny. Za tu dobu stihli vojáci nadělat škody
za tehdy astronomickou částku 10 578 zlatých
51 krejcarů a 2 denáry. Při zabavování potravin
a především krmiva přitom pruští důstojníci
a vojáci bili a uráželi k tomu určené radní, Abraháma Šrámka
a Jana Ludvíka Komma. Dokonce i starosta Haas přišel
k úhoně - když mu dva opilí
důstojníci vyčítali, že připravené krmení pro koně nestačí
a on jim odpověděl, že nejprve musí Prusové připravit pro
městskou radu přesný seznam
ubytovaných lidí a koní, aby
jim mohly být vydány příděly,
napadli jej, hodili do kaluže
a vyváleli v blátě jako nějaký dobytek, takže sotva stál
na nohou. Když zoufalý starosta volal na pomoc plukovníka Lehmana, který u něj byl
ubytován, ten se jen vyklonil
z okna starostova domu a se
smíchem mu odpověděl, že
je v moci vítězného nepřítele
takto s civilním obyvatelstvem
jednat!
Hned druhý den po příchodu do Holešova se Prusové
začali dožadovat, aby jim byl
otevřen císařský a královský
magacín a vydány všechny zásoby v něm umístěné.
Po odmítnutí vnikli Prusové
do skladu násilím, rozbili sudy,
Princ Mořic z Anhaltu, který obsadil Holešov.
vybrali z nich více než 46 cenDruhý den, 20. března 1741, ve večer- tů mouky a skoro 7 tisíc tříčtvrtinových porcí
ních hodinách skutečně velká pruská armáda chleba. Starosta po nich žádal aspoň vydání
Holešov obsadila. Jednalo se o 10 000 vojáků potvrzení, kolik potravin ze skladu vzali, aby
se 16 děly, vlastními muničními vozy, s hudbou se jím mohl prokázat rakouským úřadům. Na to
a vlajícími prapory. Holešov měl tehdy včetně mu důstojníci odpověděli, že vítězný nepřítel
židovského města přes 3 000 obyvatel, příchod kvitance nevydává, protože mu ve městě stejně
více než trojnásobného počtu vojska pro něj patří všechno. Prusům se ale zdálo, že potravin
byl pravou pohromou. Jestliže na Holešovskou ve skladu bylo málo. Nějaký místní zrádce jim
regatu, konanou 23. června letošního roku, prozradil, že hrabě ukryl na zámku další mouku
přijelo cca 9 tisíc návštěvníků, což vzhledem pro své poddané pro případ hladu. Vojáci vtrhli

Pruští vojáci.
do všech prostor zámku a našli zde opravdu
ukrytých 30 velkých sudů mouky (což byla
část císařského magacínu, ukrytá sem před
příchodem Prusů).
František Antonín z Rottalu viděl neudržitelnou situaci ve městě a rostoucí rabování, které mohlo přerůst až v násilnosti, kdyby se zoufalí obyvatelé postavili na odpor. Podplatil tedy
pruskou generalitu veškerými svými osobními
šperky, stříbrnými předměty (včetně drahého
nádobí ze zámku) a jinými cennostmi. Těchto
osobních hraběcích cenností zřejmě muselo
být opravdu hodně a jejich předáním Prusům
se hrabě zřejmě dost zruinoval. Ale armáda
upustila od dalších násilností a rabování a 23.
března odtáhla směrem k Valašskému Meziříčí.
Neopomněla ale pobrat ve městě všechny vozy
a koně, které našla. Nic z toho, co Prusové
pobrali, se již do Holešova nikdy nevrátilo.
Ale ani tato pohroma nebyla zdaleka tím
nejhorším. Město bylo doslova vyjedeno, ale
přesto za týden po odchodu velké pruské armády přitáhlo do města 1200 husarů pod vedením
generála Zittena. V 7 hodin večer obsadili husaři
všechny brány, město tak hermeticky uzavřeli
a současně zaujali bojové postavení na náměstí. Zdálo se, že teď vojáci město opravdu
násilím vyrabují a možná i vypálí. Naštěstí
k tomu nejhoršímu nedošlo, byla to zřejmě jen
hrozba, která měla přivést naše město a jeho
obyvatele k větší povolnosti. Vojáci byli opět
ubytováni v městských domech, ale zde nenašli
ani dost jídla ani dost píce pro koně (a husaři
byli jízdní vojáci, tedy každý voják měl aspoň
jednoho koně!). Opět asi na udání (ani někteří
naši předkové tedy neměli dobrý charakter!)
vtrhli do děkanského dvora (na místě dnešního
supermarketu Albert) a zde zabavili 200 měřic
žita a pšenice a 250 měřic ovsa. Ani to nestačilo, a tak nutili holešovské měšťany, aby jim
pod pohrůžkou rabování a dalších hrůz vozili
další potraviny a píci z okolních vesnic. Za 13
dní pobytu tak spotřebovali 1 100 měřic ovsa,
800 centů sena a velké množství vařiva (kaše,
pohanky, luštěnin apod.).
Karel Bartošek
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Nás totiž je víc… aneb Plamínek na celostátní přehlídce
školních pěveckých sborů
Plamínek zpívá na 3. Základní škole v Holešově už 10 let
Dokončení ze str. 12
Některé sbory zpívaly u morového sloupu,
jiní vlezli do vypuštěné kašny, další se zapletli
do pavoučí sítě na dětském hřišti, zpěv zněl
z radniční věže a my jsme zpívali u Medelské
brány. Obyvatelé Uničova se nestačili divit. Kam
v sobotu 26. května vkročili, tam zněl zpěv.
Přehlídkové koncerty probíhaly v pátek
večer a v sobotu dopoledne. My jsme si své
vystoupení vychutnali už v pátek, a tak byl pro
nás zbytek víkendu ve znamení užívání si všeho,
co pro nás bylo nachystáno. A že toho nebylo málo. Děti se báječně zabavily na výstavě
s postavičkami ilustrátora Zdeňka Milera, téměř
bez dechu sledovaly koncert pěveckého sboru
Ondrášek, s radostí zpívaly společné písničky a tancovaly na „dechotéce“, která vznikla

spontánně na náměstí. (Počasí bylo
zřejmě také objednáno.)
Na večerním galakoncertu jsme
získali od „poroty“ ocenění za nápadité provedení písní Petra Ebena
a drobné dárky od organizátorů. Pak
už jsme spěchali do kina, kde se
promítal hudební film „V peřině“. Když
jsme děti o půlnoci ukládaly, okamžitě
usnuly plny zážitků z nevšedního dne
a my s hřejivým pocitem, že se nám
zpívání daří.
A byla tu neděle - den odjezdu.
Po vydatné snídani, poděkování kuchařkám za skvělé pokrmy a rozloučení se s hlavními organizátory jsme
vyrazili. Domů jsme ale ještě nejeli.
V plánu byl výlet do Pradědovy galerie. Projeli
jsme kolem arboreta v Pasece i hradu Sovince
a za supícím traktorem jsme dojeli do malé vesnice Jiříkov. Pokud jste tam ještě nebyli, tak si
tam zajeďte. Zabaví se tu velcí i malí. Největší
vyřezávaný betlém se sochami v životní velikosti, Ježíškova dílna, dračí sluj, obrovský drak
chrlící oheň a především množství vyřezávaných
kolotočů, altánků a krásná příroda. Galerie se
rozrostla také o skutečný kostel - je sice ve špatném stavu, ale majitel galerie jej hodlá opravit
a zpřístupnit veřejnosti. Nás do kostela pustili,
a tak jsme měli další nevšední zážitek - zazpívali
jsme si tam a viděli jsme největší dřevěný lustr,
šest vyřezávaných mnichů a především pět
dřevěných andělů v „životní“ velikosti, kteří jsou

zavěšeni nad oltářem a pohybují se jako závěsný
mobil nad dětskou postýlkou. V budoucnu by
se tady měla konat setkání, výstavy a koncerty.
Snad si tu znovu zazpíváme. Teď už ale rychle
do autobusu a hurá domů.
Trochu unavení, ale spokojení a hlavně
ve zdraví jsme dorazili ke škole.
Rodičové již na nás čekali a všechny děti
se těšily, jak jim povypráví, co všechno zažily.
A co říci závěrem? Snad stačí pouhé DĚKUJEME. Komu? No přece VŠEM - dětem, rodičům,
vedení školy a našim příznivcům. Za co? Za vaši
podporu, za vaši píli a úsměvy, za to, že můžeme
dělat to, co nás baví. (A nás to baví!)
Sbormistryně Gabriela Kovářová
www.plaminekholesov.websnadno.cz

PROVOZ TYMY O PRÁZDNINÁCH
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí - pátek 8.00 - 14.00 hod.
Kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis, trampolína, nájem tělocvičny: objednávky
dle předchozí telefonické domluvy minimálně den předem v kanceláři
či na tel.: 573 39 69 28, 734 358 563.

Projekt Už jsem čtenář aneb Holešovské pasování
Městská knihovna v Holešově se v roce
2012 zapojila do projektu na podporu čtenářské
gramotnosti s názvem „Už jsem čtenář - Knížka
pro prvňáčka“, jehož hlavními sponzory jsou
nakladatelství Triton a SKIP ČR. Cílem tohoto
projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již
od prvního ročníku školní docházky.
Knihovna přihlásila do projektu letošní prvňáčky „družiňáčky“ holešovských základních škol
a ZŠ Přílepy, kteří se pravidelně účastnili akcí
pořádaných knihovnou. Vyvrcholením této spo-
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lupráce bylo pak slavnostní pasování prvňáčků
na čtenáře, spojené s knižní odměnou a čtenářským odznakem „Už jsem čtenář“.
Ve středu 13. a v pondělí 18. června měli
tedy malí prvňáčci možnost zblízka poznat samotného pana hraběte Rottala, který se osobně
ujal jejich „pasování do cechu čtenářského“.
Slavnostní atmosféru tohoto aktu umocnilo i krásné prostředí holešovské zámecké sala terreny
a nefalšovaná pravost pasovacího meče budila
u všech malých účastníků značný respekt.

Nečekaným, ale velmi milým zpestřením této
akce byla účast oblíbeného herce Josefa Dvořáka
a jeho paní. Městská knihovna v Holešově tak dětem kromě knižních darů a čtenářských odznaků
připravila i jeden nevšední předprázdninový zážitek, který jistě dokázal ocenit také jejich doprovod.
Poděkování proto patří všem, kteří se podíleli
na přípravě a průběhu celého pasování prvňáčků,
a věříme, že se tato akce stane v holešovské
knihovně pěknou tradicí.
Libuše Bátrlová, foto Ondřej Machálek
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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
PROVOZ TYMY O PRÁZDNINÁCH
Kancelář SVČ, p.o.:
pondělí - pátek 8.00 - 14.00
Kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis, trampolína, nájem tělocvičny: objednávky tělocvičny
dle předchozí telefonické domluvy minimálně
den předem, objednávky v kanceláři či na tel.:
573 39 69 28, 734 358 563
ZVEME VÁS
29. 6. DÁREK ZA VYSVĚDČENÍ - přijďte ukázat své vysvědčení, čeká vás odměna
6. 7. ARCHA CUP - od 13.00 do 17.00 - skákací
hrad, hry pro děti při tradičním fotbalovém turnaji
7. 7. DRÁSAL - doprovodný program pro děti
při tradičním cyklistickém závodu
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
VANIČKOVÁNÍ - OS ČČK nabízí plavání dětí
od 6 týdnů do 1 roku
Kde: Středisko volného času - TYMY, Sokolská
70, kontakt: OS ČČK Kroměříž, Koperníkova
2646, tel.: 777 627 440, mail: plavani-cck@
seznam.cz
FOTBALOVÍ BENJAMÍNCI - NÁBOR
zveme všechny kluky rok narození 2006 a 2007
do fotbalových benjamínků - zápis v září
POZOR! NABÍZÍME NOVÉ TÁBORY:
SPORTOVNÍ TÁBOR - 16. 7. - 20. 7. - příměstský tábor pro všechny kluky a holky, ukázky
sportovních odvětví, pohybové hry a soutěže
FOTBALOVÍ BENJAMÍNCI - 20. 8. - 24. 8. příměstský tábor pro nejmenší fotbalisty, kteří
chtějí strávit týden plný fotbalových i dalších
pohybových a sportovních her
Zajištěn oběd a pitný režim na celý den.
Cena: 1090,- Kč, vedoucí - Jakub Hřib

JUMPING TRAMPOLÍNKY
O PRÁZDNINÁCH - od 12.
7. - každý čtvrtek od 18.00,
cena: 80,- , počet trampolínek
omezený
KULTURA - SLOVÁCKÉ DIVADLO - UHERSKÉ HRADIŠTĚ
JEDEN A DVĚ JE ŠEST
a OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ
- Termín bude upřesněn, už
nyní si můžete rezervovat
vstupenky v kanceláři TYMY.
NABÍDKA ZÁJMOVÝCH
KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK
2012-2013 BUDE KONCEM
ČERVNA NA STRÁNKÁCH
TYMY. O PRÁZDNINÁCH
SLEDUJTE NAŠE STRÁNZahradní slavnost byla určena všem členům střediska a také
KY - www.tymycentrum.
jejich rodičům jako rozloučení se školním rokem.
cz (těšíme se na vaše pozdravy z prázdnin - pohled
nebo mail - uděláme si pěknou nástěnku!!!! Ozdravný pobyt TYMY opět na Zelené Laguně
SVČ - TYMY pravidelně v červnu organizuje
ozdravný pobyt pro rodiny s dětmi. Letos se
V TYMY se uskutečnila zahradní slavnost
V úterý 19. června se v odpoledních hodinách pobyt konal opět v letovisku Zelená Laguna
konala v zahradě SVČ - TYMY Holešov první v termínu 8. - 16. 6. Zatímco u nás vydatně
„ZAHRADNÍ SLAVNOST“. Tato akce byla urče- pršelo a teplota neodpovídala letním hodnona všem členům střediska a také jejich rodičům tám, počasí v Chorvatsku bylo krásné a slujako rozloučení se školním rokem. Zatímco nečné. Kromě relaxace a odpočinku u moře
rodiče si ve stínu altánu ve skupinkách povídali, jsme uskutečnili také výlet vláčkem do blízké
děti mohly vyzkoušet různé atrakce, které byly Poreče. Zelená Laguna poskytla skvělé zázemí
pro ně připraveny. Například závody ve skládání a výborné služby včetně velmi kvalitního strapuzzle, stolní tenis, žonglování a také skákací vování. I když se v letošním roce ozdravného
hrad. Nový sport kin-ball si zahrály děti i se pobytu zúčastnila jen málo početná skupinka,
svými rodiči. Po sportování si všichni společně pobyt byl velmi dobře zajištěný a všichni jsme
opekli špekáčky a zazpívali u táboráku. Překrás- si to užili. Věřím, že příští rok se naše řady opět
né počasí, příjemná atmosféra a volná zábava rozrostou a za sluníčkem a mořem společně
dodaly celému podvečeru opravdový nádech vyrazíme. Poděkování si zaslouží také CK Capro
blížících se prázdnin. Děkujeme všem dětem za zajištění tohoto pobytu a dopravy.
Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ
i dospělým, kteří se této akce zúčastnili. Velké
poděkování patří všem, kteří přispěli dobrotami
na společný stůl. Všem dětem přejeme krásné Děkujeme všem externím pracovníkům, vedouprázdniny plné dobrodružství, sluníčka a nových cím kroužků, rodičům a sponzorům za dosazážitků. Těšíme se na další společné akce vadní spolupráci a přejeme krásné prázdniny
plné zážitků.
v příštím školním roce.
Pracovníci SVČ - TYMY
Alena Starečková

Banana Vox spolupracuje se známými umělci
Jedna z finalistek pěvecké soutěže SuperStar 2010 - 2011 Alžběta Kolečkářová navázala
v rámci svého humanitárního projektu spolupráci
s holešovským pěveckým a tanečním
souborem Banana Vox. Jednalo se
o nazpívání dobrovolnické hymny s názvem "Dobrovolník s Pěti P". Alžběta
byla oslovena občanským sdružením
„Domek pro preventivní programy zaměřené na děti, mládež a jejich rodiny“, aby
propůjčila svůj hlas hymně „Dobrovolník
s Pěti P“. Pět P je sociálně preventivní
volnočasový program pro děti: Podpora
- Přátelství - Prevence - Péče - Pomoc.
Protože bylo třeba doplnit tuto sólovou
píseň o hlasy dětského sboru, oslovila
soubor Banana Vox při 1. Základní škole
Holešov. „Nahrávání proběhlo ve studiu
Golden Apple ve Zlíně v polovině dubna
letošního roku. Děti se tohoto úkolu
zhostily s elánem a s profesionalitou jim

vlastní. Zájemci si nahrávku mohou poslechnout na www.svpdomek.cz,“ uvádí sbormistryně
a vedoucí sboru Mgr. Monika Vyhlídalová.

V rámci humanitární akce „Den reprodukční
medicíny“ v prostorách Baťovy vily ve Zlíně vystoupil také pěvecký a taneční soubor Banana
Vox. Akce se koná každoročně a v letošním roce proběhla 9. června. Celým
programem provázel známý televizní
redaktor Luboš Dostál a další hvězdou
byl neúnavný a optimistický zpěvák Stanislav Hložek. Soubor Banana Vox ve
třech vstupech uvedl svou pěveckou
a taneční show a setkal se s nadšením
posluchačů a diváků. Monika Vyhlídalová
upřesňuje: „Na závěr si děti zazpívaly
se Stanislavem Hložkem všemi známou píseň „Holky z naší školky“. Celá
akce i přes nepřízeň počasí splnila svůj
charitativní účel, děti si dopoledne užily
a setkaly se s mnoha zajímavými lidmi
a navázaly nová přátelství a spolupráci.“
Rudolf Seifert
< Banana Vox se S. Hložkem.
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KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ - výběr na červenec
Beletrie
FIELDING, Joy - Až ji uvidíš: Všichni jí říkají,
že dcera je mrtvá. Ale ona ji viděla na vlastní
oči. Psychologický thriller, ve kterém se autorka pouští na tenkou hranici mezi realitou
a šílenstvím.
HARROD-EAGLES, C. - Dynastie Morlandů.
33. Roztančená léta: Pokračování slavné
rodinné ságy. Skončila první světová válka
a rodina Morlandů se chce radovat a konečně
začít žít …
JUNGSTEDT, Mari - Neviditelný: Kniha švédské autorky nabízí všechno, co si čtenáři od vynikajících švédských detektivek zvykli očekávat.
KERSNOVSKAJA, J. - Jaká je cena člověka:
Autobiografické vzpomínky politické vězenkyně
z vyhnanství a sibiřského gulagu, ve kterých
líčí brutální poměry v sovětských pracovních
táborech.
MARINI, Alberto - Zatímco spíš: Knižní debut úspěšného filmového scenáristy Alberta
Mariniho, který vznikl na základě jeho scénáře pro stejnojmenný film. Přivádí čtenáře
do luxusního činžovního domu v New Yorku
a protagonistou je vrátný, jehož hlavní zbraní
je psychický teror...
McLAIN, Paula - Pařížská manželka: Jmenovala se Hadley a její muž Ernest. Příjmení:
Hemingway. Láska je jako rána, čím je hlubší,
tím víc musí bolet … Beletrizovaný životopis.
MORTON, Kate - Zapomenutá zahrada:
Strhující dojemný příběh o tajemství, rodině
a paměti z pera autorky, která je považována
za nástupkyni Daphne du Maurier.
NESBO, Jo - Spasitel: Příběh sériového vraha,
velkolepý a napínavý detektivní
román, který při čtení neodložíte.
OBERMANNOVÁ, Irena - Život
je ples. 1. a 2. díl: Literární podoba televizního seriálu, jehož
děj se odehrává v domově pro
seniory.
PALAHNIUK, Chuck - Prokletí:
Román je typická palahniukovská divoká jízda plná bizarností
a úchylností.
PETTERSON, Torsten - Skryj
mě ve svém srdci: Volné pokračování detektivního románu „Dej
mi své oči“.
RUBÍNOVÁ, Johana - Můj
vysvlečenej deník: Knížka
o holkách a o klucích, ale hlavně o holkách, jejich průserech,
mindrácích, depkách, snech …
Románová předloha stejnojmenného českého filmu.
SHALEV, Meir - Ruský román:
Dílo předního izraelského prozaika předestírá groteskně vážné
zpodobení družstevní vesnice
v Izraeli a tropí si šprýmy z národních mýtů a utopických vizí
izraelských průkopníků.
VACULÍK, Ludvík - Říp nevybuchl: Výběr z fejetonů, které
psal autor pro Lidové noviny v letech 2008-2012.
Naučná literatura
BÍNA, J.; DEMEK, J. - Z nížin
do hor: Monografie představuje
geomorfologické jednotky České
republiky.
CIBULKA, Aleš - Černobílé idoly a jiní. 2.: Kniha kromě pohledů
do zákulisí filmů nebo postřehů,
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vzpomínek či informací k bezmála stovce herců
a hereček přináší naprosté novinky o životních
osudech několika mužských velikánů pamětnických snímků.
DVOŘÁK, František - Benátky: Netradiční
průvodce, se kterým se vydejte společně s profesorem Dvořákem po stopách velkých mistrů
po slavném italském městě.
GRÖSSING, S.-M. - Zlaté jablko: Příběhy ze
soukromí historicky známých osobností, jejich
zakázané milostné pletky, mocenské intriky,
vzestupy a pády.
KOSATÍK, Pavel - Věra Čáslavská. Život
na Olympu: Autorizovaný životopis, zachycující
vůbec poprvé uceleně a plasticky celou dosavadní životní dráhu jedné z nejvýznamnějších
českých žen nové doby.
LAMSCHOVÁ, P.; HAVLÍČEK, P. - Jídlo jako
životní styl, II.: Na spoustu otázek týkajících
se hubnutí a stravování odpovídá dvojice odborníků.
LINDAUER, Vojtěch - Neznámé slasti:
Obsáhlé svědectví o vývoji rockové hudby
ve světě.
PAVLIS, Zdeněk - Klub ligových kanonýrů:
Vstupte do světa československých fotbalistů,
kteří vstřelili alespoň 100 prvoligových gólů.
RYCHLÍK, Jan - Češi a Slováci ve 20. století:
Obsáhlá monografie historika Jana Rychlíka
přibližuje českému čtenáři opomíjenou „druhou
stranu“ slovenské politiky a její specifika v celém období společného státu.
SEDLÁČEK, Tomáš - Soumrak homo economicus: Lehké a srozumitelné zamyšlení nad
těžce uchopitelnými tématy v rozhovorech, kte-

ré s Tomášem Sedláčkem a Davidem Orrellem
vedl Roman Chlupatý.
SVATEBNÍ rituály u nás a ve světě: Kolektivní
monografie, jejímž cílem bylo upozornit na mizející rozmanitost ve formách lidského soužití a která
obsahuje několik ukázek z každého kontinentu.
VONDRUŠKA, Vlastimil - Život ve staletích.
15. století: Bohatě ilustrovaný lexikon historie,
moderní příručka v duchu 21. století, tentokrát
mapující období 15. století.
Knihy pro dětské čtenáře
FENWICK, J. - N. - Sedm geniálních kousků
paní Velkotřeskové: Autor zábavnou formou
vysvětluje pomocí prostých slov a názorových
obrázků vědecká fakta z období od velkého
třesku po vznik člověka.
FRIEDMAN, Cozy - Nejkrásnější dívčí účesy:
Stříhání a úpravy dívčích vlasů, které zvládnete
doma krok za krokem.
HOUCK, Colleen - Tygrovo prokletí: První
díl romantické fantasy série „Tygří sága“, který
strhne všechny čtenáře.
JEŽKOVÁ, Alena - České nebe: Kniha nejen
o českých svatých, ale také o významné části
naší národní historii a kulturním odkazu, který
jsme dali světu.
KINNEY, Jeff - Deník malého poseroutky.
Ošklivá pravda: Greg Heffley, jehož čtenáři
milují, se nemůže dočkat, až vyroste. Ale je
dospívání fakt taková sranda?
LINDGREN, Astrid - Jižní louka: Jímavé
příběhy z časů dávno minulých, ve kterých jsou
hlavními hrdiny malé děti.
LUKJANĚNKO, Sergej - Rytíři Čtyřiceti
ostrovů: Příběh o dětech, které
jsou v průběhu mnoha let unášeny
a přinuceny žít v ustavičném boji
na ostrovech uprostřed oceánu.
MEDOVÁ dobrodružství: Nechte
se okouzlit Disneyho Pohádkovou
knížkou pro čtení nahlas s oblíbenými příběhy Medvídka Pú a jeho
kamarádů.
RESCHOVÁ, Stanislava - Ježkovy voči a jiné pohádky: Moderní
pohádka o zlodějíčcích Chytroušovi a Hlupíkovi, čarodějnici Nočnici,
princezně Zarděnce a sestřičce
Neštovici.
SVOBODOVÁ, Vlasta - Zápisky
psané pod lavicí: Někdy to vypadá, jako by se na člověka sneslo
trápení celého světa... Kdyby Martina nebyla tak silná a statečná,
mohlo by se zdát, že to už prostě
není k vydržení …
ŠRUT, Pavel - Kde zvedají nožku psi aneb V Pantáticích na návsi: Humorné a roztomilé básničky
pro malé čtenáře.
VYHNÁNKOVÁ, Iva Fany - O kapybaře, která chtěla létat: Bohatě ilustrovaný pohádkový příběh
pro malé čtenáře o tom, co se
všechno může stát, když se malá
kapybara začne kamarádit se stejně starým kajmánkem.
WEBB, Holly - Rose a ztracená
princezna: Další kouzelná dobrodružství s odvážnou Rose.
Další knižní novinky a fond
knihovny na
www.mks.holesov.cz nebo www.
knihy.mks.holesov.cz.
IŽ
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VÝROČÍ - ČERVENEC 2012
1. 7. 1917 Narozen LHOTSKÝ, Alois, divadelník, zasloužil se o založení Divadélka v klubu
Městského divadla Zlín, věnoval se ochotnickému divadlu (+ 18. 11. 1990) - 95. výr. narození
2. 7. 1932 Narozen MRÁZEK, Vojtěch, básník, prozaik, působil v Hulíně, účastník mnoha
literárních soutěží, přispíval do časopisů - 80.
výr. narození
3. 7. 1987 Narozen HAPKA, Josef, malíř,
maloval portréty, žánrové obrazy žen a mužů při
práci i odpočinku, v jeho uměleckém odkazu jsou
i zátiší a krajiny z Valašska a okolí Prahy, osobnost Valašska (* 12. 3. 1912) - 25. výr. narození
4. 7. 1972 Zemřel STRUHALA, Bohumil, holešovský rodák, učitel, pracovník muzea a archivu
v Holešově, katalogizoval archiv v Holešově,
který pomohl zakládat, v roce 1947 jmenován
správcem Okresního archivu v Holešově, autor archivních a historických článků, pracoval
v archeologii okresu, věnoval se numizmatice,
přednášková a publikační činnost (* 30. 5. 1903)
- 40. výr. úmrtí
5. 7. 1932 Narozena NĚMEČKOVÁ, Kornelie,
grafička, ilustrátorka, malířka, textilní výtvarnice,
ilustrovala knihy, dětské časopisy, vytvořila řadu
plakátů a známek, osobnost Valašska - 80. výr.
narození
6. 7. 1987 Zemřela BĚLOHLÁVKOVÁ, Marie,
autorka art protis, keramička, malířka (* 14. 10.
1924) - 25. výr. úmrtí
7. 7. 1977 Zemřel PERNICA, Vojtěch, malíř,
maloval portréty, dekorační výzdoby, krajiny
(* 26. 1. 1886) - 35. výr. úmrtí
8. 7. 1952 Narozena PELIKÁNOVÁ-PANÁČKOVÁ, Emilie, grafička, designérka, grafický
design - plakáty, propagační materiály - 60. výr.
narození
9. 7. 1987 Zemřel MAREK, František, archivář,
prozaik, překladatel, redaktor, přebásnil knihy
veršů z latiny a staré němčiny, působil i v Kroměříži (* 27. 7. 1913) - 25. výr. úmrtí
10. 7. 1887 Narozen TOMÁŠEK, Jindřich,
kulturně-osvětový pracovník, podíl na založení
Havlíčkovy knihovny, organizátor výstav, působil
v Bystřici pod Hostýnem (+ 17. 6. 1930) - 125.
výr. narození
11. 7. 1922 Narozen HORNYÁK, Vladimír, grafik, malíř, maloval portréty i krajiny
- 90. výr. narození
12. 7. 1847 Zemřel HALAŠKA, František Ignác Kassián, osvícenský přírodovědec, matematik, fyzik a astronom (* 10.
7. 1780) - 165. výr. úmrtí
13. 7. 1957 Zemřel KRŠŇÁK, František,
estetik, historik umění, muzejní pracovník, ilustrátor, ředitel Náprstkova muzea
v Praze, ilustroval botanické publikace,
portrétoval řadu významných osobností
(* 6. 9. 1898) - 55. výr. úmrtí
14. 7. 1932 Zemřel NOVOTNÝ, Václav,
historik, pracovník archivu, specializace
na dějiny českého středověku (* 5. 9.
1869) - 80. výr. úmrtí
15. 7. 199 Zemřel TOMEČEK, Jaromír,
autor dětské literatury, překladatel, redaktor, autor knih pro mládež, publikoval v brněnských Lidových novinách, překládal
z maďarštiny, působil v Kroměříži a Brně
(* 30. 9. 1906) - 15. výr. úmrtí
16. 7. 1952 Zemřel HLAVICA, František,
ilustrátor, malíř, pedagog, scénograf, osobnost Valašska (* 23. 1. 1885) - 60. výr. úmrtí
17. 7. 1982 Zemřel MAREK, Bohumil,
básník, vlastivědný pracovník (* 3. 12.
1903) - 30. výr. úmrtí
18. 7. 1822 Narozen v Záhlinicích SKOPALÍK, František, zemský poslanec,
poslanec říšského sněmu ve Vídni, autor
dějepisných prací, zaznamenával důležité

události v Záhlinicích, zachraňoval a popisoval
památky po předcích, položil tak základ dnešnímu „Skopalíkovu archivu“, sběratel pohádek
a pověstí z Holešovska, příležitostně psal básně
( + 2. 3. 1891 v Holešově) - 190. výr. narození
19. 7. 1967 Zemřel KRISTEN, Zdeněk, archivář, historik, pedagog, přispěl rozhodujícím
způsobem k historickému poznání českých dějin
15.-17. století (* 1. 4. 1902) - 45. výr. úmrtí
20. 7. 1897 Narozena ŠKARPICHOVÁ, Zdena,
národopisná pracovnice, organizovala národopisné dění a ochotnické divadelnictví ve Velkých
Karlovicích, publikovala v regionálních časopisech
Dědina pod Beskydem a Dolina Urgatina, osobnost Valašska (+ 10. 1. 1978) - 115. výr. narození
21. 7. 1867 Narozen REMEŠ, Mořic, spisovatel,
vlastivědný pracovník, publikoval v Časopise
Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci,
jehož byl redaktorem, zabýval se historií přírodních věd, faunou a moravskou vlastivědou (+ 19.
7. 1959) - 145. výr. narození
22. 7. 1957 Zemřel v Holešově ZAPLETAL,
František, kronikář města Holešova v letech
1932-1957, spolu s L. Hosákem zpracoval pro
vlastivědu moravskou část věnovanou holešovskému okresu, konzervátor Státní památkové
péče, přednášková činnost o holešovských památkách (* 18. 3. 1896) - 55. výr. úmrtí
23. 7. 1957 Zemřel SKYBA, Zikmund, básník,
novinář, prozaik, překladatel, redaktor, autor knih
pro děti a mládež, redaktor Práva lidu, Lidových
novin, psal rozhlasová pásma, fejetony, překládal
verše (* 3. 3. 1909) - 55. výr. úmrtí
24. 7. 1997 Zemřel ALEXA, Jiří, sochař, restaurátor, keramik, zabýval se užitou a volnou
keramickou tvorbou (* 4. 2. 1924) - 15. výr. úmrtí
25. 7. 1897 Narozen BECK, Vladimír, kreslíř,
malíř, kaligraf, působil v Kroměříži (+ 21. 4. 1969)
- 115. výr. narození
26. 7. 1962 Zemřel URBÁNEK, Rudolf, historik,
prozaik, zabýval se dobou husitskou, akademik
ČSAV (* 7. 9. 1877) - 50. výr. úmrtí
27. 7. 1992 Zemřel BYRTUS, Jan, fotograf,
zpočátku se věnoval dokumentační fotografii,
později se zaměřil na přírodní prostředí, krajinu

a pracovní motivy, publikoval v mnoha časopisech (* 8. 11. 1935) - 20. výr. úmrtí
28. 7. 1912 Narozen v Míškovicích GAJA,
Vojtěch, přednášel estetiku na UP v Olomouci,
přeložil více než 70 knih z mnoha jazyků, mj.
z latiny, řečtiny, němčiny, angličtiny, francouzštiny, ruštiny, polštiny, litevštiny, lotyštiny a dalších
(+ 23. 5. 1992) - 100. výr. narození
29. 7. 1997 Zemřel VÉMOLA, Antonín, zabýval
se dějinami průmyslu v Holešově (* 18. 8. 1919
v Holešově) - 15. výr. úmrtí
30. 7. 1952 Narozen KOHOUTEK, Jiří, archeolog, zabýval se především středověkou architekturou, výzkumem vzniku a vývoje opevnění
feudálních sídel, autor desítek odborných studií
v předních vědeckých časopisech a sbornících, působil ve Zlíně a v Brně (+ 5. 11. 2007) - 60. výr. nar.
31. 7. 1992 Zemřel SIROVÁTKA, Oldřich,
folklorista, literární historik, prozaik, vydával
lidové pohádky, pověsti, přispíval do Českého
lidu, Valašska, Národopisných aktualit, Zlatého
máje, zabýval se komplexním studiem lidové
slovesnosti (* 8. 9. 1925) - 20. výr. úmrtí
HUDEBNÍ VÝROČÍ
1. 7. 1972 Zemřel JAVOR, Karel, sbormistr,
hudební skladatel, v roce 1921 v Kunovicích
založil mužský sbor, v roce 1923 v Boskovicích
mužský a smíšený sbor, autor sborových skladeb
(* 17. 10. 1893) - 40. výr. úmrtí
3. 7. 1922 Zemřel KOŽUŠNÍČEK, Ladislav,
dirigent, hudební pedagog, kapelník, hudební skladatel, vydavatel, majitel hudební školy
v Brně, psal mše, církevní skladby, písně, ředitel kůru ve Veselí nad Moravou, Napajedlech
(* 7. 6. 1880) - 90. výr. úmrtí
12. 7. 1977 Zemřel BURIAN, Jan, sbormistr,
sběratel lidových písní, autor menších sborů
(* 7. 5. 1884) - 35. výr. úmrtí
15. 7. 1952 Zemřel GREINECKER, Ferdinand,
hudební skladatel, hudebník, sbormistr, autor
skladeb komorních, klavírních, písní, sborů, člen
smyčcového kvarteta v Bystřici pod Hostýnem,
působil v Bystřici pod Hostýnem (* 28. 4. 1893)
- 60. výr. úmrtí
16. 7. 1942 Narozen ŽŮREK, Vladimír,
pedagog, zakladatel komorního orchestru Iši Krejčího, od roku 1965 je členem
Jednoty českých matematiků a fyziků,
působil jako první houslista ve smyčcovém kvartetu Přírodovědecké fakulty UP
a Olomouckém učitelském symfonickém
orchestru (1961-1968), v letech 1973-1982 vystupoval v Karlíkově kvartetu,
v letech 1981-1986 spoluzaložil a řídil
Nové kvarteto, které bylo v roce 1986
přejmenováno na Stupkovo kvarteto, je
členem České hudební společnosti, spolupracoval s řadou hudebních institucí,
např. Společností Bedřicha Smetany,
v roce 2007 získal Cenu města Olomouce v oblasti hudby, v letech 1951-1976 žil
v Holešově - 70. výr. narození
19. 7. 1967 Zemřel OČENÁŠEK, Jaroslav, archivář, vlastivědný pracovník,
sbormistr, hudební skladatel, působil
ve Zlíně (* 10. 2. 1901) - 45. výr. úmrtí
20. 7. 1922 Narozen KRAUTGARTNER,
Karel, dirigent, hudební aranžér, hudební
skladatel, klarinetista, saxofonista, pedagog, autor filmové a scénické hudby,
dirigent orchestru rakouského rozhlasu
(+ 20. 9. 1982) - 90. výr. narození
24. 7. 1937 Narozen WERNER, Vladimír, dirigent, hudební pedagog, hudební
skladatel, klavírista, autor děl orchestrálních, komorních, sborové tvorby, scénické
hudby (+ 1. 11. 2010) - 75. výr. narození
HK
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Vrškiáda pokračuje - sbíráme víčka pro Michalku
Sbíráte plastová víčka? A víte, pro
koho je výtěžek z této sbírky určen?
Tyto otázky se opakují již druhým rokem
a správné odpovědi jsou následující:
po úspěšném sběru vršků pro Michalku
Macurovou (2010/11) pokračovala sbírka
i v letošním školním roce, a to ve prospěch
Anetky Kráčalíkové z Velíkové u Zlína.
Anetka neměla v životě tolik štěstí jako jiné
děti a bohužel se potýká s řadou těžkých
mentálních a tělesných postižení, která
zvládá s pomocí svých obětavých rodičů.
Od podzimu 2011 proto převzali manželé
Kráčalíkovi štafetu víčkového sběru a jejich
zahradní domek se během celého školního roku postupně zaplnil plastovými pytli
s vršky snad z celé naší země.
Měla jsem to štěstí a do víčkového
sběru jsem byla zapojena rovněž a musím
konstatovat, že lidská solidarita je naší
společnosti stále vlastní.
Nejpilnějšími sběrači jsou velmi často
lidé, kteří by přitom sami potřebovali pomoc - třeba finanční či materiální, ale při
zmínce o nemocné holčičce jsou ochotni
zapojit do sběru celou svou rodinu či
všechny známé z okolí. Dojemné pro
mne jsou chvíle, kdy přebírám nasbíraná
víčka od slepého chlapce z Kroměříže,
který posílá pozdrav Anetce, či z klubu
holešovských důchodců, kteří usilovně
sbírají po celý rok. Skvěle probíhala sbírka v mateřských a základních školách téměř
v celém Zlínském kraji - organizátoři sami
dopravovali nasbírané vršky na několik sběrných míst, a přispěli tak ke zdaru akce samé.
Sbírka měla tak velký ohlas a byla dostatečně
medializována, že víčka byla zasílána i poštou
- největší zásilku jsme obdrželi z Heřmanovy
Hutě, z které připutovalo Anetce 16 plných
pytlů víček!!!

Koncem května uskutečnili manželé Kráčalíkovi odvoz nasbíraného materiálu do firmy, která víčka vykupuje, a mohli své téměř
roční snažení rekapitulovat: za pomoci řady
obětavých lidí se jim podařilo nasbírat více
než 7 580 kg víček, a získali tak finanční částku téměř 47 000,- Kč, která bude použita
na nákup pomůcek sloužících ke zkvalitnění
Anetčina života.

Děkuji všem, s nimiž jsem měla možnost při sbírce spolupracovat - namátkou
jmenuji všechny holešovské školky a školy, DDM Sluníčko Tlumačov, sběrače v Lutopecnách, Soběsukách, Heřmanově Huti,
Kroměříži, Zdounkách, Poličné, Bystřici
pod Hostýnem a v dalších místech; děkuji
zřizovatelům sběrných míst na Justiční
akademii v Kroměříži, na holešovském
gymnáziu, na Domečku ve Valašském
Meziříčí, děkuji pořadatelům akcí v Uherském Brodě a v Holešově, při nichž byla
shromážděna víčka pro Anetku.
Pro všechny, kdož chtějí pomáhat
i nadále, mám následující zprávu: štafeta
sběru víček opět pokročila dále a další
potřebnou holčičkou se stala Michalka
Láníková z Holešova. Pětiletá Michalka trpí
nevyléčitelnou metachromatickou leukodystrofií a její stav vyžaduje trvalou finančně náročnou léčbu a nepřetržitou péči jejích
rodičů. Nemoc se u dětí projevuje přibližně
od 1,5 roku poruchami chůze, ztrátou celkové motoriky, slepotou, těžkými spastickými stavy atd., a proto se manželé Láníkovi
rozhodli pokračovat ve sběru vršků a chtějí
se pokusit získat tímto způsobem peněžní
prostředky na nákup nezbytných rehabilitačních a léčebných pomůcek pro Míšu.
Vrškomanie proto pokračuje a všichni, kteří
chtějí pomáhat i Michalce, nechť pilně sbírají a pokusí se víčka dopravit do Holešova
nebo na některé z uvedených sběrných míst.
Pomáhat může každý - a třeba i malým
plastovým víčkem může posloužit potřebnějšímu člověku, který si sám pomoci nedokáže.
Pomáhejte i vy!!!
Kontakt: svatka.sagnerova@seznam.cz,
mobil: 605 702 141

Olympiáda seniorů 2012 - Holešov
Ve středu 5. června uspořádalo SVČ, p. o.
spolu s ICM Holešov v prostorách sportovní haly
ve Všetulích „OLYMPIÁDU SENIORŮ 2012“.
Tento první ročník zajímavé akce se konal
u příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí.
Bojíte se stáří? Po šedesátce život zdaleka
nekončí, záleží jen na vás, kolik je vám let. S věkem je možné využít více příležitostí, které život
přináší, a nikoli méně. Tato olympiáda byla pro
všechny, kteří stále čekají od života to nejlepší.
Úvod začal slavnostním ceremoniálem,
kdy byl zapálen olympijský oheň, slavnostně
vztyčena olympijská vlajka a složen olympijský
slib. Sportovci se pustili do zápolení v sedmi
netradičních disciplínách. Soutěžilo se v hodu
na cíl, v nordické chůzi, skládání puzzle, slalomu s pingpongovým míčkem či ve skládání
sirek. Na správnost plnění úkolů na jednotlivých

Provedu

drobné stavební
a obkladačské
práce v Holešově
a okolí.
Telefon 573 395 705
Mobil 736 731 776
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stanovištích dohlíželi rozhodčí - v tomto případě šlo o studenty
holešovského gymnázia. Toto spojení dvou generací dodalo celé
akci výjimečnou atmosféru.
Pomyslné vítězství si odnášeli všichni senioři v podobě
pamětního listu, medaile a sladké odměny.
Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří se této akce
zúčastnili tím nejlepším způsobem - aktivně. Také Gymnáziu
L. Jaroše Holešov za vynikající spolupráci. A jménem všech,
kteří se na přípravě akce podíleli, bych chtěla říci, že se již nyní
těšíme na příští rok a na druhý ročník Olympiády seniorů.
Alena Starečková
ICM Holešov a SVČ, p.o.

Mgr. Svatava Ságnerová

Poděkování
sponzorům
V sobotu 16. června
proběhla v pražském Klubu
21 vernisáž mých fotografií,
což byla moje v pořadí už třetí
výstava v Praze. Chtěl bych
proto poděkovat všem milým
lidem, kteří se „obětovali“,
a i v tom vražedném vedru
do klubu na zahájení výstavy
mých fotek přišli. Děkuji také
hudebnímu skladateli a zpěvákovi Richardu Pachmanovi,
který - coby hudební vložka živě zazpíval tři písně a ještě
i mile pohovořil.
Můj dík patří nejen personálu Klubu 21, ale především
sponzorům - městu Holešov,
firmě ELKO Holešov, restauraci a hotelu TACL Holešov,
Tepelnému hospodářství Holešov, Vinotéce u Šenkyříků
Holešov, tiskárně Typoservis
Holešov, prodejně Elektrocentrum Karhan Holešov,
restauraci Kanada a Tropik
baru - bez nichž by moje
letošní prezentace v Praze
i na jiných místech nemohly
být realizovány.
Robert Rohál
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Pořadatelé Bikemaratonu Drásal čekají 1 500 účastníků
Devatenáctý ročník závodu
horských kol Zlínského kraje Bikemaraton Drásal České spořitelny
startuje již v sobotu 7. července. Poslední informace doplňuje v tomto
vydání Holešovska přiložený leták.
Znovu připomínáme, že prezentace
bude tentokrát v zámecké zahradě.
Další informace se týkají závodů
Malé Drásal v rámci Junior Trophy,
kde budou následující kategorie:
DOM - dětská odstrkovadla kluci
- ročník 2007 a mladší, M5 - kluci
do 5 let - 2007 a mladší, M6-7 - 2005
a 2006, M8-9 - 2003 a 2004, M1011 - 2001 a 2002, M12-13 - 1999
a 2000. Stejné věkové rozmezí
bude i u děvčat.
Novinka - rodinné týmy
Podstatná změna se týká tzv.
Open jízdy, která byla změněna
na Fitness jízdu (FJ). Nebude se
opět jednat o závod a taky došlo ke změně v čase. Start bude
ve 13.00, takže se této jízdy mohou
zúčastnit i děti, které pojedou dopolední závody. Nově je zde možnost
vytvořit rodinné týmy (dále RT). Ty
se skládají minimálně z jednoho
dítěte do 16 let a dospělého nad 19
let. Počet členů RT není omezen.
Kategorie RT jede pouze na trase
Fitness jízdy (FJ). RT přihlašuje
kapitán (dospělá osoba), který si
přiřadí členy pomocí registračního

I letos je připravena řada věkových kategorií pro mladé závodníky. Foto archiv.
čísla (CLI). V případě, že je dítě
přihlášeno na stejný den na dětský
závod Junior Trophy (JT do 13 let),
neplatí v RT další startovné. Pokud
dítě do 16 let není přihlášeno ani
na JT ani na FJ, kapitán ho zadáním
CLI zároveň přihlásí na FJ. Následně kapitánovi systém vygeneruje
startovné za všechny členy týmu.
Kapitán má možnost pojmenovat
svůj tým dle vlastního uvážení. Výsledným časem týmu je čas posledního člena. Nedělá se průběžné

pořadí, pouze se losuje jeden tým,
který je odměněn. Všechny týmy
mají nárok na občerstvení a bezplatnou společnou fotografii v cíli.
V případě, že je účastník zároveň
přihlášen na JT, dostává na FJ nové
číslo a čip zdarma, tašku a upomínkové předměty pouze na JT.
Účast předpokládáme podobnou jako v minulých třech nebo čtyřech letech. Počet se pomalu ustálil
a nejvíc záleží na počasí těsně před
závodem. Celkový počet na dlouhé

a krátké trase, závodu dětí, Fitness
jízdě a Kadetů by mohl dosáhnout
asi 1 500 účastníků.
Vzhledem k dosud dosaženým časům můžeme vítěze na trase
115 km očekávat v cíli asi ve 12.30,
na trase 53 km ve 13.45. Samozřejmě záleží na stavu tras, možná
zase padne nějaký rekord. Určitě si
nenechejte letošního Drásala ujít,
od rána do noci se snad budete
dobře bavit.
J. O.

Starší žáci Holešova obsadili 3. místo krajské soutěže
Holešov - Fryšták 2 : 2
Zápas o třetí místo v soutěži přinesl v sobotu 9. června za trvalého deště výborný fotbal. Lépe do utkání vstoupil Holešov, kdy v 1.

minutě dostal prostor ve středu pole a střelou
po mokrém trávníku dal první branku. Ve 24.
minutě po střele z dálky bylo skóre 2:0. Fryšták
to nevzdával a stále myslel na body. Po přestávce udělal Holešov
chybu a důraz fryštáckého hráče skončil
brankou. Dvě minuty
před koncem zastavil
akci Fryštáku faul domácího hráče a bylo
vyrovnáno. Branky:
Filip Kotas, Tomáš
Beránek.
Hulín - Holešov 1 : 10
Starší žáci se rozloučili s krajskou soutěží ročníku 2011/2012

jasným vítězstvím. Mužstvo zaslouží pochvalu
za výkon nejenom v tomto zápase, ale v celé
sezóně. V konečné tabulce obsadilo 3. místo
se ziskem 41 bodů při skóre 108:18.
Sestava: Ben Šuba, Daniel Matuška,
Ladislav Molek, Martin Winter, Patrik Javora,
Jaromír Kaňa, Tomáš Beránek, Marek Zajac,
Michal Nevřala, Čenda Čada, Richard Jaroš,
Tomáš Zakopal, Filip Kotas, Ivan Simerský, Dan
Konečný, Martin Říhák, Aleš Horák.
Klukům, kteří po sezoně odcházejí do dorostu, přejeme, ať u fotbalu nadále zůstanou
a s chutí trénují a reprezentují Holešov. Přípravu na sezonu 2012/2013 zahájíme 31. 7.
2012 v 17.00 hodin na hřišti ve Všetulích. Zde
bude probíhat nábor hráčů ročníku 1998, 1999
a uvítáme i hráčky roku 1997. Trenéři: Pavel
Heryán, Olin Matuška.

Turnaj žákyň a žáků v Holešově vyhrál tým z Loukova
První ročník turnaje O pohár
poslance PSP ČR Josefa Smýkala úspěšně proběhl v sobotu 16.
června 2012 na hřišti ve Všetulích.
V příjemné sportovní atmosféře
a za krásného slunečného počasí
se zde utkaly týmy mladších žáků
Kostelec u Holešova, TJ Loukov
a TJ Slavkov p. Hostýnem společně s pořádajícím družstvem Dívčího fotbalového klubu Holešov.
Hrálo se 2x 15 minut a všechny
celky navzájem změřily síly, aby
jako jasný vítěz celého turnaje
vzešel tým Loukova. K vidění
byly velmi pěkné výkony děvčat
i hochů, turnaj provázela skvělá

pohodová atmosféra a korektní
povzbuzování přítomných rodičů
i fanoušků jednotlivých družstev.
Na bezproblémovém průběhu
sportovního klání měli zásluhu
kromě koučujících trenérů a pořadatelů i rozhodčí Pavel Karlík a Jan
Zapletal, kteří přispěli ke zdárnému průběhu celé akce.
Všichni účastníci převzali při
závěrečném hodnocení diplomy,
poháry za umístění a sladkou
odměnu pro svá družstva. Nejlepším hráčem byl jednomyslně
zvolen Jáchym Šíp z Loukova,
za gólmanskou jedničku vybrali
pořadatelé Davida Mrázka z celku

Slavkova p. H. a zvláštní cenu získal nejmladší účastník turnaje, kterým byl osmiletý Břetislav Hruška
hrající v barvách domácího celku.
Děvčata DFK Holešov předvedla nevyrovnané výkony a obsadila 3. místo, i když ambice týmu
byly určitě vyšší; přesto si všichni
zaslouží pochvalu za předvedené
výkony v úmorném letním počasí.
Poděkování za vydařenou akci patří Zlínskému kraji a Olympia o.s.,
které akci podpořily finančně,
a dále pořadatelům, hráčkám
a hráčům včetně trenérů a všem
přihlížejícím, kteří fandí sportování
dětí a mládeže.

DFK Holešov reprezentovali: Kateřina Kasalová, Karolína
Kozlanská, Dita Hovořáková, Kristýna Zichalová, Ema Jiroušková,
Sára Illesová, Gabriela Lipková,
Míša Záhořáková, Leonka Hlobílková, Karolína Naučová, Jan
Pospíšil a Břetislav Hruška.
Pořadí:
1. TJ Loukov
2. Slavkov p. H.
3. DFK Holešov
4. Kostelec u H.

3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0
1
2
3

12:2
7:5
3:5
2:12

9
6
3
0

Mgr. Svatava Ságnerová
DFK Holešov

25

www.holesov.cz

hole‰ovsko 13/2012

Klub českých turistů - orientační běh Holešov
Přinášíme další zprávy o orientačním běhu.
Žebříček B - Morava pokračoval dalšími dvěma
závody. V sobotu 2. 6. 2012 a v neděli 3. 6.
2012 uspořádal oddíl Sokol Plumlov klasickou
a krátkou trať v Seloutkách u Prostějova. V kopcovitém a málo průchodném terénu postavili
pořadatelé náročné tratě. Přesto na klasické
trati odstartovalo asi 600 závodníků z celé
Moravy. Také závodníci našeho oddílu bojovali
a dokonce si poprvé vyzkoušela fáborkovou trať
naše ani ne sedmiletá Daniela Bláhová. Výsledky našich závodníků: kat. HDR Adéla Bláhová
32. místo, D10N - Daniela Bláhová 4. místo,
D21C - Kateřina Bláhová 6. místo, D35B - Jana
Sedláčková 11. místo, H35B - Jarda Sedláček
6. místo, H60B - Tonda Peška 5. místo.
V neděli se pokračovalo závodem
na krátké trati. Startovalo méně závodníků, ale ani to neubralo na kvalitě závodu.
Výsledky našich závodníků: kat. D35B Jana Sedláčková 11. místo, H35B - Jarda
Sedláček 18. místo a H60B - Tonda Peška
1. místo. Ondřej Sedláček běžel Mistrovství
České republiky ve sprintu. Tento závod
se běžel v Děčíně a Ondra skončil ve své
kategorii H16 na 31. místě.
Mistrovství České republiky a Veteraniáda
na krátké trati se konaly na Rusavě. V sobotu
9. 6. 2012 se běžela kvalifikace. Mapy připravil
hlavní kartograf Bohumil Háj a tratě postavil
zlínský závodník Evžen Pekárek. Na závod-

níky čekal horský terén s množstvím kamenů
a skalek, pramenišť a prostorových detailů
a středně hustá síť cest. Na startu se sešla
celá naše špička a všichni veteráni. Sobotní

Na fotce je u kontroly Kateřina Bláhová.

Golfový turnaj zkrátil déšť
Bystřice pod Hostýnem (rd) - V neděli 10. 6. 2012 se v Bystřici pod Hostýnem uskutečnil
celostátní turnaj jednotlivců a 4. kolo extraligy družstev. Jako už tradičně v letošním roce proběhl
turnaj za nepříznivého počasí a v závěru byl dokonce zkrácen o jedno soutěžní kolo kvůli stálému
dešti. Turnaje se zúčastnilo přes 80 hráčů a hráček z celé ČR, mezi nimiž startovali i dva hráči MGC
Holešov. V kategorii mužů obsadil Radek Doležel st. výkonem 65 úderů 11. místo. Více se dařilo
Radku Doleželovi ml., který výkonem 66 úderů obsadil vynikající 3. místo, a zajistil si tak nominaci
na Mistrovství světa juniorů v německém Bad Münderu. Vzhledem k tíživé finanční situaci v českém
sportu neobdržel Český minigolfový svaz žádnou dotaci na reprezentaci, i přesto věříme, že se
nám podaří zajistit finanční prostředky pro účast našeho juniora na této vrcholné mezinárodní akci.

závod byl náročný, protože pršelo. Z našich
závodníků se do A finále probojoval jen Jarda
Končák, Tonda Peška udělal chybu a ještě se
při seběhu zranil. Ale v neděli jsme byli připraveni opět bojovat o umístění. Nedělní závod
byl náročnější než ten sobotní. Šlo o mistrovské
tituly a ty se nezískávají zadarmo. Titul získal
v kat. H18 Jonáš Hubáček z Luhačovic, kat.
H20 Michal Hubáček z Luhačovic, H21 Štěpán Kodeda, ženy kat. D18 Markéta Novotná,
D20 Petra Pavlovcová, D21 Dana Šafka Brožková. Výsledky našich závodníků: kat. D40
Jana Sedláčková 21. místo, Katka Končáková
22. místo, H45 Jarda Končák 18. místo, Jarda
Sedláček 29. místo, H60 Tonda Peška 18. místo, H16 Ondra Sedláček 46. místo, T4 Kateřina
Bláhová 29. místo.
Týden po mistrovství se orientační běžci z celé Moravy sešli na dalších závodech
v Kostelanech. V sobotu 16. 6. 2012 klub Směr
Kroměříž pořádal další závod žebříčku B Morava. Ve velmi kopcovitém terénu postavili
Boris Dvorský a Pavel Ditrich náročné tratě
pro všechny věkové kategorie. Za krásného
slunečného počasí se sešlo na 600 závodníků a zástupci našeho oddílu nemohli chybět.
Nejlépe se dařilo překvapivě naší nejmladší
závodnici Daniele Bláhové, která podruhé vyrazila na trať sama a získala stříbrnou medaili
ve své kategorii. Gratulujeme!
Výsledky našich závodníků: D 10 N Daniela Bláhová 2. místo, D 40 B Jana Sedláčková
13. místo, H 16 B Ondra Sedláček 5. místo, H 60
B Tonda Peška 6. místo, P4 Kateřina Bláhová
13. místo.
(tp)

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621

Výsledky holešovského klubu Thaiboxing
Galavečer boxu, kickboxu a K-1
se uskutečnil v květnu v Kulturním
domě Kroměříž. Za holešovský klub
Thaiboxing Holešov se této akce zúčastnil student střední policejní ško-

ly Nguyen Tien Dat, který ve svém
zápase podle pravidel K-1 remizoval se šumperským závodníkem.
Další akce, které se zúčastnil
holešovský klub, byl Arena Cup

v Brně. Jedná se o tradiční turnaj
pro začínající závodníky. Ve váze
60 kg získal Nguyen Tien Dat pro
náš klub stříbrný pohár, kdy v semifinále porazil soupeře stylem KO
a ve finále prohrál těsně na body.
Ve váze 71kg nás reprezentoval
student Gymnázia Ladislava Jaroše
Jonáš Melichar, který ve tvrdém
zápase porazil na body svého soupeře. Do dalších zápasů bohužel
kvůli zranění nemohl nastoupit. Ve
váhové kategorii 75kg jsme získali

další vítězství díky Přemyslu Daďovi, který zcela opanoval dění v ringu.
Daďa také bohužel nemohl pro zranění pokračovat. V neposlední řadě
Holešov reprezentovala Kristýna
Sobotková, která díky výhodnému
losu postoupila rovnou do finále,
kde bohužel nestačila na starší
a silnější soupeřku. Do zápasu však
dala vše a získala stříbrný pohár
v ženské kategorii.
Bc. Petr Osokin
trenér Thaiboxing Holešov

Nguyen Tien Dat po remízovém utkání v Kroměříži. Zleva Přemysl Daďa, Nguyen Tien Dat a Jonáš Melichar na Arena Cupu v Brně.
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Fotbalisté bojovali o čelo tabulky, nakonec skončili čtvrtí
SFK ELKO Holešov - FK Bystřice pod Host.
1 1:1 1
Poslední mistrovské utkání sezóny se hrálo za krásného počasí před 200 diváky, z nichž
mnozí byli z Bystřice a ukázali holešovským
příznivcům, jak se povzbuzuje. Po dobrých
výsledcích v minulých kolech začali domácí
velkým tlakem a již v 1. minutě šel sám na brankáře Křenek, ale skóre neotevřel. V 5. minutě
skončil míč na břevně hostujícího mužstva.
První šanci po hrubé chybě domácí obrany
měli hosté ve 26. minutě. Zaváhání domácích
ale potrestat nedokázali. Ve 28. minutě naopak
otevřel skóre Křenek - 1:0. Hosté se však nevzdávali. Po přihraném faulu Hoštálka nařídil
rozhodčí trestný kop a z hlavy Krajcara skončil
míč v domácí síti - 1:1. I přes velkou snahu
domácích se stav utkání do poločasu nezměnil.
Ve druhé půli čekali domácí diváci další
pokračování tlaku, ale to se nekonalo. Chyby
v obraně a slabá hra záložníků naopak přinesly
vítr na kopačky Bystřických. Během osmi minut
měli tři brankové šance. Při první míč trefil tyč
a přes celou šířku brány mířil do zámezí. Pak
skončil míč na břevně a při následující střele
do vinklu vynikl brankář Krejčí. V 69. minutě
naopak vychytal holešovského Olšu brankář
Trochta. Posledních dvacet minut se obě muž-

stva snažila o zvrat ve výsledku, ale nakonec
se z remízy více radovali hosté. Utkání řídila
trojice arbitrů Krajča, Kozubík a Slavík.
Sestava: Krejčí - Münster, Bačík, Roubalík,
Charuza - Sumec, Sedlařík, Marek, Olša - Kře-

nek, Hausknecht. Střídání: 52. minuta Barták
za Sedlaříka, 63. minuta Matulík za Hausknechta, 76. minuta Očadlík za Olšu.
( hr)

Mistrovství starších žáků do 40 kg ve vzpírání vyhrála žákyně
šově, bez jejichž podpory a ochoty spolupracovat bychom tuto soutěž nemohli na této úrovni
uspořádat. Své poděkování vyjádřili i reprezentační trenér juniorů pan Radim Kozel a bývaly
předseda Českého svazu vzpírání pan Emil
Brzoska, kteří byli organizační úrovní soutěže
nadšeni. Významný podíl na podpoře soutěže
a přípravy domácích závodníků má v letošním
roce také společnost RWE, která přes projekt
Companius podporuje vzpírání v Holešově.
Na letošní úspěchy bychom chtěli navázat i v dalších letech, proto hledáme
zájemce z řad chlapců i dívek starších 10
let - přijďte mezi nás, trénujeme v úterý
a čtvrtek od 16.30 v tělocvičně policejní
školy, kontakt na tel.: 737 665 114.
(dk)

Jedenáctiletý domácí Jan Sanétrník v nadhozu vybojoval bronzovou medaili.
Na základě velmi dobrých podmínek a výkonnosti byli vzpěrači TJ Holešov a SKP Holešov pověřeni uspořádáním Mistrovství ČR
starších žáků ve vzpírání. Soutěž proběhla v sobotu 16. června v příjemném prostředí sportovní
haly policejní školy za podpory Zlínského kraje,
města Holešova a MAS-Moštěnka.
Do Holešova se sjelo na 40 závodníků
z celé ČR ve věku do 14 let a soutěžilo se
o tituly v různých hmotnostních kategoriích.
Slavnostní zahájení provedl místostarosta města Holešova pan Jaroslav Chmelař a zároveň
předával medaile nejlepším závodníkům.
Mezi chlapci soutěžilo i několik děvčat
a k překvapení všech kategorii do 40 kg vyhrála
havířovská Laďka Pokorná, ve 12 letech zvedla
nad hlavu 44 kg a porazila ve své kategorii
všechny kluky. V této kategorii se představil
teprve jedenáctiletý domácí Jan Sanétrník,
nezalekl se soupeřů až o tři roky starších a vý-

borným výkonem 32 kg v trhu a 40 kg v nadhozu
vybojoval bronzovou medaili. Honza je příslibem do budoucnosti a doufáme, že na podzim
v kategorii mladších žáků bude sahat na příčky
nejvyšší.
Nejlepší výkon celé soutěže předvedl boskovický Petr Mareček, který v kategorii do 50 kg
překonal tři české rekordy výkony 71 kg v trhu,
88 kg v nadhozu a 159 kg ve dvojboji. Hned
za ním na druhém místě skončil domácí Daniel
Kolář, který po přechodu z mladší kategorie
začíná sbírat medaile i mezi staršími žáky.
Poslední z domácích závodníku Pavel
Brázdil se při své premiéře na vrcholné soutěži
také nezalekl o tři roky starších a zkušenějších
závodníků a v nejlehčí kategorii do 36 kg vybojoval pěkné 5. místo.
Kromě poděkování závodníkům za vynikající výkony patří dík i městu Holešov, Zlínskému
kraji, MAS-Moštěnka a VPŠ a SPŠ MV v Hole-

V kategorii do 50 kg skončil
na druhém místě domácí Daniel Kolář.
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Soutěž Holešovska

Sudoku

Téměř čtyřicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou uveřejnilo Holešovsko č. 11/2012, přičemž jste poznali úryvek písně „Milenci v texaskách“
(hudba J. Bažant/J. Malásek/V. Hála, text V. Blažek), která zaznívá ve
filmu režiséra L. Rychmana Starci na chmelu (1964). Písničku nazpívali Karel Štědrý a Josef Zíma (na obraze ji však „zpívají“ J. Laufer,
J. Koníček a P. Musil). První vylosovanou výherkyní je Ludmila
Mikšánková z Rusavy, druhým výhercem je Jiří Tkadleček z Jankovic - oba si pochutnají v restauraci
Kanada v Holešově.
Za správně vyluštěné SUDOKU pošleme volné vstupenky
do kina Svět Jaroslavu Chlápkovi
a Bohumile Konečné - oba jsou
z Holešova. Všem šťastným výherZnámý záběr z muzikálu
cům redakce srdečně gratuluje!
Starci na chmelu.
A teď už pokračujeme v nové
hádance. Uhádnete, jak se písnička jmenuje a ve kterém českém hudebním
filmu zaznívá? Napovíme snad jen, že si v jinak hudebním filmu zahráli
hlavní role Erik Pardus a Mirka Šafránková…
„… Do teplého rána vstává nový den, nový den, rozhlížím se kolem,
jsem rád, že tu jsem, já i ty, vy taky v okamžení proběhneme rázem
celou zemí, do všech koutů radost vyzpívej…“
Správné odpovědi posílejte nejpozději do týdne na adresu: Robert Rohál, redakce Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov,
e-mail: robert.rohal@holesov.cz.
RR

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

Akce na nejbližších 14 dnů
VÝSTAVY
• Do konce října výstava fotografií Miroslava
Piláta Indie 2010 - zámek
• 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
30. 9. - zámek Holešov
• Od středy 13. 6. výstava malíře Josefa Lady,
velká retrospektivní výstava potrvá do
30. 9. - zámek Holešov
• Do konce července výstava obrazů Rudolfa Seiferta a Václava Seiferta - restaurace
V Podzámčí

SAUDEK V HOLEŠOVSKÉM ZÁMKU.
Do konce letošního září můžete navštívit výstavu přinášející průřez tvorbou světově proslulého
fotografa Jana Saudka. Výstava je umístěna ve
velkém sále holešovského zámku.

KINO, DIVADLO, KONCERTY
• Středa 27. 6. Brundibár (předpremiéra) dětská opera - kino
Svět od 18 hod.
• Středa 27. 6. Hrdinové z říše Gaja,
filmová koprodukce
USA/VB/Německo kino Svět od 13.15
a 17.30 hod.
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• Čtvrtek 28. 6. Tintinova dobrodružství, animovaná pohádka USA - kino Svět od 17.30
a 19.30 hod.
• Pátek 29. 6. DISCO, předprázdninová diskotéka s DJ Stevem. Pro věkovou skupinu
+18 - zámecký New Drive Club od 20 hod.
• Neděle 1. 7. Osmý ročník Setkání muzikantů Rymice 2012, přehlídka dechovek - areál
obecního úřadu od 12.30 hod.
• Pátek 6. 7. O pohár starosty obce Roštění,
soutěž hasičských družstev v požárním útoku
- fotbalové hřiště TJ Roštění od 10 hod.
• Sobota 7. 7. Bikemaraton Drásal, tradiční závod horských kol. Start na náměstí Dr. E. Beneše,
cíl v zámeckém parku. Více na www.drasal.cz
MKS Holešov připravuje:
• Pátek 3. 8. - středa 8. 8. Letní škola barokní
hudby - zámek
• Neděle 12. 8. - sobota 18. 8. Festival Týden
židovské kultury - zámek, židovská synagoga
RR

Finalistka pěvecké soutěže Česko Slovenská SuperStar Alžběta
Kolečkářová v nahrávacím studiu, kde spolupracovala s holešovským
sborem Banana Vox.

