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Druhé kolo historicky prv-
ní přímé volby prezidenta re-
publiky se uskuteční ve dnech  
25. a 26. ledna 2013. V pátek 
budou volební místnosti ote-
vřeny jako tradičně od 14 do 
22 hodin, v sobotu pak mohou 
voliči přijít dát svůj hlas v době 

Druhé kolo voleb

Nominace na Cenu města 

Město podpořilo rekonstrukci bazénu

od 8 do 14 hodin. Hlasovací 
lístky voliči obdrží přímo ve 
volební místnosti ve dnech 
volby. Výsledky z prvního kola 
prezidentských voleb v Hole-
šově a volební vyhlášku pro 
kolo druhé najdete na stranách 
č. 4 a 9.  

Zaujal vás někdo ve va-
šem okolí? Znáte někoho, kdo 
si zaslouží veřejnou poctu? 
Pak neváhejte a navrhněte 
tuto osobu na ocenění.  Město 
Holešov vyhlásilo další ročník 

udělení Ceny města Holešova, 
a dále hledá osobnosti k oce-
nění v oblasti kultury, volnoča-
sových aktivit a sportu. 

Podrobnosti na str. 3

Pátý reprezentační ples města Holešova se konal v zámku 
19. ledna. Hlavní hvězdou večera byla Heidi Janků. 

Více na str. 11. Foto Jana Zapletalová

Holešov - Slavnostním zahájením 
provozu za účasti představitelů holešov-
ské radnice a vedení dodavatelské firmy 
RAPOS Holešov byly předány k užívání 
zrekonstruované prostory plaveckého 
bazénu ve 3. Základní škole Holešov. 
Společná schůzka se konala jak jinak než 
ve 3. Základní škole v pátek 18. ledna. 
Investiční akce školy Rekonstrukce za-

 Slavnostní otevření bazénu ve 3. Základní škole. Foto Jana Zapletalová

střešení plaveckého bazénu 3. Základní 
školy Holešov se uskutečnila za podpory 
města Holešova, dodavatelskou firmou 
byl RAPOS Holešov.  Dle vyjádření Rad-
ky Stratilové, referentky odboru investic, 
silničního hospodářství a údržby města, 
spočívaly práce v kompletní rekonstrukci 
střechy včetně napojení vzduchotechniky.  

Pokračování na str. 4

Nejen o nedávno konaném novoroč-
ním plesu s číší, ale i o dalších projek-
tech a plánech Holešovského komorního 
orchestru si povídáme na str. 15 s paní 
Alenou Kurečkovou. Ta působí v souboru 
jako produkční, manažer a správce webo-
vých stránek. Současně rozhovor přináší 
i malou bilanci, která shrnuje dosavadní 
uměleckou činnost HKO. (rr)

Nové plány orchestru

Holešov (frs) - Holešovské derby mezi 
týmy HC Holešov Gators a HC Žopy defini-
tivně rozhodlo o posledním postupujícím do 
play-off  Kroměřížské hokejové ligy.  Právě 
tato mužstva přitom v posledních týdnech 
o finálovou účast bojovala. Na straně  
23 se dozvíte, které bylo tím šťastnějším.

Derby rozhodlo

K dalšímu navýšení zájmu o webo-
vé stránky města došlo v minulém roce. 
V roce 2012 se na stránky města podívalo 
bezmála 150 tisíc uživatelů internetu. 
Nejvíce jich pak bylo v červnu. Proč? To 
se dozvíte na str. 8. 

Návštěvnost webu
se opět zvýšila
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Společnost Technické 
služby Holešov, s. r. o. jakožto 
provozovatel placeného parko-
vání v Holešově oznamuje, že 
Rada města Holešova schvá-
lila s platností od 1. 1. 2013 
nový ceník zpoplatněných par-

V Holešově platí nový ceník za parkování
kovacích míst ve městě Hole-
šově. V tomto ceníku dochází 
ke změně sazeb za užití zpo-
platněných parkovacích míst, 
jejichž zpoplatnění je zajištěno 
prostřednictvím parkovacích 
automatů.

NOVĚ PLATÍ TYTO SAZBY
Nám. Dr. E. Beneše - platí pro 
parkovací automaty stojící u Lé-
karny pod věží, u OD Morava, 
u prodejny Hračky - sport Hradil 
a u prodejny Patchwork: mini-
mální poplatek - 10,- Kč, 1/2 hod. 
- 10,- Kč, 1 hod. - 20,- Kč, každá 
další započatá hod. - 10,- Kč.
Pro parkoviště na ulicích Neru-
dova, Grohova, Plačkov, F. X. 
Richtra, Partyzánská a Zámec-

ká: minimální poplatek - 10,- Kč, 
1 hod. - 10,- Kč, každá další 
započatá ½ hodina - 5,- Kč.
Ostatní sazby uvedené v cení-
ku zůstávají beze změn. Nový 
ceník naleznete také na webo-
vých stránkách společnosti 
TS Holešov www.tsholesov.cz 
(v sekci placená parkoviště).

Jakub Bednárek
Technické služby Holešov, 

s. r. o.

Nové sazby platí také pro parkování na náměstí Dr. E. Beneše. 

                                 Z Á P I S 
do prvního ročníku základních škol v Holešově 

pro školní rok 2013/2014 se koná 
v pátek 8. 2. 2013 od 12.00 hodin do 17.00 hodin. 

 
Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu dítě, 
které se narodilo do 31. 8. 2007. 
Zákonný zástupce může požádat o zápis dítěte, které se 
narodilo od 1. 9. 2007 do 30. 6. 2008. 
Doporučení: 
Doklady vhodné k zápisu:  občanský průkaz zákonného 
zástupce dítěte, rodný list dítěte. 
Dítě se spolu se zákonným zástupcem dostaví k zápisu 
do základní školy, v jejímž školském obvodu má dítě 
místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí 
pro dítě jinou školu. 
Na základě obecně závazné vyhlášky města Holešova č. 
1/2007, kterou se stanoví školské obvody základních 
škol zřízených městem Holešov, jsou s účinností od 1. 
1. 2008 školské obvody určeny takto: 
1. Základní škola Holešov (Smetanovy sady 630, 
Holešov) 
Bezručova, Boženy Němcové, Drásalova, Dvořákova, 
Jarošova, Jiráskova, Komenského, Květná, K Větřáku, 
Luhy, Masarykova, Osvobození, Partyzánská, 
Pivovarská, Plajnerova, Sadová, Sportovní, Tovární, 
Tyršova, U Kasáren, Újezd, Větřák, Zlínská. 
Místní části: Dobrotice, Tučapy, Žopy. 
2. Základní škola Holešov (Smetanovy sady 625, 
Holešov) 
Bořenovská, Dělnická, Dlažánky, Grohova, Hankeho, 
Holajka, Horní, Malá, Nábřeží, nám. Dr. E. Beneše, 
nám. F. X. Richtera, nám. Sv. Anny, nám. Svobody, 
Nerudova, Očadlíkova, Palackého (od nám. Dr. E. 
Beneše po křižovatku s ulicí Školní), Plačkov, 
Přerovská, Příční, Samostatnost, Smetanovy sady, 
Střelnice, Sušilova, Třešňové sady, Tučapská, U Letiště, 
U Potoka, U Rusavy, Vítězství, Za Drahou, Zámecká, 
Želkov. 
3. Základní škola Holešov (Družby 329, Holešov) 
6. května, Bartošova, Družby, Dukelská, Hanácká, 
Havlíčkova, Kráčiny, Krátká, Míru, Nádražní, 
Národních bojovníků, Novosady, Ovocná, Palackého 
(od křižovatky s ulicí Školní směrem na Hulín), Polní, 
Růžičkova, Rymická, Slovenská, Sokolská, Školní, Za 
Cukrovarem,  Za Vodou, Zahradní. 
Místní část: Količín 
Současně se zápisem do prvního ročníku proběhne i 
zápis do školních družin. 
 
Mgr. Rudolf Seifert 
místostarosta města 
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Nominujte spoluobčany na cenu Osobnost města Holešova

S platností od 1. ledna 2013 
schválila Rada města Holešova 
nový ceník inzerce ve čtrnácti-
deníku Holešovsko. Navzdory 
zvýšení DPH zůstávají základ-
ní sazby inzerce ve stejné výši 
(viz ceník na stránkách www.
holesov.cz).

Inzerující organizace musí zajistit propagaci Holešovska
Nově však ceník upravuje 

bezplatnou řádkovou i ploš-
nou inzerci příspěvkových 
organizací města Holešova 
a holešovských neziskových 
organizací pro akce v mikro-
regionu Holešovsko. V tako-
vém případě musí inzerující 

organizace recipročně zajis-
tit propagaci čtrnáctideníku 
Holešovsko, a to například 
zveřejněním loga Holešovska 
na plakátech, vstupenkách, 
programech či na viditelných 
místech při konání inzerované 
akce. Logo Holešovska můžeme 

na požádání zaslat ve formátu 
pdf či jpg. Plachtu s logem Ho-
lešovska je možné si zapůjčit na 
odboru školství a kultury. Redak-
ce Holešovska si vyhrazuje prá-
vo úpravy nekomerční inzerce.

Mgr. František Sovadina
čtrnáctideník Holešovsko

Cenu Osobnost města Holešova 
uděluje zastupitelstvo. Na základě po-
daného návrhu se může jejím nositelem 
stát fyzická osoba starší 40 let, která 
žila či žije v Holešově a která význam-
ným způsobem ovlivnila některé obory 
lidské činnosti a významně působila ve 
prospěch občanů města, šířila či šíří 
jméno Holešova doma i ve světě.

Zaujal vás někdo ve vašem okolí? Znáte 
někoho, kdo si zaslouží veřejnou poctu? 
Pak neváhejte a navrhněte tuto osobu na 
ocenění.  Město Holešov vyhlásilo čtvrtý 
ročník udělení Ceny města Holešova a dále 
hledá osobnosti k ocenění v oblasti kultury, 
volnočasových aktivit a sportu. 

V návrhu uveďte jméno a příjmení na-
vrhovaného, v jaké kategorii jej navrhujete  
a stručnou charakteristiku toho, proč dotyč-
nou osobnost či kolektiv navrhujete. Neza-
pomeňte uvést svoje jméno, příjmení, adresu 
a kontakt na sebe. Nominaci můžete poslat 
poštou na adresu Městský úřad Holešov, Od-
bor tajemníka, Masarykova 628, 769 01 nebo 
na e-mail petr.chvatal@holesov.cz. Můžete 
využít i nominační formulář, který je ke stažení 
na stránkách města www.holesov.cz. Nomi-
naci lze podat i osobně na Odboru tajemníka 
Městského úřadu Holešov, Masarykova 628.  
Uzávěrka nominací je do 28. února.  

Cenu Osobnost města Holešova udě-
luje zastupitelstvo. Na základě podaného 

návrhu se může jejím nositelem stát fy-
zická osoba starší 40 let, která žila či žije 
v Holešově (popřípadě může být ocenění 
uděleno in memoriam) a která významným 
způsobem ovlivnila některé obory lidské 
činnosti a významně působila ve prospěch 
občanů města, šířila či šíří jméno Holešova 

doma i ve světě. Za rok 2009 cenu získal 
bývalý ředitel Státního okresního archivu 
v Kroměříži Miroslav Olšina, za rok 2010 
bývalá ředitelka 3. Základní školy Alena Gry-

gerová a v roce 2012 cenu obdržel historik 
JUDr. Lubomír Bartošek.

Osobnosti Holešova v oblasti kultury a 
volnočasových aktivit můžete nominovat ve 
třech kategoriích: osobnost v oblasti kultury, 
osobnost v oblasti volnočasových aktivit a 
kolektiv působící v oblasti kultury či volnoča-
sových aktivit. Navržené osobnosti ve výše 
uvedených kategoriích musí působit na úze-
mí města s tím, že měly či mají v Holešově 
trvalé bydliště. Navržené kolektivy musejí 
působit na území města Holešova. 

Nejúspěšnější sportovci města Holešova 
mohou být navrhování v kategoriích sportovní 
naděje do 15 let, jednotlivci za sportovní 
úspěchy do 20 let, jednotlivci za sportovní 
úspěchy nad 20 let, sportovní kolektivy  
a trenér či organizační pracovník. Navržení 
mohou být především sportovci, kteří působí 
v oddílech na území města Holešova. Navr-
žené sportovní kolektivy musí reprezentovat 
kluby působící na území města Holešova.

František Sovadina
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Pokračování ze str. 1

Zahájeny byly v měsíci 
říjnu 2012 a zkolaudovat se 
podařilo již před koncem roku 
2012. Všem zúčastněným a 
především vedení dodavatel-
ské firmy poděkovala za vý-
bornou spolupráci ředitelka 

Město podpořilo rekonstrukci bazénu 3. Základní školy

Miloš Zeman v prvním kole zvítězil také v Holešově

Slavnostní otevření nového bazénu v prostorách 3. Základní školy. 

školy Mgr. Jitka Heryánová. 
„Školní bazén vyžadoval opra-
vy, neboť byl po čtyřicetiletém 
užívání v havarijním stavu. 
Rekonstrukce probíhala již od 
roku 2009, kdy bylo opraveno 
nejprve sociální zařízení, dále 
veškeré rozvody vody, topení a 
elektřiny. V roce 2012 pak ná-

sledovala výše uvedená akce,“ 
sdělila a z hlediska přínosu pro 
děti ještě uvedla, že v prosto-
rách bazénu se nyní lépe udr-
žují hygienické normy - teplota, 
vlhkost vzduchu a kvalita vody.  
„Škola získala bezpečnější 
prostory pro výuku plavání v 
1. - 9. ročnících,“ dodala He-

ryánová. Celkové náklady na 
výše uvedenou investiční akci 
činí 3 561 000 korun. Aby byl 
plavecký bazén plně funkční 
a vyhovoval všem náročným 
předpisům, bude následovat 
dokončení interiéru.

Jana Zapletalová      

Holešov (frs) - Vítězem prvního kola 
prezidentských voleb v Holešově se stal 
Miloš Zeman, kandidát Strany Práv Ob-
čanů Zemanovci. Od občanů města získal 
30,30 procenta, což představovalo 1 767 
hlasů. Druhé místo v Holešově obsadil 
kandidát ČSSD Jiří Dienstbier s 18,40 
procenta a třetí místo Jan Fischer, který 
získal 15,79 procenta. Teprve na čtvrtém 
místě se v Holešově umístil s počtem 15,07 
hlasu Karel Schwarzenberg (TOP 09), kte-
rý v celostátním součtu skončil na druhém 
místě a společně s Milošem Zemanem 
bude ve 2. kole bojovat o vítězství v pre-
zidentských volbách. Nejméně úspěšný 
pak byl v Holešově kandidát ODS Přemysl 
Sobotka se ziskem 2,19 procenta. Svůj 
hlas mu dalo v Holešově pouze 128 obča-
nů. Volební účast v Holešově byla 60,39 
procenta. V tabulce vlevo jsou výsledky 
voleb v Holešově.     Volit mohou i lidé, kterým zdravotní stav znemožnil přijít do volební místnosti.

Kandidát Navrhující 

strana 

Politická 

příslušnost 

1. kolo 

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % 

   1 
Roithová Zuzana MUDr. 

MBA 
  Občan KDU-ČSL 362 6,20 

   2 Fischer Jan Ing. CSc.   Občan BEZPP 921 15,79 

   3 Bobošíková Jana Ing.   Občan SBB 164 2,81 

   4 Fischerová Taťana   Občan KH 178 3,05 

   5 Sobotka Přemysl MUDr.   Poslanci ODS 128 2,19 

+6 Zeman Miloš Ing.   Občan SPOZ 1 767 30,30 

  7 Franz Vladimír Prof. JUDr.   Občan BEZPP 358 6,14 

  8 Dienstbier Jiří   Senátoři ČSSD 1 073 18,40 

+9 Schwarzenberg Karel   Poslanci TOP 09 879 15,07 
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Každoroční novoroční ohňostroj vyláká 
pravidelně navzdory jakékoliv nepřízni počasí 
do zámeckého parku a jiných míst v okolí 
Holešova tisíce diváků. Autorem poutavé 
světelné show je už celou řadu let vedoucí 
odpalovač holešovských novoročních ohňo-
strojů Zdeněk Hlobil z Dobrotic. V následují-
cím rozhovoru hovoříme nejen o zákulisí této 
tradiční akce.

Kolik náloží bylo k letošnímu ohňostroji 
zapotřebí?

Celý ohňostroj byl komponován na 72 
odpalů. Ty zahrnují kompaktní ohňostroje 
od 48 do 600 ran. K tomu je potřeba připočítat 
také samostatné tzv. „singel schoty“, moduly 
a rámy s kulovými pumami. Tyto jsou pro-
vázány zpožďovači. Celkově bylo odpáleno  
přibližně 4300 ran.

Jak vlastně probíhají přípravné práce 
a jak dlouho trvají?

Aranžmá a provázanost s hudbou závisí 
hodně na znalosti jednotlivých efektů a citu 
k hudbě. To vše se pak dá provázat pomocí 
speciálního programu na PC. Muziku kompo-
nuji ve spolupráci s Petrem Pacourkem. Lze 
říci, že již teď pomalu vybírám hudbu k novému 

Aranžmá novoročního ohňostroje vzniká celý rok
ohňostroji. Nejpozději v měsíci září by měl být 
hotový scénář. Ten připravuji sám, pouze při 
realizaci v zámku mi pomáhají další dva zku-
šení odpalovači - dva Honzové. Do zámecké 
zahrady přijíždíme ještě v noci 1. ledna, bez-
prostředně po odeznění silvestrovských oslav.

Jaká jsou bezpečnostní opatření?
Bezpečnostní opatření začínají při pří-

pravě tzv. technologického postupu „ohňo-
strojné práce“ a jeho schválení na obvodním 
báňském úřadu. Toto povolení je potřebné 
u ohňostrojů s použitím výbušných pyrotech-
nických předmětů IV. třídy nebezpečnosti 
a zahrnuje především povolení k odběru těch-
to předmětů, jejich přepravu vozidlem splňují-
cím tyto požadavky a zejména vyznačení tzv. 
bezpečnostního okruhu. Tento 150metrový 
okruh od místa odpalu dodržuji, i když nepo-
užíváme výbušné předměty IV. třídy nebez-
pečnosti. Bezpečnostní opatření samozřejmě 
zahrnují zdravotní a zejména požární dozor. 
Mohu s klidným svědomím konstatovat, že 
použité pyrotechnické předměty jsou hluboko 
podlimitní. Kompaktní ohňostroje nepřevyšují 
hmotnost 3000 gramů čistých pyrotechnic-
kých složí u jednoho kusu a kulové pumy nad 
100 mm od roku 2011 nepoužíváme.

Kdy jste vlastně s realizací ohňostrojů 
začal?

Novoroční ohňostroje se v Holešově 
uskutečňují od roku 1998. První takovou akci 
zajistila jiná firma přímo na náměstí. O rok 
později jsem na ohňostroji spolupracoval. 
V roce 2000 jsem již pak připravoval ohňo-
stroj samostatně společně se svými kolegy.

Našel byste v paměti na závěr našeho roz-
hovoru nějakou zajímavou vzpomínku?

Tragikomická historka se váže k posled-
nímu ohňostroji, který se konal na náměstí. 
Při použití tzv. létajících motýlů - UFO došlo 
u jednoho z přihlížejících diváků k poškození 
svetru, a to dosti nízko. Podle mého soudu 

i odborného pohledu likvidátora škodní udá-
losti došlo sice k poškození jinak, ale nešlo 
to spolehlivě potvrdit. Proto jsme přistou-
pili, kromě jiných, i k likvidaci této škodní 
události. Od této nepříjemné události jsme 
proto počínaje rokem 2005 přesunuli konání 
ohňostrojů do zámeckého parku. Tenkrát 
jsme ještě k této akci potřebovali souhlas 
tehdejších majitelů zámku - rodiny Dohnalů, 
kterým bych chtěl touto cestou i po letech 
za tuto možnost poděkovat. Také bych chtěl 
poděkovat svým spolupracovníkům a rodi-
ně Pacourkově a Habrově z Količína, kteří 
zajišťují vyznačení bezpečnostního okruhu 
trasovací páskou. Na závěr patří dík také 
vedení města, zastupitelům a pracovníkům 
MKS za umožnění této kulturní akce a všem 
spokojeným divákům. Všem pak přeji to nej-
lepší do nového roku, zejména zdraví, štěstí, 
pohodu a mnoho krásných zážitků.

Za rozhovor poděkoval F. Sovadina

Holešov (frs) - Druhá ZŠ Holešov se 
zapojila před téměř dvěma lety do projektu 
velkého rozsahu, jehož cílem je přispět ke 
koordinovanému a systémovému vytváření 
výukových hodin hlavních předmětů  v rámci 
silné sítě všech základních škol. Využívání in-
teraktivních metod již dnes patří k nezbytným 
formám výuky. Nejinak je tomu i v naší škole. 

Dalším cílem tohoto projektu bylo vytvořit 
rozsáhlou volně přístupnou databázi výuko-
vých interaktivních hodin hlavních předmětů 

Už druhý rok učíme interaktivně
základních škol. I my tuto volně přístupnou 
databázi vytvořených digitálních výukových 
materiálů s chutí využíváme napříč všemi 
předměty. V dnešní době si výuku bez inter-
aktivních tabulí již nedokážeme představit.

Interaktivita - pojem, který se dnes sklo-
ňuje snad ve všech pádech. Interaktivní vý-
uka, interaktivní tabule, interaktivní učebnice. 
Dalo by se říci, že kdo je interaktivní, je „in“ 
a to my jsme! 

  Barbora Winklerová

Vedoucí odpalovač Zdeněk Hlobil z Dobrotic říká:
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Přijaté usnesení č. 134/2012 - 
N 1086 Zastupitelstvo města 
Holešova schválilo předložený 
a doplněný program jednání Za-
stupitelstva města Holešova ko-
naného dne 17. prosince 2012.  
Přijaté usnesení č. 135/2012 - 
N 1087 Zastupitelstvo města 
Holešova schválilo ověřova-
teli zápisu Josefa Bartoška 
a Jaromíru Čajkovou.  
Přijaté usnesení č. 136/2012 - N 
1088 Zastupitelstvo města Hole-
šova schválilo návrhovou komisi 
ve složení: Zdeněk Hlobil, Libor 
Liška a Bc. Renata Lochmanová.  
Přijaté usnesení č. 137/2012 - 
N 1027 Zastupitelstvo města 
Holešova vzalo na vědomí   in-
formaci tajemníka městského 
úřadu o plnění usnesení Za-
stupitelstva města Holešova 
ze dne 19. listopadu 2012.  
Přijaté usnesení č. 138/2012 - N 
1085 Zastupitelstvo města Hole-
šova vzalo na vědomí   informaci 
starosty města o činnosti orgá-
nů města od posledního jednání 
Zastupitelstva města Holešova.        
Přijaté usnesení č. 139/2012 - 
N 1091 Zastupitelstvo města 
Holešova schválilo rozpočet 
města Holešova na rok 2013 
dle předloženého a upravené-
ho návrhu v souladu s usta-
novením § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů. Zodpoví-
dá: Ing. Dušan Leško. Termín: 
leden 2013.  

Usnesení ze 7. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova, 
které se konalo dne 17. prosince 2012  

Přijaté usnesení č. 330/2012 - N 2815 Rada města Holešova 
schválila rozpočtové opatření rady města č. 14/2012 podle 
předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 331/2012 - N 2817 Rada města Holešova 
I doporučila příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko 
Holešov ukončit se společností Ramirest, s.r.o., za účelem 
provozování restauračních služeb při pořádání kulturních akcí: 
1. K 31. 12. 2012 smlouvu o nájmu nebytových prostor v I. po-
schodí objektu holešovského zámku a smlouvu o nájmu prostor 
zámecké zahrady a  2. k 31. 1. 2013 smlouvu o nájmu nebyto-
vých prostor v I. podzemním podlaží, které jsou označovány jako 
New Drive Club - hudební klub zámek Holešov. II doporučila pří-
spěvkové organizaci Městské kulturní středisko Holešov uzavřít  
k 31. 1. 2013 smlouvu o nájmu nebytových prostor v hospodář-
ské budově náležející k objektu holešovského zámku za účelem 
provozování prodeje drobného občerstvení uzavřené se spo-
lečností JOSPO, s.r.o. Zodpovídá: Mgr. Pavel Chmelík, ředitel 
MKS Holešov. Termín: bezodkladně.  

Pavel Svoboda, starosta města                           
Bc. Jaroslav Chmelař, ověřovatel zápisu                                                                           

Usnesení z 31. mimořádné schůze 
Rady města Holešova, která se  
konala dne 27. prosince 2012

Přijaté usnesení č. 140/2012 - N 
1094 Zastupitelstvo města Ho-
lešova I vzalo na vědomí roz-
počtové opatření Rady města 
Holešova č. 12/2012.  II schválilo 
rozpočtové opatření města Hole-
šova č. 13/2012 dle předložené-
ho a upraveného návrhu v sou-
ladu s ustanovením § 84 odst. 
2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů.  
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 141/2012 - 
N 1089 Zastupitelstvo města 
Holešova schválilo termíny 

jednání Zastupitelstva města 
Holešova v I. pololetí roku 
2013 ve dnech 11. 2., 22. 4. 
a 17. 6. 2013. Zodpovídá: 
Ing. František Fuit, tajemník 
úřadu. Termín: průběžně.  
Přijaté usnesení č. 142/2012 - N 
1080 Zastupitelstvo města Hole-
šova schválilo zrušení usnesení 
Zastupitelstva města Holešo-
va č. 138/2008 ze dne 3. 11. 
2008 týkající se směny pozemků 
z vlastnictví Lucie Zicháčkové 

do vlastnictví města Holešo-
va, část pozemku p. č. 800/2, 
a z vlastnictví města Holešova 
do vlastnictví Lucie Zicháčkové, 
část pozemku p.č. 182/2, o vý-
měrách 7 m2, vše k.ú. Holešov.  
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julí-
ček. Termín: bezodkladně.    
Přijaté usnesení č. 143/2012 - 
N 1081 Zastupitelstvo města 
Holešova schválilo zveřejnění 
záměru prodeje městských 
pozemků p. č. 3100/75, ostat-
ní plocha, o výměře 18 m2, 
p.č. 3100/77, ostatní plocha, 
o výměře 8 m2, p. č. 3100/61, 
ostatní plocha, o výměře 696 

m2 a část p.č. 3100/62, ostatní 
plocha, o výměře cca 660 m2, 
vše k.ú. Holešov, dle předlo-
ženého návrhu, a to s podmín-
kou, že kupující má povinnost 
nahradit izolační zeleň, pokud 
ji bude likvidovat.  Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 144/2012 - 
N 1083 Zastupitelstvo města 
Holešova schválilo zveřejnění 
záměru prodeje části městského 

pozemku p.č. 646/1, zahrada, 
o výměře cca 485 m2, k.ú. Vše-
tuly, dle předloženého návrhu. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julí-
ček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 145/2012 - 
N 1084 Zastupitelstvo města 
Holešova schválilo zveřejnění 
záměru prodeje bytové jednot-
ky č. 1195/4 o výměře 61,05 
m2 v budově čp. 1193, 1194 
a 1195 včetně spoluvlastnic-
kého podílu na společných 

částech domu o velikosti 
6105/119478 a podílu na po-
zemku p. č. 2727/2, zastavěná 
plocha a nádvoří, o velikosti 
6105/119478, vše k.ú. Hole-
šov, dle předloženého návr-
hu. Zodpovidá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 146/2012 - N 
1090 Zastupitelstvo města Hole-
šova I zřídilo Fond kultury, sportu 
a vzdělávání II schválilo  Statut 
Fondu kultury, sportu a vzdělá-
vání dle předloženého návrhu. 
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. 
Termín: bezodkladně.    
Přijaté usnesení č. 147/2012 - 
N 1092 Zastupitelstvo města 
Holešova schválilo úplatné 
nabytí nemovitostí pozemku 
p. č. 709/2, zahrada, o výměře 
120 m2, pozemku p. č. 710, 
zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 430 m2 a stavby čp. 
137, na pozemku p. č. 710, vše 
k.ú. Všetuly, z vlastnictví Fran-
tiška Pechy, bytem Holešov, 
do vlastnictví města Holešo-
va, dle předloženého návrhu. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Ju-
líček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 148/2012 
- N 1093 Zastupitelstvo měs-
ta Holešova I vzalo na vědomí    
předloženou zprávu o výsledku 
opakovaně provedených kontrol 
plnění usnesení za období 2007-
2009 a II pověřilo Radu měs-
ta Holešova, aby se výsledky 
provedených kontrol zabývala. 
Zodpovídá: Ing. František Fuit. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 149/2012 - 
N 1095 Zastupitelstvo města 
Holešova schválilo výplatu 
odměn členům výborů Za-
stupitelstva města Holešova 
za výkon jejich funkce v roce 
2012 dle předloženého návr-
hu. Zodpovídá: Ing. František 
Fuit. Termín: bezodkladně.

Pavel Svoboda, starosta města                
Josef Bartošek, ověř. zápisu             

Jaromíra Čajková, ověř. zápisu          

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

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

Prodejna a půjčovna el. nářadí 

značky BOSCH
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V pondělí 10. prosince 
jsme již čtvrtý rok za sebou vy-
razili do rakouského střediska 
Saalbach-Hinterglemm. Letos 
se výcvikového lyžařského 
kurzu zúčastnilo celkem 80  
žáků ze tříd tercie, kvinta, 1. A,  
1. B, výběr lyžařských zájemců 
z ostatních ročníků, 8 instrukto-
rů a lékař. Do zahraničí jezdíme 
lyžovat pravidelně od roku 2004 
a postupně jsme navštívili mno-
ho známých lyžařských oblastí 
v Rakousku i v Itálii. Poslední 
roky využíváme příjemné pro-
středí penzionu Zwölferblick 
v Hinterglemmu. Penzion leží 
přímo u sjezdovky, pouhých 
150 m od kabinové lanovky 
na Sportalm, a je vyhlášený 
skvělou kuchyní paní Helgy. 
Sněhové podmínky byly letos 
snad nejlepší, jaké jsme v Hin-

Gymnazistům se prosincové lyžování v Alpách vydařilo

terglemmu zažili. Sjezdovky 
byly výborně připravené, takže 
i úplní začátečníci dělali značné 
pokroky a na konci kurzu již 
vykrajovali jeden oblouk za dru-
hým. Čtyři dny lyžování rych-
le uběhly a my jsme se v pá-
tek odpoledne již museli balit 

na cestu domů. Velký dík patří 
všem lyžařským instruktorům 
- p. Janečkovi, Koláčkovi, Ság-
nerové, Jamriškové, Kopřivové, 
Nedvídkovi a Šneidrovi za jejich 
odpovědný přístup k výcviku 
a doktoru Lošeňukovi, který se 
staral o zdraví všech účastníků. 

Letošní kurz se opravdu vy-
dařil a všichni se těšíme, že příští 
rok se nám podaří zajistit stej-
ně pěkný lyžařský zážitek dal-
ším žákům našeho gymnázia.

PaedDr. Miloslav Růžička, 
zástupce ředitele gymnázia 

a vedoucí kurzu

Mateřské centrum Srdíčko, organi-
zační složka města Holešov se sídlem 
ve Školní ul. 1582, rozjíždí opět od ledna 
2013 kurz Předškoláček pod vedením 
učitelky základní školy Kateřiny Jarkovské 
Němečkové. 

Kurz pro předškoláky
Kurz bude probíhat v MC každé pon-

dělí od 15 hodin. Kurz je určen pro všech-
ny děti, které v září nastoupí do 1. třídy. 
Přihlásit se můžete elektronicky na 
m.c.srdicko@seznam.cz, podrobnosti 
na webu MC www.srdicko.estranky.cz.

Oceňte hrdiny
Znáte kolem sebe někoho, kdo vloni 

zachránil druhým život, zdraví či majetek? 
Potom navrhněte takového člověka na 
Cenu Salvator 2012, kterou uděluje hejt-
man Zlínského kraje. Nominace můžete 
posílat v průběhu ledna 2013 na stránkách 
www.cenasalvator.cz.

(red)
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Holešov (frs) - Návštěv-
nost webových stránek města 
meziročně opět stoupla. Zatím-
co v roce 2011 na stránky za-
vítalo 131 472 lidí, v roce 2012 
to bylo 149 009 osob. Nejvyšší 
návštěvnost - přes 14 tisíc - 
byla zaznamenána v červnu. 

Rekord v rámci jednot-
livých dnů pak drží pondělí  
25. června. To se na web po-
dívalo 906 čtenářů. S velkou 
pravděpodobností byl důvo-

O rekord v návštěvnosti webu se postarali Regata a Gott
dem tohoto rekordu koncert 
Karla Gotta a úspěšný hudeb-
ní festival Holešovská regata. 
Populární zpěvák uspořádal 
koncert v holešovském zámku 
v neděli 24. června a festival 
se konal v sobotu 23. června. 
O další rekordy v počtu ná-
vštěvníků webových stránek 
města se postaraly například 
novoroční ohňostroj, udílení 
ceny města či populární bike 
maraton Drásal. 

Pomáhat znamená pozná-
vat - jednoduchá věta, která 
doznala naplnění v průběhu Vá-
nočního dne, jenž proběhl  21. 
12. 2012 na Gymnáziu Ladislava 
Jaroše Holešov. Skvělá atmosfé-
ra vánočně laděné akce měla 
vyústění v předání finančního 
výtěžku herních aktivit třídy 2. 
A rodičům Michalky Láníkové 
z Holešova. Michalka je 6letá 
holčička, kterou osud těžce 
zkouší - od 1,5 roku bojuje s 
nevyléčitelnou nemocí -  s meta-

Pomáhat znamená poznávat
chromatickou leukodystrofií, a její 
léčba je velmi finančně náročná.  

Gymnazisté se připojili 
k subjektům, které chtějí Mi-
chalce pomoci, a věnovali jí 
finanční částku s přáním všeho 
dobrého v nastávajícím roce 
2013. Poděkování za úspěš-
nou akci patří všem žákům 
a vyučujícím gymnázia v čele 
s Mgr. Tomášem Kačorem, kte-
rý byl hlavním koordinátorem 
celého Vánočního dne.

Mgr. Svatava Ságnerová

Vítězové ankety z výsta-
vy Květy a plody léta obdrží 
v blízkých dnech balíčky mečí-
ků od pěstitelů pana Petra Mi-
mránka a paní Heleny Kubíč-
kové. Jsou to tito vylosovaní 
návštěvníci výstav: J. Křečková 
- Jinošov, Jan Smejkal - Tovačov,  
A. a V. Bardějovi - Horní Lapač,  
J. Závada - Kroměříž, M. Řihá-
ková - Žeranovice, P. Burianová - 
Krokočín, K. Páralová - Holešov, 
I. Sehnalová - Přílepy, A.Veče-
řová - Míškovice, B. Dočkalová 
- Holešov, Fr. Poláček - Potštát, 
K. Těhníková - Velké Hamry. 

Výbor ZO ČZS Holešov pře-
je všem svým členům a přízniv-
cům do tohoto roku jen ty nejlepší 
pěstitelské úspěchy beze ztrát 
mrazem, kroupami a škůdci. 

(vč)

Informace  
zahrádkářů

Návštěvnost 
Měsíc 2010 2011 2012 
leden 8 940 11 099 13 618 
únor 7 755 9 220 11 323 
březen 8 327 10 086 11 829 
duben 8 624 9 779 11 809 
květen 9 642 10 609 12 886 
červen 8 933 11 627 14 105 
červenec 8 605 12 435 12 631 
srpen 8 715 12 518 12 013 
září 9 378 11 840 11 976 
říjen 11 471 11 243 13 096 
listopad 11 035 11 430 12 610 
prosinec 8 306 9 586 11 113 
celkem 109 731 131 472 149 009 
měsíc 9 144 10 956 12 417 
den 301 360 408 
max 18.10.-938 26.7.-1383 25.6.-906 
  17.10.-928 27.7.-1279 1.1.-861 
  1.1.-571 2.1.-692 23.1.-732 
  25.10.-549 1.1.-661 24.6.-732 
  2.6.-543 28.7.-652 9.7.-669 
  9.11.-535 5.9.-646 3.9.-646 
  19.10.-515 15.8.-625 13.6.-645 
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2. Místem konání volby prezidenta České republiky:

Ve volebním okrsku č. 1
Volební místnost: CENTRUM PRO SENIORY, PŘÍČNÍ Č. P. 1475,  
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hole-
šově:
BOŘENOVSká, DělNICká, HaNkEHO, HOlajka, HORNÍ, Ná-
BŘEžÍ, NáM. DR. E. BENEšE (1, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 67, 88), NáM. F. X. RICHTRa, NáM. SV. aNNY, NáM. SVOBODY, 
PŘEROVSká, PŘÍČNÍ, STŘElNICE, TŘEšňOVé SaDY, TUČaPSká, 
U RUSaVY, VÍTězSTVÍ, záMECká, žElkOV.

Ve volebním okrsku č. 2
Volební místnost: 1. zš HOlEšOV, SMETaNOVY SaDY 
Č. P. 630 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hole-
šově:
Malá, MaSaRYkOVa, NáM. DR. E. BENEšE (20, 21,  25, 26, 32, 33, 
38, 39, 42, 43, 44, 45, 51, 54, 55, 56, 57, 61, 1245, 1614), PIVOVaRSká, 
SMETaNOVY SaDY, TYRšOVa (657, 658, 987, 1103, 1162, 1163),  
U POTOka.

Ve volebním okrsku č. 3
Volební místnost: záklaDNÍ UMělECká škOla F. X. RICHTERa, 
BEzRUČOVa Č. P. 675
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
BEzRUČOVa, BOžENY NěMCOVé, DRáSalOVa, DVOŘákOVa, 
jaROšOVa, jIRáSkOVa, k VěTŘákU, kOMENSkéHO, kVěTNá, 
lUHY, OSVOBOzENÍ, PaRTYzáNSká, PlajNEROVa, SaDOVá, 
SPORTOVNÍ, TOVáRNÍ (917, 919, 920, 921, 922, 1093, 1099, 1167, 
1280), TYRšOVa (703, 1003, 1094, 1135, 1138, 1145,1276, 1352, 1353, 
1441, 1442, 1443, 1446, 1449, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1461, 
1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1471, 1472, 1473, 1474, 
1476, 1477, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1486, 1487, 1499, 
1556, 1561, 1578, 1584, 1586, 1662), U kaSáREN, ÚjEzD, VěTŘák, 
zlÍNSká.

Ve volebním okrsku č. 4
Volební místnost:  2. zš HOlEšOV, SMETaNOVY SaDY Č. P. 625
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hole-
šově:
GROHOVa, NáDRažNÍ, OČaDlÍkOVa, PalaCkéHO (504, 507, 508, 
510, 513, 520, 521, 523, 524, 530, 531, 532, 533, 535, 539, 540, 544, 
545, 728, 729, 741, 742, 743, 769, 813, 821, 856, 859, 960, 961, 962, 
974, 1063, 1090, 1110, 1128, 1168, 1169, 1232, 1233, 1252, 1278, 1287, 
1339, 1340, 1341, 1400, 1412, 1431, 1452, 1478, 1494, 1577, 1634, 1666, 
1667), PlaČkOV, SaMOSTaTNOST, za DRaHOU.

Ve volebním okrsku č. 5
Volební místnost: BUDOVa MěSTSkéHO ÚŘaDU II. 
TOVáRNÍ Č. P. 1407
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově
HOlEšOVSká, TOVáRNÍ (1100), U lETIšTě.

Ve volebním okrsku č. 6
Volební místnost: DůM S PEČOVaTElSkOU SlUžBOU, NOVOSaDY 
Č. P. 1597
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
BaRTOšOVa, DlažáNkY, HaVlÍČkOVa, NáRODNÍCH BOjOVNÍků, 
NERUDOVa, NOVOSaDY (351, 352, 353, 354, 358, 464, 465, 466, 467, 
468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 765, 768, 770, 857, 1068, 1290, 1437, 
1496, 1566, 1568, 1590, 1592, 1593, 1594, 1595, 1597, 1599, 1600, 1601, 
1602, 1615, 1616, 1617, 1640, 1641, 1642), SUšIlOVa, škOlNÍ.

Ve volebním okrsku č. 7
Volební místnost: MaTEŘSké CENTRUM SRDÍČkO, škOlNÍ 
Č. P. 1582
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově:
NOVOSaDY (1247, 1286, 1326, 1327, 1328, 1329, 1357, 1358, 1359, 
1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1500, 1501, 1502, 
1503, 1562, 1563, 1564, 1565, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 
1575, 1576).

Ve volebním okrsku č. 8
Volební místnost: 3. zš HOlEšOV, DRUžBY Č. P. 329
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově 
a Všetulích:
DRUžBY, DUkElSká (417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424), HaNáC-
ká, kRáČINY, PalaCkéHO (129, 130, 133, 135, 136, 191, 244, 245, 
257, 258, 260, 263, 264, 270, 308, 319, 330, 333, 411), SlOVENSká.

Ve volebním okrsku č. 9
Volební místnost: STŘEDISkO VOlNéHO ČaSU p. o. 
TYMY VšETUlY, SOkOlSká Č. P. 70
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově 
- Všetulích:
6. kVěTNa, DUkElSká (47, 51, 54, 57, 85, 89, 99, 155), kRáTká, 
MÍRU, OVOCNá, PalaCkéHO (23, 59, 60, 147, 157, 183, 188, 193, 
203, 222, 229, 232, 262, 306, 432, 502), POlNÍ, RůžIČkOVa, RYMICká, 
SOkOlSká, za CUkROVaREM, za VODOU, zaHRaDNÍ.

Ve volebním okrsku č. 10
Volební místnost: BUDOVa OV TUČaPY, TUČaPY Č. P. 68,  
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově 
- Tučapech.

Ve volebním okrsku č. 11
Volební místnost: BUDOVa škOlY DOBROTICE, DOBROTICE  
Č. P. 96, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
v Holešově - Dobroticích.

Ve volebním okrsku č. 12
Volební místnost: BUDOVa OV žOPY, žOPY Č. P. 63, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově - Žopích.

Ve volebním okrsku č. 13
Volební místnost: BUDOVa OV kOlIČÍN, kOlIČÍN Č. P. 93, pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově - Količíně.

OZNÁMENÍ
o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Město Holešov podle §34 odst. 1 písm. b zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky 
a o změně některých zákonů

oznamuje:
1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční dne 25. 1. 2013 od 14.00 do 22.00 hodin 

a dne 26. 1. 2013 od 8.00 do 14.00 hodin        

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní  občanství České republiky (platným občanským průkazem, diplomatickým, 
cestovním nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

4. Hlasovací lístky volič obdrží ve volební místnosti.

Pavel Svoboda
starosta Holešov dne 16. 1. 2013
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Tradice dodržují už nějaký ten rok 
v Holešově - a proto ani letos nesměl 
chybět slavnostní novoroční koncert s číší 
vína. I tentokrát zahrál  v sobotu 12. led-
na ve velkém sále holešovského zámku 
Holešovský komorní orchestr,  i tentokrát  
došlo na číši vína...

Slavnostní koncert zahájil ředitel 
Městského kulturního střediska Pavel 
Chmelík, aby posléze předal slovo sta-
rostovi města Pavlu Svobodovi. Po jeho 

V holešovském zámku proběhl slavnostní novoroční  
koncert s číší vína

krátkém proslovu následoval  přibližně ho-
dinový koncert  Holešovského komorního 
orchestru, jehož  zakladatelem a umělec-
kým vedoucím je Ivo Kurečka. Jako první 
skladbu zahrál soubor předehru k operetě 
Básník a sedlák  Franze von Suppé. 

Poté následoval Valčík z Kálmánovy 
operety Faschingsfee, směs z Nedbalovy 
operety Polská krev. Závěr posluchač-
sky vděčného koncertu patřil předehře 
k operetě Orfeus v podsvětí Jacquese 

Offenbacha, což ale ještě nebyl konec, 
protože si nadšené publikum vytleskalo  
-  vestoje -  přídavek.  

Po koncertě se návštěvníci koncertu 
přesunuli do bočních sálů, kde bylo na-
chystáno občerstvení a hned několik druhů 
kvalitního vína. Novoroční přípitek přednesl 
starosta Pavel Svoboda, což byla spolu 
s následující konzumací příjemná tečka 
za tímto nevšedním kulturním zážitkem. 

Text a foto Robert Rohál
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Holešov - V pořadí pátý reprezen-
tační ples města Holešova, který proběhl 
v sobotu 19. ledna, jako obvykle zahájil 
plesovou sezonu na holešovském zámku. 
Hvězdnou průvodkyní celého večera byla 
tentokrát skvělá Heidi Janků. Nejen svými 
šlágry, ale také přirozeností a bezprostřed-

Heidi Janků miláčkem publika reprezentačního plesu města

ností velmi překvapila a pobavila publikum. 
Někteří přítomní pánové ulovili i taneček 
s umělkyní. K tanci a poslechu dále hráli 
Showband Pavla Březiny, cimbálová mu-
zika Linda, příchozí vítali před vstupem 
do sálu Oderští trubači. Mladí tanečníci 
školy manželů Mědílkových ze Zlína se 

předvedli ve třech vstupech. Publikum se 
rovněž dobře bavilo při barmanské show. 

Město Holešov společně s MKS Hole-
šov děkuje všem sponzorům, díky nimž si 
na své přišli výherci pestré a bohaté tomboly.   

Více fotografií na webu města    
Text a foto Jana Zapletalová  
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Od novodobého znovuotevření hole-
šovského zámku se daří dodržovat skvě-
lou tradici holešovského novoročního kon-
certu, spojenou s číší vína a novoročním 
přípitkem starosty města. A opět tradičně 
na tomto novoročním koncertě účinkuje 
Holešovský komorní orchestr s hosty pod 
vedením jeho zakladatele, Ivo Kurečky. 
A i ten letošní svátek kultury, první v roce 
2013, se mimořádně povedl. V sobotu 
12. ledna očekával nádherně vyzdobený 
zámek více než tři stovky návštěvníků. 
Velký zámecký sál byl plný do posledního 
místečka. Podélné uspořádání sedadel, 
kdy pódium bylo umístěno uprostřed delší 
strany sálu, vyřešilo problémy s akustikou. 
Po zahájení koncertu ředitelem MKS Pav-
lem Chmelíkem přivítal všechny přítomné 
starosta města Holešova Pavel Svoboda. 

A pak už se začali všichni posluchači 
doslova koupat ve sladkých tónech nej-
slavnějších operet. Silná sestava Hole-
šovského komorního orchestru posíleného 
nejen v oblasti tradičních smyčců, ale 
i o vynikající dechovou sekci dosahovala 
skvělého zvuku a virtuózního přednesu. 

Vídeňská operetní klasika Franze von 
Suppého - předehra k operetě Básník 
a sedlák s violoncellovým sólem Kamila 
Žvaka navodila lehkou a veselou atmosfé-
ru závěru 19. století, kdy opereta a valčík 
kralovaly v podunajské monarchii.  Násle-
dovalo další z řady vídeňských operetních 
děl - valčík z operety Faschingfee (Maso-
pustní víla) Emmericha Kálmána. A potom 
se účinkující s vervou pustili do tak důvěr-
ně známé Polské krve českého Oskara 
Nedbala, ze které předvedli průřez všech 

Zážitek na novoročním koncertu

jejích skvělých, zpěvných árií. A závě-
rečná hravá předehra k operetě Orfeus 
v podsvětí Jacquese Offenbacha, zejména 
zlidovělý kankán čertic, zvedla obecen-
stvo bez váhání ze sedadel k bouřlivému 
potlesku vestoje. A Kurečkův orchestr  
nezklamal - aby uspokojil nadšené poslu-
chače, přidal velmi trefně jásavý Radecké-
ho pochod od Johanna Strausse staršího. 
Ostatně tato skoro hymna bývalé rakous-
ko-uherské monarchie je tradičně hrána 
na novoročních koncertech vídeňských 

filharmoniků - a vídeňské obecenstvo se 
vždy připojuje potleskem do rytmu hudby, 
což stejně tak udělalo i to holešovské. 

Kromě skvělé muziky se Holešovský 
komorní orchestr vytáhl i celkovým režij-
ním pojetím koncertu - dámy v černých 
šatech s rudou květinou ve vlasech, páni 
v tmavorudých košilích s černými motýlky 
přesně odpovídali charakteru lehkono-
hé múzy, která tento večer vesele tan-
čila v celém prvním patře holešovského 
zámku. A umělecký vedoucí orchestru 
Ivo Kurečka autenticky v duchu starých 
zámeckých kapel virtuózně rozmáchle 
dirigoval svým smyčcem a současně hrál 
první housle a houslová sóla. 

Takže zase jednou všichni posluchači 
a diváci tohoto skvostného koncertu slavili 
výjimečný svátek - fest, jak říkali rakousko-
-uherští muzikanti a i ti Atlantové na stě-
nách velkého sálu se spokojeně usmívali, 
protože tolik radosti a pěkné hudby už 
dlouho v těchto zdech nezažili. A nakonec 
bylo nasnadě celý holešovský novoroční 
koncert plně srovnat s novoročním koncer-
tem vídeňských filharmoniků - hudba zněla 
stejně dobře a příjemná pohoda prýštila 
stejně jako na tom klasickém vídeňském 
koncertě.

Po skončení koncertu připil starosta 
města Pavel Svoboda městu a jeho obyva-
telům do nového roku 2013 a ještě dlouho 
potom si Holešované v zámeckých sálech 
povídali a dobrou vůli spolu měli.

Karel Bartošek
Foto Robert Rohál

Od 1. prosince 2012 zahájila Agentu-
ra Velryba předprodej vstupenek na další 
ročník rodinného festivalu HOLEŠOVSKÁ 
REGATA 2013. Už třetí ročník této oblíbe-
né akce se opět uskuteční v malebném 
prostředí zahrad zámku v Holešově, a to 
v sobotu 22. června 2013. 

„Už v předvánočním čase jsme nabídli 
fanouškům možnost originálního vánoční-
ho dárku, navíc za nejnižší možnou cenu. 
Do konce prosince stála vstupenka pro 
dospělého pouze 250, pro děti 150 a rodin-
ná pro dva dospělé a dvě děti 700 korun,“ 
řekl ředitel Agentury Velryba Michal Žáček. 

Od začátku letošního roku se ceny 
budou postupně zvyšovat, těsně před 
festivalem budou řádově o sto korun na 
osobu dražší.

Přijedou hvězdy
Návštěvníci se mohou těšit opět na 

dobrý hudební základ festivalu. V pro-
gramu vystoupí například populární 
Miro Žbirka, který v Holešově dodateč-
ně oslaví své 60. narozeniny, dále pak 
skupina Olympic, Aneta Langerová, ka-
pela Fleret nebo Kamil Střihavka. Ob-
jeví se také Dan Bárta, Lenka Dusilová  

Předprodej vstupenek na tradiční HOLEŠOVSKOU REGATU 2013 zahájen!

a další. Kompletní program zveřejní 
pořádající Agentura Velryba začát-
kem února. 

O zábavu nebude
nouze

Rodinný festival Holešovská 
regata 2013 se v nádherných pro-
storách zahrad holešovského zám-
ku uskuteční už potřetí. Vloni ho 
navštívilo skoro deset tisíc lidí. Také 
příští rok se mohou fanoušci těšit 
na  bohatý doprovodný program 
pro děti i dospělé včetně soutěže 
o nejoriginálnější vodní plavidlo. 
Ani tentokrát tedy nebudou chy-
bět dětské atrakce, indiánské týpí, 
dračí lodě, prohlídky zámku, soutěž 
v přejezdu vodní lávky a mnoho 
dalších doprovodných aktivit, které 
z festivalu dělají něco víc než kla-
sickou hudební přehlídku. 

Vstupenky jsou od 1. prosince 
k  dispozici v prodejních sítích TIC-
KETPORTAL a TICKETPRO.

Informace jsou také na oficiál-
ním webu festivalu www.holesov-
skaregata.cz.  

Kamil Střihavka
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PROGRAM
AKCE • HUDBA • ZÁBAVA • KINO

leden, únor
SEDM PSYCHOPATŮ
2. března - 17.30 a 19.30 - kino SVĚT
Scenárista Marty hledá inspiraci u svých dvou kamarádů: výstředního herce Billyho a Hanse  
s kriminální minulostí, kteří se příležitostně živí krádežemi psů. Tentokrát ale unesli špatného 
psa... a o inspiraci je postaráno. Dožije se Marty konce svého scénáře?
Přístupný od 12 let. Kriminální komedie. Velká Británie. Bontonfilm, 109 min.

VÝSTAVA STARÝCH FOTOGRAFIÍ HOLEŠOVA Z FONDU MĚSTSKÉ-
HO MUZEA
7. března - 31. května - studovna Městské knihovny, 7. března - 17.00
Výstava představí nejzajímavější snímky ze sbírky Městského muzea. Návštěvníky mohou zau-
jmout architektonické proměny Holešova zachycené optikou starých fotoaparátů. Vstup volný.

KULTURNí AKCE

PLES GYMNÁZIA L. JAROŠE
25. ledna 2013 - 19.00 - zámek

FARNÍ PLES
26. ledna 2013 - 19.00 - zámek

PLES 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY
2. února - zámek

Z MÉHO KRAJE
7. února - 17.00 - Městská knihovna Holešov
Literárně-hudební pásmo věnované 155. výročí narození Františka Táborského. Účinkuje 
Malé divadlo MěK Holešov a hudební soubor Corda Magico. Vstupné: 25,-.

PLES o.s. CASTELLUM, DIVADLA 6. KVĚTNA + PARTNERŮ
9. února - zámek 
Tradiční ples o.s. Castellum, Divadla 6. května, 
Technických  služeb Holešov a Tepelného hospodářství Holešov. 

IVA FRÜHLINGOVÁ S KAPELOU & IVAN HLAS TRIO
15. února - 19.00 - zámek, New Drive Club
Výjimečné setkání dvou osobností české hudební scény. 
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru Holešov.  Vstupné: 100,-.

ZA POZNÁNÍM ISLANDU A FAERSKÝCH OSTROVŮ
19. února - 17.00 - Městská knihovna Holešov
Cestopisná přednáška, slovem a obrazem provází Ing. Dušan Maceška. Vstupné: 25,-.

MAM‘ZELLE NITOUCHE
21. února - 18.00 - zámek - velký sál
Populární opereta v podání Státní konzervatoře Kroměříž.

PLES VYŠŠÍ A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLY MV HOLEŠOV
22. února - zámek

FESTIVAL MUSICA HOLEŠOV - JARNÍ KONCERTNÍ ŘADA
24. února - zámek
Recitál pěvecké legendy. Účinkují: Richard Novák - bas, Karel Košárek - klavír. Zazní skladby: 
Dvořák - Biblické písně, Martinů - Písničky na jednu stránku, Novák - Melancholické písně 
o lásce, Loewe - Tři balady.

KINO SVĚT

ŘÍŠE HRAČEK
30. ledna 2013 - 17.30 - kino Svět
Vítejte v nejmagičtějším a nejbáječnějším místě světa - v Říši hraček pana Magoria. Musíte 
ale přistoupit na jistá pravidla hry a věřit všemu, co vidíte. Kdo uvěří, může vidět zázraky.
Přístupný, rodinná komedie, USA, Bioscop, 92 min.  Vstupné 40,- Kč.

ATLAS MRAKŮ
11. února - 17.30 a 19.30 - kino SVĚT 
Filmová adaptace románu Davida Mitchella vypráví šest žánrově odlišných příběhů, které 
se odehrávají v různých časech a na různých místech od začátku 19. století až po postapo-
kalyptickou budoucnost. Přístupný od 12 let. Fantasy, sci-fi, dobrodružný. USA, Německo. 
EEAP Film Distr., 164 min. Vstupné: 65,-.

RIO
20. února - 17.30 - kino SVĚT
Vzácný papoušek Blu žije na malém městě se svojí paničkou Lindou v domnění, že je jediným 
svého druhu. Zjistí ale, že to není pravda a vydává se do rodné Brazílie hledat své kořeny.
Přístupný. Animovaná komedie. USA. Bontonfilm, 96 min. Vstupné: 60,-.

PŘIPRAVUJEME
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SERIáL

V seriálu, který zde budete nachá-
zet v několika následujících číslech, vám 
chceme představit dějiny instituce, která je 
na mapě kulturního Holešova již více než 
100 let. Význam holešovského muzea se 
v průběhu času měnil, někdy bylo důle-
žitým symbolem emancipace a lokálního 
patriotismu, jindy například pod vlivem 
nepříznivých existenčních podmínek upa-
dalo. Jednotlivé fáze existence muzea 
chceme srozumitelně popsat. Protože vět-
šinou zásadně záleželo na osobnostech 
jednotlivých muzejníků, zmíníme i jejich 
životní příběhy. V tomto díle se zastavíme 
u jedné ze dvou holešovských výstavních 
akcí, které daly ke vzniku budoucího mu-
zea zásadní impuls.

Holešov se ve druhé polovině 19. 
století začal národnostně probouzet. Roku 
1861 byl například založen Čtenářský 
spolek, pěvecký spolek Podhoran a roku 
1881 hasičsko-sokolská jednota Sokol. 
Okresní město se stávalo i ekonomickým 
střediskem. Avšak až do 80. let trvalo, 
než se vytvořilo správné „podhoubí“, které 
v 90. letech 19. století umožnilo rozvoj 
výstavní činnosti. Zvláště Národopisná 
výstava českoslovanská v roce 1895 měla 
prezentovat úspěch a kulturní potenciál 
českých zemí. Příprava a sběr materiálu 
pro Národopisnou výstavu českoslovan-
skou v roce 1895 byly zcela mimořádné. 
Výstava se stala základem pro systema-
tické sbírání ve všech oblastech Čech, 
Moravy i Slezska. Organizaci v krajích 
zajišťovaly tzv. krajinské odbory a výsledky 
jejich sběratelského úsilí byly prezento-
vány na krajinských výstavách. Z každé 
byla vybrána část sbírek a zaslána do 
Prahy. Čas na přípravu nebyl podceněn 
a výstavy v krajích probíhaly již od roku 
1892. První taková výstavka proběhla  
v červenci 1892 v Kojetíně a stala se vzo-
rem pro podobné podniky ve svém okolí -  
i v Holešově. První národopisnou slavnost 
se zde pokusili studenti zorganizovat již 
4. září 1892. Celý podnik se snažil svými 
nařízeními a cenzurními zásahy omezit 

Historie a proměny postavení Městského muzea a galerie 
v Holešově, díl 1.

okresní hejtman Dworzak. Nepřízeň moci 
však dodala národopisné aktivitě ještě 
větší impuls. Výstavní výbor v Holešo-
vě vznikl na přelomu roku 1892 a 1893. 
Předsedou se stal holešovský purkmi-
str František Pokorný, místopředsedou  
JUDr. František Rauscher, hlavním jedna-
telem odborný učitel Jan Dostál. Slavnost-
ní odbor měl na starosti kaplan P. J. Hikl, 
jednatelem tohoto odboru byl právník Jo-
sef Očadlík. Průmyslový odbor obsadil 
Lambert Klabusay, holešovský knihtiskař 
a litograf. Národopisný odbor spravoval c. 
k. notář František Lisický, post jednatele 
zastával učitel Cyril Janák. Školský odbor 
měl v péči c. k. inspektor Jan Rozsypá-
lek a jeho jednatelem byl odborný učitel 
Eugen Polívka. Představu o tom, jak čle-
nové přípravného výboru chtěli, aby byla 
výstava vnímána, si můžeme ukázat na 
slavnostním provolání výstavního výboru, 
v němž se praví: „Rodáci! Myšlenka uspo-
řádání velké národopisné výstavy v krá-
lovské Praze nalezla mocného ohlasu po 
všech vlastech našich… …Za tím účelem 
bude i v Holešově za laskavého přispění 
důstojného duchovenstva, neúnavného 
učitelstva, ctěných spolkův a společen-
stev a bodrého pokročilého rolnictva ce-
lého okresu pořádati v překrásné budově 
školní v době naznačené národopisná 
výstavka spojená s průmyslovou, o které 
slibujeme si mnohé blahodárné účinky pro 
živnostnictvo a celé obyvatelstvo vůbec. 
Jelikož podnik tento jen tenkráte může se 
zdařiti, když společně se práce uchopí-
me, zveme každého, kdo má dobrou vůli  
a lásku k věci užitečné, aby přiložil ruku 
k dílu. Každý bude vítán, kdo se za spo-
lupracovníka neb podporovatele přihlásí. 
V Holešově v květnu 1893.“ Již v lednu 
obeslal přípravný výbor starosty okolních 
obcí s výzvou k zakládání národopisných 
odborů a ke sběru předmětů na výstavu. 
Pro národopisné oddělení se tak poda-
řilo nashromáždit přes 2000 předmětů. 
Podstatnou část tvořily soukromé sbír-
ky Františka Kretze a Eduarda Pecka. 
Ti přispěli svým národopisným materiá-
lem, zejména kroji a výšivkami. Stojí za 
připomenutí, že František Kretz působil 
po čtyři roky v Holešově jako učitel hudby  

a varhaník. Později se stal prvním ředi-
telem Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti.

Výstava byla otevřena od 30. červen-
ce do 13. srpna 1893 v prostorech měš-
ťanské chlapecké školy. Na plochu měřila  
74 m2 a měla tři oddělení: 1. národopisné, 
2. průmyslové a 3. školské. V den zahájení 
výstavy prošel městem velkolepý průvod a 
konaly se promenádní koncerty vojenské 
hudby. Během trvání výstavy předvedli ob-
čané ze širokého okolí řadu lidových zvyků.

Výstava měla příznivý dopad na atmo-
sféru města a stala se stimulem zejména 
jeho dalšího kulturního rozvoje. Eduard 
Peck se stal pro Rudolfa Janovského, 
pozdějšího iniciátora založení muzea, 
učitelem a průvodcem v badatelské prá-
ci. Spolu prováděli společné průzkumy 
pravěkých lokalit v regionu a vzájemný 
přátelský vztah udržovali po celý život. 
Z jejich korespondence je cítit naprosté 
nadšení sběratelskou a vlastivědnou prací.

Za Městské muzeum a galerii v Ho-
lešově

Mgr. Ondřej Machálek

Eduard Peck

Zima 
v Holešově
Tak jsme se pořád-
né zimy dočkali - po 
loňských Vánocích, 
které byly na blá-
tě a bez sněhu -  
i v Holešově. I když 
se už prý hodně 
lidí nemůže dočkat 
jara...

Foto
Robert Rohál



15

hole‰ovsko 2/2013www.holesov.cz

ROZHOVOR

Bylo to začátkem ledna, kdy zahrál 
ve velkém sále holešovského zámku v rám-
ci slavnostního novororočního koncertu 
s číší Holešovský komorní orchestr. A pro-
tože se koncert publiku líbil, usoudil jsem, 
že by bylo dobré přinést rozhovor. Ten jsem 
pro čtenáře Holešovska vedl s paní Alenou 
Kurečkovou, která se pokládá za komorní-
ka HKO, což znamená, že působí v souboru 
něco jako manažer, produkční a správce 
webových stránek.

Co obnáší taková příprava a realiza-
ce novoročního koncertu?

Vybrat repertoár, sehnat notový ma-
teriál a doplnit orchestr o muzikanty, kteří 
nejsou v základním obsazení.  Od září se 
začíná zkoušet. Nejdříve jednou týdně, 
později dvakrát týdně na dělených zkouš-
kách podle nástrojů a po Novém roce ještě 
častěji. V pátek večer a v sobotu před kon-
certem zkouška ve velkém sále zámku. Uf, 
byla to dřina, ale stálo to za to! 

 Kdo je dramaturgem a tím, kdo 
určuje repertoár a směr?

Je to vedoucí Ivo Kurečka. Každý z or-
chestru přijde s nějakou vizí a námětem, 
prodiskutují to, ale konečné slovo má Ivo. 
Předloni jsme na dva dny vyhlásili demokracii, 
ale museli jme ji zrušit. Nedělalo to dobrotu.

Předloni jsme na dva dny vyhlásili demokracii, ale museli jme ji zrušit, 
říká Alena Kurečková

Základní kádr Holešovského komorního orchestru. Holešovský komorní orchestr s hráči na dechové nástroje.

Všiml jsem si, že orchestr sjednotil 
i image, oblečení, což působilo velice 
příjemně.

Máš pravdu, poslední změny černých 
motýlků za bílé si nikdo nevšiml, ale toto se 
povedlo. Byl to nápad děvčat z orchestru 
- a pánové souhlasili. 

 
Jak vlastně dlouho působí Hole-

šovský komorní orchestr a s kým vším 
v minulosti spolupracoval a s kým hod-
lá spolupracovat třeba letos?

Existujeme už čtyři roky a po prvním 
koncertu v dubnu 2009 přišly první nabíd-
ky k účinkování a vlastní projekty. Dopro-
vázeli jsme například zpěváky Kristýnu 
Vylíčilovou, Romana Hozu, klarinetist-
ku Pavlu Caletkovou, harfenistku Danu 
Suchanovou, flétnistky Annu Pitrovou, 
Magdu Čáslavovou, Petru Bradáčovou, 
trumpetistu Vladimíra Češka, kytaristku 
Martinu Jurčíkovou, našeho klavíristu Lu-
bora Horáka a další. Spolupracovali jsme 
s cimbálovou muzikou Voděnka, pěveckým 
sborem Tregler z Bystřice pod Hostýnem, 
Holešovským chrámovým sborem a s ta-
nečníky Ireny Salvadori a v neposlední 
řadě s dirigentem Jaroslavem Mikušem.   
A s kým budeme spolupracovat letos?  
Zčásti to ještě nevíme, něco tajíme, v něco 
doufáme. Třeba že si s námi v květnu, po-
kud se nic nestane, opět zahraje na housle 
Tomáš Netopil (dirigent světových orchest-
rů), tentokrát jako sólista.

Jak často zkouší orchestr a co má 
v plánu v nejbližší době?

Orchestr zkouší pravidelně jednou týd-
ně. Nyní zkouší „Sedm posledních slov 
Vykupitelových“ od J. Haydna s Holešov-
ským chrámovým sborem a sólisty a pro-
gram na Večer sólistů, který bude na jaře 
v sala terreně.  O naší činnosti informuje-
me na www.holesovskyorchestr.cz nebo 
na naší vývěsce na staré spořitelně.

Ptal se Robert Rohál

Komorník HKO Alena Kurečková.

Masopust Městského divadla Zlín se le-
tos spojí se slavným Lešetínským fašankem. 
Konat se bude 9. února od 10 hodin v ulicích 
Lešetín I a II. Divadelníci a Hospůdka U Ko-
várny si na něm mimo jiné připomenou i osob-
nost herce, malíře, spisovatele, vypravěče  
a společného kamaráda Lubora Tokoše, který 
se svými přáteli stál u zrodu populární akce. 
Ve čtvrtek 7. února by oslavil 90. narozeniny. 

 Lubor Tokoš působil v Městském di-
vadle Zlín od roku 1980 až do konce svého 
života a ztvárnil tady pětadvacet nezapo-
menutelných rolí, například rytíře Falstaffa 
ve Veselých paničkách Windsdorských. 
I když pocházel ze Šternberka, považoval 

Lešetínský fašank připomene osobnost Lubora Tokoše
se za Zlíňana, a jak sám říkal, nikdy nehrál 
žádnou postavu, která by mu „nešla pod 
kůži“. Poté, co se ve Zlíně rozloučil se svou 
divadelní kariérou, přece jen ještě udělal je-
den malý krůček zpět - při oficiálním otevření 
57. sezony představil v divadle své obrazy 
a krátce hostoval v tehdejším Divadélku 
v klubu (dnešní Dílna 9472), stal se také pa-
tronem festivalu Setkání/ Stretnutie. V roce 
2001 získal za celoživotní mistrovství v oblasti 
dramatických umění Cenu Thálie. O dva roky 
později převzal u příležitosti svých osmdesá-
tin Cenu města Zlína za rok 2012. Fašank, 
jehož tradici Tokoš ve Zlíně založil, nabídne 
letos návštěvníkům kromě tradičního průvo-

du masek a pochovávání basy také bohatý 
doprovodný program, pivní stany, dvě pódia, 
soutěž o nejlepší masku, vystoupení folklor-
ních souborů a známých skupin, ochutnávku 
zabijačky, domácí slivovice a další maso-
pustní kratochvíle. Herci Městského divadla 
Zlín Hana Briešťanská, Markéta Kalužíková, 
Jana Drgová, Zdeněk Julina a další vystoupí 
s humorným představením Hanse Sachse 
Kocourkovské právo. O hudební doprovod 
se postará originální kapela Proužkovaní slo-
žená z divadelníků. Vystoupení MDZ začíná 
v 11.30 hodin. Lešetínský fašank se ve Zlíně 
bude konat už počtrnácté.

RR
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Letošního šestnáctého ledna jsme si 
připomněli nedožité pětaosmdesáté naro-
zeniny legendárního swingového a jazzo-
vého kapelníka pana magistra Otty Šalera. 
Byl výraznou osobností hudebního života 
našeho regionu. Jeho hudební nadání, 
píle, houževnatost i velké organizační 
schopnosti se staly východiskem rych-
le vzrůstající úrovně všech hudebních 
těles, které kdy sestavil. S kratšími či 
delšími přestávkami stál více než padesát 
let v čele proslulých velkých swingových 
orchestrů i menších souborů, které roz-
dávaly radost příznivcům moderní taneční 
a jazzové hudby nejen v našem regionu, 
ale po celé Moravě. 

Narodil se 16. ledna 1928 v Olomouci, 
dětství a mladá léta prožil v Dobroticích 
na Holešovsku, koncem 70. let odešel 
do Zdounek, kde žil až do konce života. 

K nedožitým pětaosmdesátinám PhMr. Otto Šalera

Během gymnaziálních studií na hole-
šovském reálném gymnáziu (1939-1947) 
se s obdivuhodnou chutí a vůlí věnoval 
hře na několik hudebních nástrojů a jako 
samouk pilně studoval nauku o harmo-
nii a aranžování hudebních skladeb. Již 
v době 2. světové války založil v Dobro-
ticích první kapelu složenou z mladých 
nadšenců a samouků, která hrávala na ile-
gálních tanečních zábavách pořádaných 
v letech 1941-1943 na „ranči“ u Vymě-
talíků. 

Po maturitě odešel do Brna, kde stu-
doval na Masarykově univerzitě farmacii. 
V Brně se seznámil s Gustavem Bromem 
a začal hrávat na trumpetu v jeho orchest-
ru. Tehdy brněnský kapelník navštívil jeho 
rodiče v Dobroticích a přemlouval je, aby 
dali souhlas k přestupu jejich syna ze stu-
dií do jeho orchestru jako hráče na trum-
petu. Rodiče však zásadně nesouhlasili 
a svému synovi řekli: „Nechceme mít 
doma žádného šumaře. Napřed vystuduj 
a pak dělej hudbu jako svého koníčka.“ 

Vysokoškolská studia na přírodovědecké 
fakultě brněnské univerzity ukončil Otta 
Šaler v roce 1953. Poté pracoval jako 
lékárník v různých místech, nejdéle v Ho-
lešově a zejména ve Zdounkách.

Když se po roce 1945 objevila velká 
poptávka po produkcích hudebních sou-
borů, přešel Otta Šaler s přáteli do tehdy 
už známého orchestru Pepy Trlifaje. Spo-
lečně s obětavým kapelníkem prosazoval 
v orchestru vysokou interpretační úroveň, 
ke které se orchestr postupně propraco-
vával doslova dřením na častých zkouš-
kách. To se projevovalo růstem popularity 
orchestru a zajišťovalo mu dobrou pozici 
a konkurenceschopnost mezi ostatními 
kapelami v blízkém okolí. Nevyhraněné 
zaměření Trlifajova orchestru s dechovou 
a smyčcovou častí však neuspokojovalo 
touhu mladých šalerovců zahrát si swing. 

Není divu, že v orchestru vzrůstalo jisté 
napětí mezi dechovou a smyčcovou částí 
na jedné straně a swingovou částí mla-
dých muzikantů pod vedením Otty Šalera 
na straně druhé. Nakonec došlo v roce 
1955 k rozdělení těchto částí a od roku 
1956 hrál nově vzniklý swingový orchestr 
Otty Šalera pod svým prvním zřizovatelem 
- závodním klubem TON Holešov. Orches-
tr navázal na slavnou tradici swingové éry 
a kromě známých světových i domácích 
swingových písniček uváděl orchestrálky 
z repertoáru slavných amerických orchest-
rů Glenna Millera, Counta Basieho, Benny 
Goodmana, Duka Ellingtona aj. Vedle toho 
orchestr sledoval nové vývojové trendy 
v oblasti moderní taneční a jazzové hudby 
a promítal je do svého repertoáru. 

Pokračování na str. 18
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Jak jsme psali minule, František An-
tonín, hrabě z Rottalu, nechává v letech 
1742 -1747 velkoryse přestavět a vyzdobit 
kostel sv. Anny. A už minimálně během vý-
stavby kostela se rozhodne zřídit na svém 
panství, nedaleko svého hlavního sídla - 
holešovského zámku - klášterní rezidenci. 
Tento jeho krok je pochopitelný - jednak se 
po smrti své první manželky, Marie Ceci-
lie, rozené hraběnky z Trauttmansdorffu, 
ještě více obrátil k otázkám víry a podpo-
ry církve, jednak bylo v té době jakousi 
společenskou prestiží největších velmožů 
v habsburské monarchii, ke kterým Franti-
šek Antonín přirozeně patřil, aby na svém 
panství založili a patronovali alespoň jed-
nomu klášteru. A trinitáři byli v té době vel-
mi populárním řádem. Od roku 1746 vedl 
František Antonín z Rottalu jednání s ve-
dením řádu a 26. října 1747 podepsal spo-
lečně s představeným řádu P. Petrusem 
v Santa Barbara dvě vyhotovení německy 
psané zakládací listiny, ve které se zava-
zuje předat řádu pro novou trinitářskou 
rezidenci v Holešově odpovídající, částeč-
ně již vybudovaný řeholní dům s dvorem 
a zahradou, předat řádu kostel sv. Anny 
a darovat konventu pro jeho výživu kapitál 
ve výši 15 tisíc zlatých. Předem, již 4. září 
1747, potvrdila císařovna Marie Terezie 
svou listinou, vydanou ve Vídni, zásady 
stanovené v zakládací listině holešovské 
trinitářské rezidence. Od druhé poloviny 
roku 1747 se zřejmě na přípravě příchodu 
trinitářů do Holešova horečně pracovalo. 
25. července 1748 slavnostně vysvětil 
olomoucký biskup Ferdinand Julius, kar-
dinál Troyer, kostel sv. Anny a současně 
uvedl do nové holešovské rezidence 5 
řádových kněží. Zajímavé je, že ve stejný 
den vysvětil kardinál Troyer v Holešově 
kapli sv. Františka z Pauly, rovněž založe-
nou Františkem Antonínem, hrabětem 
z Rottalu, ve které měla být denně 
sloužena mše sv. jedním trinitářským 
řádovým knězem. Dlouho se nevě-
dělo, kde byla tato kaple umístěna. 
V současnosti se jeví jako nejprav-
děpodobnější teorie P. J. Hrudíka, že 
se jedná o kapli umístěnou původně 
v prostoru dnešní oratoře kostela sv. 
Anny, čemuž nasvědčuje i výklenek 
v oratoři, který zřejmě sloužil pro 
umístění oltáře. V Holešově zřejmě 
pobyl kardinál Troyer několik dnů  
a 28. července potom světí rovněž 
poutní chrám na sv. Hostýně.

Rezidenci trinitářů - nejprve křídlo 
vpravo od kostela sv. Anny (stojíme-
-li proti vchodu do kostela) - vystavěl 
Rottalův architekt Tomáš Šturm starší. 
Fasáda řeholního domu byla podobná 
jako nyní, co se členění okenních os 
týče, avšak její střecha nebyla jako nyní 
sedlová, ale pultová - tzn. v pohledu 
od zámku byla klášterní budova vyšší 
a střecha se od tohoto štítu budovy 
skláněla dolů, do nám. Sv. Anny. Navíc 
byla fasáda budovy směrem k zámku 
opatřena balustrádou, na níž stála řada 

František Antonín, hrabě z Rottalu - 7. díl

soch, které byly umístěny rovněž ve výklen-
cích budovy - autorem soch byl syn Tomá-
še Šturma staršího, Tomáš Šturm mladší, 
dobrý kreslíř a sochař, který rovněž působil 
ve službách posledního hraběte z Rottalu.

Povinností řádových kněží bylo cele-
brování mší sv. v nyní konventním kostele 
sv. Anny, ale i v zámecké kapli, kázání, 
zpovídání a další liturgické úkony, a to jak 
pro zámecké panstvo a ostatní osazenstvo 
zámku, tak i výpomoc farnímu duchoven-
stvu pro obyvatele Holešova a přilehlých 
vsí. Povinnosti konventu stejně jako jeho 

začlenění do areálu zámku vyjadřova-
ly plnou závislost trinitářského řeholního 
domu na zakladateli Františku Antonínovi 
z Rottalu. Ještě v roce 1748 si ale řádoví 
bratři stěžovali na vlhkost a zimu, kterými 
v nově vybudovaném domě trpěli. Proto 
je František Antonín nechal přestěhovat 
provizorně do zámku a z druhé strany kos-
tela (nalevo od kostela sv. Anny, stojíme-li 
čelem ke vchodu) nechal vybudovat v le-
tech 1748 - 1750 rezidenci novou (nynější 
budova radioterapie), ve stejném stylu 
a s podobnou výzdobou, jako měla budova 
starší. Z té se potom stal hospic a ochra-
novna pro chudé, spravovaná řádem. I in-
teriér konventu byl vyzdoben zajímavými 
uměleckými díly, jako byla plátna Františka 
Pilze v refektáři, bohužel stejně jako ven-
kovní sochařská výzdoba se poztrácela, 
zřejmě po zrušení řádu císařem Josefem 
II. a převedením budovy do Náboženského 
fondu. O nálezu nástropní malby ve starší 
budově konventu před několika málo lety 
jsme psali v Holešovsku už několikrát.

Velmi zajímavé jsou zápisy z vizitací 
nadřízených v holešovské rezidenci - první 
z nich proběhla už v červnu a červenci 
1749, kdy byl konvent umístěn ještě v bu-
dově holešovského zámku. Až úsměvně 
působí některé příkazy a zákazy vyšlé 
z těchto vizitací - např. byl vysloven zákaz 
pro řádové bratry jíst a pít mimo rezidenci 
ve městě i na jeho předměstích. Mohli přijí-
mat pozvání jen ke stolu zakladatele domu, 
Františka Antonína, hraběte z Rottalu, kde 
se mohli zúčastňovat jak snídaně, tak obě-
da i večeře. V určené dny muselo být 
uskutečněno společné mrskání (flagellatio 
communis) jako součást umrtvování. Ženy 
neměly do rezidence přístup, hry v karty, 
kostky a podobné byly zakázány.

Ačkoliv zakládací listina stanovila 
počet konventuálů na pět kněží, trvale 
v Holešově působilo šest řeholníků - tím 
šestým býval většinou laický bratr, obvykle 
řemeslník, který se podílel na chodu kon-
ventu. Například v červenci 1749 přišel 
do holešovské rezidence bratr Zachariáš, 
zkušený truhlář a řezbář, který zhotovil 
pro kostel sv. Anny kazatelnu a dvě nád-
hernými řezbami zdobené zpovědnice, 
jejichž výjevy, plné života, dodnes patří 
ke klenotům filiálního kostela. 

Souběžně s výstavbou trinitářské re-
zidence nechal František Antonín ozdobit 
druhé z center svého panství - Bystřici 
pod Hostýnem. V roce 1744 dokončil opět 
jeho dvorní stavitel Tomáš Šturm st. typic-
kou „šturmovskou“ stavbu kostela sv. Jiljí 
na místě staršího bystřického kostelíka. 
Zasvěcení kostela bylo tradiční rottalovské 
- sv. Jiljí je světec, tradičně velmi uctívaný 
ve Štýrsku, odkud Rottalové pocházeli 
a tuto rodovou tradici přenesl poslední 
Rottal i do svého moravského panství. 
Rovněž boční oltář zasvěcený sv. Tekle 

v bystřickém kostele (vybudovaný ale 
až v roce 1751) je jako stejně zasvěce-
ný oltář ve farním chrámu v Holešově 
výrazem úcty Františka Antonína k jeho 
další oblíbené svaté. Milá je pověst, do-
dnes udržovaná pamětníky v Bystřici, 
reagující na relativně velmi skromný 
a až přísný výraz Šturmovy architektury. 
Podle ní dostal stavitel zakázku postavit 
kostely dva - větší v Bystřici pod Hostý-
nem a menší v Kvasicích. Ale spletl se 
a projekty na kostelní budovy vyměnil. 
Pověst je to rozkošná, ale nemá ani 
pravdivé jádro - zatímco bystřický kos-
tel nechal postavit František Antonín 
z Rottalu Tomášem Šturmem a kostel 
byl dokončen v roce 1744, kvasický 
kostel Nanebevzetí Panny Marie nechal 
postavit Jan Adam z Rottalu v letech 
1733 - 1740 (byl tedy dokončen v době, 
kdy se bystřický kostel teprve začínal 
stavět), a sice neznáme jméno jeho 
stavitele, podle stavebního stylu se 
ale jistě jedná o italského architekta, 
spousta podobných prvků napovídá, 
že jím byl zřejmě autor hostýnského 
chrámu Ignác Cirani.

Karel Bartošek

HISTORICKá  
ZAJíMAVOST (seriál)
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Dokončení ze str. 16
S příchodem nové beatové vlny 

ve druhé polovině 60. let došlo ke zmen-
šení a omlazení orchestru, ve kterém vy-
stupovali i kapelníkovi synové Rostislav 
a Otto. Ve druhé polovině 60. let byla 
činnost orchestru na několik let přerušena, 
ale po návratu Šalerových synů z vojny 
pokračovali šalerovští muzikanti ve vystu-
pování, od poloviny 70. let ve dvou men-
ších uskupeních - Synchron  a OK Kvintet. 

Koncem 70. let odešel Otto Šaler 
do Zdounek a na nějakou dobu se přestal 
hudbě věnovat. Až v srpnu 1995 při přátel-
ském posezení bývalých šalerových mu-
zikantů na chatě na Rusavě došlo k osu-
dovému rozhodnutí o obnově zašlé slávy 
velkého swingového orchestru. Strůjcem 
této myšlenky byl bubeník Pavel Květák, 
kterému se podařilo přítomné nadchnout 
pro myšlenku znovuzaložení kapely. Již 1. 
září se konala první zkouška KM Big Bandu 
a ještě téhož roku orchestr koncertoval pro 

veřejnost. Od samého začátku vystupoval 
s velkým úspěchem na předvánočních 
i promenádních koncertech a na plesech 
a rozdával radost všem příznivcům velko-
kapelového swingu a jazzu. Pan kapelník 
do svého obnoveného orchestru angažo-
val znamenité hudebníky - mj. profesory 
kroměřížské konzervatoře, členy zlínské 
a olomoucké filharmonie a špičkové hu-
debníky - neprofesionály. Navázal spolu-
práci s řadou zpěváků - uznávaným jazz-
manem Ladislavem Kerndlem a mnoha 
nadějnými zpěváky - Zdeňkem Florou, 
Petrou Kuciánovou, Mirkou Netopilovou 
Lenkou a Eliškou Kadeřábkovými, Dagmar 
Bernardovou a dalšími. Jen málokdo si do-
vede představit a ocenit jeho úmornou prá-
ci, kterou při aranžmá jednotlivých skladeb 
a přepisování partů vykonal jako kapelník 
za více než padesátiletou existenci svých 
orchestrů a uskupení. 

Před pěti lety se PhMr. Otto Šaler 
rozhodl u příležitosti svých osmdesátých 

K nedožitým pětaosmdesátinám PhMr. Otto Šalera
narozenin ukončit svoji bohatou hudeb-
ní činnost. Naposledy stanul jako diri-
gent před svým KM Big Bandem v neděli  
13. ledna 2008 na velkolepém koncertu 
v sále Domu kultury v Kroměříži. 

Ještě předtím se rozloučil s holešov-
ským publikem na tradičním předvánoč-
ním koncertě konaném v sále kina Svět  
16. prosince 2007.

Ručička životních hodin pana magis-
tra se zastavila v neděli 6. května 2012 
na čísle 84. Zemřel na Malém Valu v Kro-
měříži na zápal plic.

Ing. František Rafaja

Je milou povinností autora příspěvku 
poděkovat za poskytnutí cenných živo-
topisných informací o Mgr. Otto Šalerovi 
a jeho hudebním působení bývalým čle-
nům jeho orchestrů PaedDr. Rostislavu 
Šalerovi, Jaromíru Tatýrkovi, Josefu Háj-
kovi a Antonínu Vybíralovi.     

Štafetu bigbandového 
hraní převzal v Holešově po 
Otto Šalerovi Josef Hájek, 
kterému se mimořádně daří. 
Jednak díky agilitě a vytrva-
losti, jednak díky hudební-
kům, kteří v souboru hrají. 
Další poznávací značkou 
jsou mladé zpěvačky typu 
Ivy Svobodové a Petry Ku-
ciánové nebo hvězdní hosté, 
naposledy to byl tromboni-
sta a vokalista Josef Bažík 
Pavelka. 

Text a foto 
Robert Rohál

Vychází reedice knihy
Reedice se dočkala knížka o herečce Jiřině Jiráskové a režisérovi 
Zdeňku Podskalském, kterou napsal redaktor Holešovska Robert 
Rohál a kterou vydalo už před dvěma lety pražské nakladatel-
ství Petrklíč. Autor se v publikaci zabývá životními i profesními 
peripetiemi obou umělců. (red)
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PROVOZ TYMY 
Kancelář SVČ, p.o.: pondělí - pátek 
7.30 - 18.00. Spontánní aktivity (ku-
lečník, stolní fotbálek, stolní tenis, 
trampolína, ICM): pondělí - pátek 14.00 
- 18.00 - objednávky tělocvičny dle před-
chozí telefonické domluvy minimálně den 
předem v kanceláři na tel.: 573 39 69 28, 
734 358 563

ZVEME VÁS
24. 1. PREMEDICAL CENTRUM PRE-
VENTIVNÍ MEDICÍNY -  možnost  vyšetře-
ní od 9.00 do 20.00, informace a přihlášky 
v TYMY
25. 1. PLES TYMY -  od 20.00, vstupné: 
100,- v předprodeji, 150,- na místě, k tanci 
a poslechu hraje skupina RETROSPEKT, 
zajištěn bohatý program a občerstvení
26. 1. DĚTSKÝ KARNEVAL HARRYHO 
POTTERA V TYMY - od 15.00 v tělocvič-
ně TYMY, vstupné: 30,-, děti v masce: 
10,-, připraven je pestrý program plný 
her, soutěží, tance a chybět nebude ani 
bohatá tombola
27. 1. SNĚHOVÝ PŘÍBĚH - divadélko 
HVÍZD  v TYMY od 15.00 - veselá zimní 
pohádka, vstupné: 40,-  
29. 1. BESEDA - CHIRURGEM V KA-
ZACHSTÁNU od 17.00, vstupné: 40,- 
povídání rožnovského lékaře Martina 
Ondráška o jeho pracovním pobytu v širé 
kazašské stepi. Kazachstán leží na pome-
zí Evropy a Asie a je zemí, o které se před 
časem tvrdilo, že zítra tam již znamená 
včera...

PŘIPRAVUJEME
2. - 3. 2. 2013 - LEDOVÁ PRAHA
Poznávací výlet do Prahy pro děti i dospě-
lé - procházky Prahou, Královská cesta, 
prohlídka muzeí, cena: 850,- (v ceně do-
prava, účastnický poplatek, ubytování, 
průvodce, placka na MHD). Zájemci, hlas-
te se v kanceláři.
1. 2. BOWLINGOVÝ TURNAJ - od 13.00 
do16.00 - pro děti a mládež od 6 do 18 let, 
startovné: 150,-/dítě, přihlášky v TYMY, 
nebo na bowlingu do 30. 1. 2013 
1. 2. OTEVŘENÝ DOMEČEK - dopoledne 
9.00 - 12.00 - sportovní aktivity s Kubou, 
cena: 30,- Kč, odpoledne  - 13.00 - 16.00 
rukodělný program s Janou, cena: 30,-
3. 2. FOTBALOVÝ HALOVÝ TURNAJ 
MLADŠÍCH ŽÁKŮ od 8.30 a od 14.00 
v hale v 1. ZŠ Holešov
8. 2. - 9. 2.  NOČNÍ DESKOHRANÍ PRO 
-NÁCTILETÉ cena: 70,-, přihlášky do 5. 2.
9. 2. KOUZELNICKÁ ŠKOLA HARRYHO 
POTTERA od 14.00  do 16.00 v TYMY, 
vstupné: 20,- (s kouzelníkem p. Svobodou)
10. 2. - DÍVKA ROKU 2013  - dívky a sleč-
ny, přijďte ukázat, že i hezká děvčata jsou 
chytrá, soutěž je určena dívkám ve věku 
13-15 let, k termínu konání musí dosáh-
nout minimálně 13 let a ke dni konání 
finále nesmí dosáhnout 16 let. Účastnický 

poplatek 100,- Kč. Čekají vás úžasné 
zážitky a hodnotné ceny. Soutěžní disci-
plíny: rozhovor s moderátorem, test zna-
lostí, zručnost, dovednost, aerobik, volné 
vystoupení, módní přehlídka. Přihlášky 
nejpozději do 25. 1. 2013.
10. 2. KERAMICKÁ DÍLNA A GLAZO-
VÁNÍ - od 14.00 do 16.00, i pro veřejnost 
možnost vyzkoušet si točení na kruhu 
a práci s hlínou, cena dle velikosti výrobku 
od 30,- Kč
15. 2. ZÁVODY SAMOODRÁŽECÍCH AU-
TÍČEK od 15.00 v tělocvičně, pro děti i do-
spělé, startovné: 10,-, přihlášky do 14. 2.
16. 2. HOLEŠOVSKÝ TALENT 2013 - 
Už se to blíží, příležitost má každý. Ukaž 
se i ty! Předveď svůj talent, ať je jakýkoli 
(tanec, zpěv, kouzlení, folklor, skupina, ka-
rate, žonglování, počty a mnoho dalších), 
možnost pro jednotlivce, páry i skupiny, 
otevřeno všem věkovým kategoriím, při-
hlášky do 31. 1. Vítěze čekají super ceny! 
(finále  Holešovský talent 2013 se usku-
teční 16. 3.)
17. 2. VALENTÝNSKÝ KOUZELNÍK 
od 15.00 v TYMY, program plný kouzel, tri-
ků a zábavy pro děti i dospělé se známým 
kouzelníkem p. Svobodou, toto vystoupení 
je vhodné pro všechny věkové kategorie, 
cena: 30,-
19. 2. MUZIKOTERAPIE - KURZ 
od 16.00, cena: 400,- Kč/3 hodiny, při-
hlášky do 17. 2.
24. 2. POHÁDKA - divadélko HVÍZD 
od 15.00 v TYMY - vstupné: 40,- 
25. 2. - 1. 3. 2013 - JARNÍ POBYT 
S HARRY POTTEREM NA TROJÁKU - 
pro lyžaře i nelyžaře, ubytování na Trojáku, 
cena: 2.550,-/dítě, 2.950,-/dospělý, v ceně 
je doprava, ubytování, plná penze, pitný 
režim, základní pojištění dětí, program, 
materiál, odměny, pedagogický a zdravotní 
dozor, v ceně nejsou zahrnuty vleky
25. 2. - 1. 3. 2013 - JARNÍ MĚSTSKÝ 
TÁBOR - KOUZELNÁ GALAXIE
- od 8.00 do 16.00, cena: 1.090,- (pro-
gram, výlety, obědy, svačiny, pitný re-
žim, výtvarný materiál, odměny, pojištění 
a pedagogické vedení), pro děti od 6 let, 
přihlášky a rezervace v kanceláři TYMY 
do 15. 2. Program: tradiční výlety do Ga-

laxie Zlín a za sněhem, povídání, kvízy 
a soutěže o Harry Potterovi, setkání s kou-
zelníkem, moderní deskové hry, keramika, 
sport a jiné.
27. - 31. 3. LYŽOVÁNÍ V ITALSKÝCH 
ALPÁCH - PASSO TONALE/PONTE 
DI LEGNO - pro rodiny s dětmi, 100 km 
sjezdovek, 29 vleků a lanovek, 40 km 
běžeckých tratí, ubytování s polopenzí, 
skipas, doprava autobusem - informace 
k zájezdu v kanceláři TYMY
30. 1. VEČERNÍ LYŽOVAČKA - SKIBUS 
- pro rodiče s dětmi 
lyžařský svah RUSAVA, cena: 160,- dítě 
do 15 let, 200,- dospělý (vlek + doprava)
odjezd: 15.30 od TYMY, návrat: 18.30 - 
19.00 k TYMY, nutné potvrzení o seřízení 
lyží!!!
Děti do 15 let pouze v doprovodu rodičů
8. 2. VEČERNÍ LYŽOVAČKA - SKIBUS 
-  pro děti ZŠ a SŠ 
lyžařský svah RUSAVA, cena: 200,- (vlek 
+ doprava + instruktor)
odjezd: 15.30 od TYMY, návrat: 18.30 - 
19.00 k TYMY, nutné potvrzení o seřízení 
lyží!!!
11. - 15. 2. LYŽAŘSKÝ KURZ - SKIBUS 
- pro děti od 4let 
lyžařský svah RUSAVA, cena: 1.600 Kč 
(vlek, výuka, doprava)
odjezd: 8.30 od TYMY, návrat: 12.00 - 
12.30 k TYMY, možnost vypůjčit vybavení - 
100 Kč/den, oběd a odpolední program pro 
děti v Tymy - 100 Kč/den, nutné potvrzení 
o seřízení lyží!!!
FOTOSOUTĚŽ - VÁNOČNÍ A ZIMNBÍ 
RADOVÁNKY - fotografie zasílejte e-mai-
lem do 15. 2. 
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ - JARO 2013
Zahájení v neděli 3. března, od 17.00 zá-
kladní kurz, od 19.00 pokračovací, cena: 
1400,-/pár
KULTURA
SLOVÁCKÉ DIVADLO - UHERSKÉ 
HRADIŠTĚ
15. 2. 2013 JEDEN A DVĚ JE ŠEST   
(1 + 2 = 6) - cena: 440,-, odjezd v 17.00 
z AN Holešov - „jeden + dvě“ se vždy nemu-
sí rovnat pouze „klasickému“ trojúhelníku, 
zvláště když se do hry vloží děti a internet
KDYBY TISÍC KLARINETŮ - termín 
upřesníme
HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN - PRAHA
9. 3. 2013 - AIDA - V hlavních rolích: Lucie 
Bílá, Noid, Dasha, K. Nývltová, J. Korn…
Hudba: Elton John, Text: Tim Rice, Ná-
mět: Guiseppe Verdi. Odjezd v 7.00 hod. 
- AN Holešov (možno nastoupit po trase). 
CENA:  1.250,-  Kč, v ceně zahrnut vstup, 
doprava, průvodce.

ČČK KROMĚŘÍŽ NABÍZÍ PLAVÁNÍ DĚTÍ 
OD 6 TÝDNŮ
VANIČKOVÁNÍ - ve spolupráci s ČČK - 
pro děti od 6 týdnů do 1 roku - informace 
a přihlášky na tel. 777 627 440, e-mail: 
plavani-cck@seznam.cz

Středisko volného času p.o. 
Holešov Vás srdečně zve na

PLES TyMy
v pátek 25. ledna 2013  

od 20 hodin
Vstupné 100 Kč - předprodej

150 Kč - na místě

Předprodej SVČ, p. o., Sokolská 70,  
Holešov, tel.: 573 39 928, 

e-mail: vsetuly@centrum.cz

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
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BELETRIE
BŘEZINOVÁ, Anna - Papežova dcera: 
Nový, neotřelý, a přitom vzrušující pohled 
na jednu z nejpozoruhodnějších žen re-
nesanční Itálie.
DE WAAL, Edmund - Zajíc s janta-
rovýma očima: Příběh židovské rodi-
ny Ephrus siů, historická freska o válce 
a míru, vášni a ztrátě.
EMINGEROVÁ, Dana - Kravaťáci: Příběh 
z fiktivní jaderné elektrárny ATOM, jejíž 
ředitel se potýká s diletantskými zásahy 
vládních byrokratů.
HANIBAL, Jiří - Osudová setkání: Autor  
ve své nové knize, postihující vývoj v naší 
zemi od padesátých let 20. století až téměř 
po současnost, provází od útlého mládí 
svého hrdinu Arna - přes studia a profesní 
život lékaře až po odchod do politiky v de-
vadesátých letech.
CHRISTIE, Agatha - Dům u kanálu: 
Záhadný dům skrývá vražedné tajemství 
a nezůstane jen u jednoho...
JANOUCHOVÁ, Kateřina - Podváděná: 
Švédský rodinný thriller je první částí ro-
mánové série s porodní asistentkou Cecilií 
Lundovou v hlavní roli.
KATALPA, Jakuba - Němci: Autorka 
ve svém psychologickém románu zavádí 
čtenáře do prostředí německé rodiny zasa-
žené útrapami první a druhé světové války, 
do válečných Sudet a poválečné Prahy.
KESSLER, Leo - Závod tanků: Strhující 
dobrodružství z prvních dnů německého 
vpádu do Francie, kdy si elitní úderný pluk 
SS Wotan razil cestu kouřící krajinou k La 
Manche.
LASICA, Milan - Dopisy Emilovi: Autor 
ve zkratce a s humorem jemu vlastním 
reflektuje naši každodennost i uplynulé 
půlstoletí svého života.
LÖNNAEUS, Olle - Za co se pyká: Nej-
lepší švédská detektivka loňského roku.
MORGAN, Vered - Šerin a Amar: Do-
jemný příběh osudové, zakázané lásky, 
jenž zobrazuje střet prastaré kultury se 
západními hodnotami.
OBERMANNOVÁ, Irena - Panoptikum 
české: Volné pokračování „Tajné knihy“, 
tentokrát však nikoliv o lásce.
STOESSINGER, Caroline - Století 
moudrosti: Kniha o životě Alice Herzové 
Sommerové, uznávané koncertní klavíris-
tky, nejstarší žijící osoby na světě, která 
přežila holocaust.
ŠTINDL, O.; BOLF, J. - Mondschein: 
Román českých autorů navazuje na tra-
dici dystopického žánru, přitom ovšem 
nabízí původní a dobře vystavěný příběh 
o hledání osobní identity a fungování lidské 
společnosti.
TAN, Shaun - Nový svět: Výjimečné ko-
miksové album beze slov. Grafický román 
zachycuje příběh každého přistěhovalce, 
uprchlíka či vysídlence a zároveň je poctou 
všem, kdo takovou cestu podnikli.

KNIŽNí NOVINKy V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ - výběr na leden 2013

ŽÁK, D. J. - Návrat Krále Šumavy: 
Životopisný román o nepolapitelném pře-
vaděči, který se stal předobrazem Krále 
Šumavy.

NAUČNÁ LITERATURA
BEZDĚKOVÁ, Olga - Po stopách kres-
lených seriálů: 1. díl: Publikace je ko-
mentovaným přehledem kreslených se-
riálů, které u nás ve sledovaném období 
let 1918-1989 vycházely. Zabývá se však 
také vývojem názorů na tento žánr.
BÍLEK, Jiří - Bílá místa české historie. 
2: Tento díl nabízí procházku tak trochu 
opomíjeným 18. stoletím a jeho historic-
kými událostmi.
BLAKE, Mark - Příběh skupiny Pink 
Floyd: Nejucelenější a nejobsáhlejší dílo 
o anglické rockové skupině Pink Floyd.
BŘEZINOVÁ, Dagmar - V každém věku 
stát za hřích: Ať je vám padesát, nebo 
šedesát a budete-li se řídit radami a tipy 
autorky obsaženými v této knize, začnete 
být zahrnovány pozornostmi, o jakých 
sníte od svých šestnácti let... 
BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona - Komunikace 
dětí předškolního věku: Nahlédněte spo-
lu s námi na problematiku komunikace dětí 
předškolního věku z různých úhlů pohledu.
DANČEVOVÁ, I.; STÁREK, F.; STEH-
LÍK, M. - Tváře undergroundu: Kniha 
unikátních rozhovorů s deseti představiteli 
různých undergroundových generací.
GRÖSSING, Sigrid-Maria - Tu felix Aus-
tria: Ve své nové knize autorka barvitě 
a jako obvykle i napínavě líčí fascinující 
historky ze světa Habsburků.
HÁJEK, Petr - Smrt v sametu: Někoho 
tahle knížka nadchne, jiného vyděsí ane-
bo dokonce šokuje! Spatříte v ní obraz 
dnešního světa, Evropy i nevelké, ale 
nikoli bezvýznamné země zvané Česká 
republika.
JONES, Renate - Kočky, síla a ele-
gance: Všechno co potřebujete vědět, 
a ještě něco navíc. Rychlost, obratnost, 
soběstačnost, elegance - to všechno je 
kočka, která provází člověka po tisíciletí.
MOULIS, M.; CÍLEK, R. - Zapomeňte, že 
jste byli lidmi... : Dalo by se říct, že tato 
kniha je pobouřenou autorskou vzpourou 
proti stavu, kdy se téma nacistických kon-
centračních táborů vytrácí z vědomí naší 
společnosti.
PIKORA, V.; ŠICHTAŘOVÁ, M. - Všech-
no je jinak aneb Co nám neřekli o dů-
chodech, euru a budoucnosti: Vtipně 
a s odbornou svrchovaností napsaná kniha 
o současné krizi, důchodech a dluzích státu.
POSPÍŠIL, J.; POSPÍŠILOVÁ, H. - Rub 
a líc baťovských sporů: Kniha regi-
onálních autorů nabízí poutavý pohled 
do soukromého i veřejného života rodiny 
Baťů - účastníků neobyčejné právní kauzy.
ROHÁL, Robert - Jiřina Jirásková 
a Zdeněk Podskalský: Reedice knihy, 

která přináší životní i profesní peripetie 
slavné herečky a známého režiséra. 
VAŠÁK, Jaroslav - Valašská kuchyně: 
Bohatý receptář tradičních, typických i ob-
líbených pokrmů Valašska.
VONDRA, Roman - Peníze v moderních 
českých dějinách: Monografie přibližuje 
čtenářům problematiku měnového vývoje 
v českých zemích od 2. poloviny 18. století 
po současnost.

KNIHY PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE
366 pohádek na dobrou noc: Srdečně 
zveme vás rodiče i vaše děti do kouzelné-
ho světa pohádek Walta Disneye.
BŘEZINOVÁ, Ivona - Johanka z par-
ku: Příběh jedné trochu praštěné rodiny, 
ve které se sourozenci Miloš, Leoš a Ol-
dřiška za pomoci tajemné Johanky snaží 
vyřešit rodinné záhady.
FUČÍKOVÁ, Renáta - Antonín Dvořák: 
Tato obrázková kniha vás provede život-
ními osudy českého hudebního génia, 
pracovitého a pokorného člověka.
GARRIDO-LECCA, Hernán - Dráček 
od jezera Titicaca: Knížka pro nejmenší 
čtenáře, plná roztomilých ilustrací, exotic-
kých zvířat a tajemství, která může ukrývat 
jen hustý amazonský prales.
GREEN, Dan - Továrna v lidském těle: 
Navštiv spolu s dělníky továrnu uvnitř 
lidského těla. Natahování šlach, dopravu 
krve nebo dodávku slin - tito dělníci dřou 
dnem i nocí, aby udržovali unikátní stroj 
zvaný lidské tělo v chodu.
HOUCK, Colleen - Tygrova stezka: 
Strhující pokračování tygří ságy, ve které 
se trojice hlavních hrdinů dostane zase 
o krůček blíž k prolomení prastaré kletby, 
která je svazuje.
KROLUPPEROVÁ, D.; KRATOCHVÍL, 
M. - Draka je lepší pozdravit aneb 
O etiketě: Deset krásných příběhů, deset 
zábavných úkolů a básniček, které naučí 
děti slušnému chování.
MILER, Zdeněk - Hledej Krtka: Vypravte 
se za Krtečkem a jeho kamarády a podí-
vejte se, co všechno za jediný den stihnou.
PEIRCE, Lincoln - Velkej frajer Nate 
hraje vabank: Další příběhy frajera Nata 
pro jeho fanoušky a nadšené čtenáře.
WALLIAMS, David - Pan Smraďoch: 
Dvanáctiletá Chloe se cítí jako nejosa-
mělejší bytost na zemi, jako outsider. Ale 
potom potká bezdomovce pana Smraďo-
cha a všechno se změní...
WEBB, Holly - Moje nezbedné štěně. 
2. Jak na Lumpíka?: Lumpíkovy vylome-
niny rozčilují celou rodinu a Hela si neví 
rady. Pak ale děda navrhne zapsat štěně 
do výcvikového kurzu pro štěňata...

Další knižní novinky a fond knihovny 
na www.knihovna.holesov.info nebo kni-
hy.mks.holesov.info

IŽ
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(Dokončení z minulého čísla)

III. V chudobincích a jiných podobných 
veřejných ústavech budiž provoz, pokud 
bude možno, upraven tak, aby v těchto 
ústavech nedocházelo k používání týchž 
místností a zařízení židy a nežidy zároveň, 
resp. aby bylo zajištěno odloučené bydlení 
židů a nežidů.

IV. Židům jest zakázán vstup v Ho-
lešově do Wilsonových sadů, kterýžto 
zákaz musí být u vstupu do sadů řádně 
vyznačen.

V. Návštěva veřejných koupališť (plo-
váren) jest neárijcům zakázána. Návště-
va lázní jest neárijcům dovolena pouze 
ve čtvrtek.

VI. Veškeré živnostenské podniky 
a po živnostenském způsobu provozová-
ny podniky, jejichž majitelé jsou neárijci, 
buďtež opatřeny veřejně umístěnými pro 
zákazníky zřetelnými nápisy: „Židovský 
obchod - Jüdisches Geschäft“, „Židovský 
závod - Jüdischer Betrieb“ nebo „Židovský 
podnik - Jüdische Unternehmung“ apod.

Pro posouzení, zda nějakou osobu 
považovati za žida nebo obchod, závod 
či podnik za židovský, jsou směrodatná 
ustanovení §§ 6 - 8 nařízení říšského 
protektora v Čechách a na Moravě ze dne  
21. června 1939 o židovském majetku.

Po vypuknutí 2. světové války byli 
vzati rukojmí z řad holešovských obyvatel, 
mezi nimi byli místní představitelé židov-
ské komunity Josef Redlich st., MUDr. Leo 
Kämpf, Rudolf Müller, JUDr. Otto Hayek 
a Arnošt Michalovský. 

70 let od zániku židovské komunity v Holešově

Macabi Hacair v Holešově (asi 1937)
Horní řada zleva: Jiří Bergman, ?, Rudolf Stamberger, Adolf Weinberger, Walter Stamber-

ger, Walter Süss, Jan Süss, Jan Kraus, Kurt Gränger, Robert Szuran, Zdeněk Hayek. 
Prostřední řada zleva: Alfréd Nasch, Helena Grünbaumová, Edith Grängerová, 

Eva Beerová, Ina Weinbergerová, Greta Baranová, Helena Fischerová, Greta Grängerová, 
Erika Beerová, rabín (mimoholešovský, snad Lebovič).

Dolní řada zleva: Ruth Gängerová, Liliana Bergmannová, Erika Steinerová, Olga Bach-
nerová, Boris Michalovský, Eva Krausová, Mirjam Hayeková, Gerta Weinbergerová, Ruth 

Kleinová, ?, ?.

Od 1. 10 1939 byl zaveden tzv. líst-
kový příděl na potraviny, šatstvo, kuřivo, 
pohonné hmoty apod. Jestliže českému 
obyvatelstvu příděly stačily k životnímu 
minimu, pro židy byly pod touto hrani-
cí. Postupně se jim odpíraly další životní 
potřeby, nesměli vlastnit rozhlasové přijí-
mače, gramofony, fotoaparáty, šicí stroje, 
jízdní kola, kožešinové a vlněné věci a byli 
nuceni je odevzdat pod hrozbou odsunu 
do koncentračních táborů. Byly stano-
veny doby, v nichž židé směli vycházet 
z domova nebo chodit nakupovat. Od  
1. 3. 1940 byly občanské průkazy židů 
označeny písmenem „J“, od 1. 9. 1941 pak 
museli povinně nosit viditelné označení, 
pověstnou žlutou hvězdu. Bytová situace 
pro lidi ze Sudet se řešila na úkor židů, 
byli nuceni uvolnit své byty a přestěhovat 
se podle rozhodnutí správní rady města, 
pak v jednom bytě žilo i více židovských 
rodin. Pokud se někdo nechtěl podrobit 
nařízením jako paní Olga Müllerová, je-
jíž manžel byl jedním z rukojmí, dopadl 
špatně, v tomto případě paní Müllero-
vá se synem Tomášem byli již v r. 1942 
posláni do koncentračního tábora Tre-
blinka, poslední zpráva o nich pochází  
z 8. 10. 1942. Židovské děti nesměly chodit 
do škol s německým vyučovacím jazykem 
od 1. 9. 1939, do škol s českým vyučo-
vacím jazykem včetně gymnázií od 7. 8. 
1940.  Postupně se zaváděla další a další 
omezení pro židy. V noci z 11. na 12. srp-
na 1941vyhořela nová synagoga, požár 
byl, jak známo, založen úmyslně a hasiči 
museli chránit před ohněm jen sousední 

domy. Byl vydán zákaz židům pohybovat 
se v centru města Holešova, na náměstí 
a v hlavních ulicích.

V lednu 1942 se na zámečku Wann-
see nedaleko Berlína konala konference 
zástupců SS, SD a některých dalších 
správních orgánů, která rozhodla o dalším 
postupu proti židům. Bylo rozhodnuto, že 
dosavadní způsob vystěhování do zahra-
ničí byl nedostačující a pomalý, a proto 
bylo schváleno tzv. „konečné řešení židov-
ské otázky“ („Endlösung der Judenfrage“). 
Článek III. z tajně pořízeného protokolu 
zmiňuje mj. i území protektorátu: „Při prak-
tickém provádění konečného řešení bude 
Evropa pročesána od západu na východ. 
Území Říše včetně protektorátu Čechy 
a Morava musí mít přednost, třeba už jen 
z důvodů bytových a sociálně politických 
potřeb. Evakuovaní židé budou převezeni 
nejprve do takzvaných tranzitních ghett, 
aby odtud byli odvezeni dále na východ 
(…). Nemáme v úmyslu evakuovat židy 
starší 65 let, ale odevzdat je do ghetta 
pro staré - počítá se s Terezínem.“ Tím 
byl osud židů nejen v Holešově zpečetěn.

Po atentátu na R. Heydricha byli 
v rámci stanného práva bezdůvodně za-
tčeni na udání místního četníka dva židé 
Štěpán Braun a Rudolf Freund, dalším 
zatčeným byl Rudolf Bermann, 15. 6. 1942 
byli všichni v Brně popraveni.

15. ledna 1943 sdělila telefonicky 
ŽNO Praha správní komisi Holešova, že 
se místní židé vystěhují v pondělí 18. led-
na, zřejmě do Terezína. Předem, 17. 1., 
odvážela nákladní auta do Uherského Bro-
du zavazadla, každé do 50 kg a do 10 kg 
potravin na osobu, oni sami pak byli odve-
zeni vlakem. V Uh. Brodě  byli soustředěni 
v místním ghettu a budově gymnázia. 
Naprostá většina židů z Holešova, Bystřice 
p. Host. a okolí byla zařazena do transpor-
tu s označením Cn a odjeli 23. 1. do Terezí-
na, dalších pět odjelo v transportu Cp 31. 1. 
Ani v Terezíně nepobyli dlouho. Po příjezdu 
do Terezína byli židé z Holešova ubytováni 
v Hamburských kasárnách (označovány 
též č. C III). Tři dny po svém příjezdu byli 
přiřazeni k dalšímu transportu na východ. 
Transport s označením Cs odjel v úterý 
26. ledna 1943, dorazil do Osvětimi dva 
dny po odjezdu z Terezína - ve čtvrtek  
28. ledna 1943. Na selekční rampě v Osvě-
timi II-Birkenau bylo z celkového počtu 
1000 osob vybráno 130 mužů a 100 žen. 
Ostatní zahynuli v plynových komorách, 
zřejmě téhož dne. Pro naprostou většinu 
holešovských židů to byl den poslední. 
Lidé z Holešova umírali ještě v Terezíně, 
protože nebyli zařazeni do prvních trans-
portů, umírali v Dachau, Mauthausenu, 
Treblince, Buchenwaldu, Lodži. Bylo jich 
na 217. K tomuto číslu došel Petr Dujka, 
student zdejšího gymnázia, ve své středo-
školské odborné práci v roce 2011, z níž 
jsem hodně čerpal.

Pokračování na str. 24
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V neděli 6. 1. se v hale 1. 
Základní školy Holešov odehrá-
ly turnaje mladších žáků ve fot-
bale. Dopoledne se utkalo 6 
mužstev ročníku U13. Koneč-
né pořadí: 1. SK HS Kromě-
říž, 2. FC Veselí n. M., 3. SK 
Louky, 4. SFK Elko Holešov,  
5. FC Viktoria Otrokovice, 6. FC 
Želatovice. Nejlepším hráčem 
turnaje se stal Dominik Jahoda 
z Veselí n. M., nejlepším střel-
cem Erik Mlčoch z Kroměříže, 
nejlepším brankářem David Mi-
kulášek z SK Louky.

V odpoledních hodinách 
se sjelo také 6 mužstev U12. 
Vítězem tohoto turnaje se sta-

Turnaj mladších žáků ve fotbale vyhrála Kroměříž

Trenér Linda předává odměny mladým fotbalistům.

li fotbalisté z SK HS Kroměříž,  
2. SK Louky, 3. TJ Tatran Starý 
Lískovec, 4. SK Jaroslavice, 5. 
TJ Tatran Litovel, 6. SFK Elko 
Holešov. Nejlepším hráčem 
druhého turnaje se stal Petr 
Křížek z Kroměříže, nejlepším 
střelcem Sebastian Kuna z SK 
Louky a nejlepším brankářem 
Jan Gazdík z Litovle. Všem zú-
častněným děkujeme za účast 
a přejeme hodně sportovních 
úspěchů v jarní sezóně. Všechny 
fanoušky zveme na další halový 
turnaj, který se bude konat 3. 2. 
2013 v hale 1. ZŠ v Holešově.

Ladislav Linda 
trenér mladších žáků Holešov

Součástí udílení Ceny měs-
ta Holešova je i ocenění nejú-
spěšnějších sportovců města 
Holešova. Své kandidáty mů-
žete navrhovat v kategoriích 
sportovní naděje do 15 let, jed-
notlivci za sportovní úspěchy 
do 20 let, jednotlivci za sportov-
ní úspěchy nad 20 let, sportovní 
kolektivy a trenér či organizační 
pracovník. (Podmínky viz str. 3.)

V loňském roce obdržel 
cenu nejúspěšnější sportovec 
města za rok 2011 fotbalista 
Milan Roubalík, dlouholetý lídr 
holešovského fotbalu, který je 
v současné době rovněž před-

Nominujte sportovce 
na Cenu města Holešova

sedou fotbalového oddílu SFK 
ELKO Holešov. 

Nejúspěšnějším sportov-
cem města Holešova v kategorii 
do 20 let se vloni stal Libor Liška 
mladší. Úspěšný stolní tenista na-
příklad získal v soutěžní sezoně 
2009/2010 titul mistra ČR ve čtyř-
hře v kategorii starších žáků. 

Nejúspěšnějším spor-
tovním kolektivem města Ho-
lešova za rok 2011 se stalo 
družstvo mužů „A“ SFK ELKO 
Holešov. Kolektiv několik let 
působí pravidelně v nejvyš-
ší soutěži Zlínského kraje.

(sov)

Starší žáci SFK Holešov se v sobotu 5. ledna 2013 zúčastnili 
dobře obsazeného halového turnaje v Zašové. Soupeřem jim byly 
týmy Ratiboře, Juřinky, Ústí u Hranic, Poličné, Velkých Karlovic  
+ Karolinky a Březolup. Po pěkném výkonu skončili naši borci na 
medailovém 3. místě za týmem Ústí u Hranic a Ratiboře. Mezi 
nejlepší hráče se zařadil holešovský gólman Benedikt Šuba. 
Střelci golů byli Filip Kotas, Tomáš Zakopal a Tomáš Frlajz.

(lh)

Starší žáci skončili třetí

Z kvalitně obsazeného 
turnaje ročníku narození 2004 
si holešovští fotbalisté odnesli 
cenné vítězství. Turnaj tento-
krát pořádala TJ Prusinovice 
ve sportovní hale 1. ZŠ Holešov 
druhou lednovou neděli. Jako 
pořádající tým se prezentova-

Mladší přípravka zabodovala

Vlevo zlatí hoši z Holešova.  
Nahoře nejlepší hráč turnaje. 

li Prusinovičtí velmi úspěšně 
a po nervy drásajícím boji stanu-
li na stříbrném stupni. Holešov-
ská mladší přípravka si kromě 
zlatých medailí odnesla i pohár 
pro nejlepšího hráče turnaje - 
tím se stal Jiří Štopl.

 Barbora Winklerová
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Lednový kalendář sportovních soutěží 
zahrnuje vždy florbalové turnaje. V pá-
tek 11.1. se ve sportovní hale Gymnázia 
Ladislava Jaroše Holešov konalo školní 
kolo v tomto sportu. Organizátoři ze třídy 
septima ve spolupráci s AŠSK ČR přiví-
tali 10 družstev, která se utkala ve třech 
skupinách při napínavých vzájemných 
zápasech. Vítězné týmy se střetly v bojích 
o medailové příčky a hala, zaplněná hráči 
i jejich fanoušky, sledovala dramatická 
utkání, ve kterých se  nakonec rozhodlo  
o přesvědčivém vítězství třídy oktáva. 

Poděkování  za úspěšný průběh celé 
akce patří  pořádající septimě včetně roz-
hodčího Aleše Trněného. Vítězný tým 
získal pohár, každý hráč obdržel medaili 
a družstva na prvních třech místech si 
odnesla odměnu v podobě cukrovinek. 

Pořadí: 1. oktáva, 2. septima, 3. 
kvarta, 4. 2. A, 5. 3. A, 6. 4. A, 7. tercie, 
8. sekunda, 9. 1. B, 10. kvinta 

Mgr. Svatava Ságnerová

Přebor ve florbale

První zápas devatenáctého 
kola Kroměřížské hokejové ligy 
(KHL) definitivně rozhodl o os-
mičce týmů, které postupují do 
play-off. O poslední postupovou 
příčku přitom mezi sebou bojo-
valy týmy Holešova a Žop. 

HC Holešov Gators
- HC Žopy 3 : 5

Vítězství v napínavém sou-
boji o poslední postupové místo 
do play off  nakonec potvrdily 
Žopy nedělním vítězstvím nad 
Holešovem. K definitivnímu 
postupu mezi osm nejlepších 
přitom Žopům stačila i remíza.  

HC Žopy - AHK Kroměříž 
7 : 1

HC Žopy potřebovaly nutně 
bodovat, protože je v tabulce 
ohrožovali na 9. místě rozjetí 
Gators. Žopy rozhodly o vý-

Do play off postupují Žopy, Gators zůstal mimo hru
sledku během dvou a půl mi-
nuty v první třetině, kdy vstřelily  
3 branky. V úplném závěru 
nakonec zaznamenali čestný 
úspěch také hokejisté AHK.

STS Vážany ZDO
- HC Holešov Gators 3 : 6

Už v první minutě bylo skó-
re zápasu 1:1, první třetina pak 
skončila rovněž remízou - 2:2. 
Hráči Gators hráli celý zápas 
aktivněji a tým z Vážan celou 
dobu pouze dotahoval skóre. 
Rozhodující nakonec byla zá-
věrečná třetina, kdy Gators 
dali 3 branky a uhráli v té chvíli 
veledůležitou výhru 6:3. Pro 
Holešovany to totiž byla po-
slední možnost, jak se bodově 
dotáhnout na Žopy.

Do ročníku 2012/13 KHL 
se přihlásilo12 týmů. Soutěž je 

rozdělena na dvě části. V zá-
kladní se utkají spolu všechny 
týmy dvoukolově. Do play-off 
postupuje prvních osm týmů, 
které se bude hrát na jeden zá-

pas. V případě remízy dojde 
na 15minutové prodloužení a 
nájezdy.  Týmy na 9. až 12 místě 
se utkají mezi sebou o umístění. 

(frs)

Jeden z napínavých okamžiků rozhodujícího derby mezi 
hokejisty Holešova a Žop. Foto Milan Jonák

Dvacátý ročník  jubilejní Rohálovské 
10  se uskuteční v sobotu 23. února 2013. 
Záštitu nad závodem převzal poslanec  
a starosta města Holešova Pavel Svobo-
da. Protože přes Prusinovice vede objížď-
ka, bude trať závodu pozměněna. 

Po jednání s příslušnými orgány se 
pořadatelé nakonec rozhodli, že se poběží 
do Dřevohostic a zpět. Trať se prodlouží 
na 12,3 km a bude stejná i pro ženy. Start 
hlavního závodu bude jako obvykle ve 12 
hodin, dětské kategorie začínají v 9:40. 
Startovné zůstává ve výši 150 korun.

Podrobné propozice závodu budou 
zveřejněny nejpozději do konce ledna.

Rohálovská 10 
do Dřevohostic
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Soutěž HolešovskaSudoku

Soutěž vzniká ve spolupráci s restaurací 
KanaDa ve Zlínské ulici a MKS Holešov.
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Dokončení ze str. 21
Ne všichni židé pasivně čekali na svůj osud. I se zbraní 

v ruce, na východní i na západní frontě, bojovali proti zlu - 
Evžen a Arnošt Brichtovi, otec a syn, bydlící v době odchodu 
do emigrace ve Zlíně, Otto Braun, Kurt Grünbaum (po válce si 
příjmení změnil na Gregor) a Walter Stamberger. Dokud byla 
možnost emigrovat, odešla rodina Stambergerova, Alfréd Nasch, 
Ina Weinbergerová, Henny Bergmannová a možná i její bratr 
Zdeněk. Domů do Holešova po přežití útrap koncentračních 
táborů se jich vrátilo… a tady se počty pamětníků a pramenů 
liší. V každém případě jich nebylo tolik, aby se mohla obnovit 
židovská náboženská obec požadující nejméně 10 mužů. Jisté 
je, že přežili Josef Bachner nebo Rudolf Bachner, Eva Beero-
vá, Arnošt Bergmann, Gustav Braun, Heřman Ehrlich, Norbert 
Gänger, MUDr. Zikmund Knopf, Arnošt Michalovský, Jindřich 
Michalovský, Josef Redlich st., Jan Süss. Stambergerovi se vrátili 
do Československa, ale ne do Holešova, žili v Praze, avšak bez 
syna Rudolfa, který zahynul při potopení lodi Patria v přístavu 
Haifa 25. 11. 1940. Do vlasti se vrátili i bývalí vojáci, ale Arnošt 
Brichta v r. 1949 odešel do Izraele a dál do anglosaského světa.

Židovská komunita v Holešově v roce 1943 po staletích 
prakticky zanikla. Letos je to právě 70 let. I po sedmdesáti letech 
je třeba na bývalé židovské spoluobčany vzpomínat a hlavně 
nezapomínat. 

Karel Zahradník

70 let od zániku židovské  
komunity v Holešově

Pátek 25. 1. Ples Gymnázia L. Jaroše - zámek od 19 hod.
Sobota 26. 1. Farní ples - zámek od 19 hod.
Středa 30. 1. Říše hraček, rodinná komedie USA - kino Svět 
od 17.30 hod.
Sobota 2. 2. Ples 2. Základní školy, k tanci hraje skupina 
Expo - penzion - zámek

MKS HOLEŠOV PŘIPRAVUJE:
Sobota 9. 1. Ples o. s. Castellum, Divadla 6. května  
a partnerů, k tanci hrají Marathon Band a DJ Šmakin - zámek 
od 19.30 hod.
Pátek 15. 2. Iva Frühlingová s kapelou Ivan Hlas Trio - zá-
mecký New Drive Club od 19 hod.
Čtvrtek 21. 2. Mam'zeelle Nitouche - populární opereta v na-
studování kroměřížské konzervatoře  - zámek od 18 hod.
Pátek 22. 2. Ples Vyšší a Střední policejní školy MV Hole-
šov  - zámek

RR

Akce na nejbližších 14 dnů

Zpěvačka Iva Frühlingová vystoupí v Holešově 
v pátek 15. února.

Téměř 40 čtenářů reagovalo na hádanku, kterou uveřejnilo 
Holešovsko č. 23/2012, přičemž jste poznali úryvek písně „Pře-
stalo se slunce smát“ (A. Michajlov/I. Fischer), kterou v tele-
vizní pohádce režisérky Vlasty 
Janečkové Popelka zpívá Eva 
Hrušková. Prvním vylosovaným 
výhercem je Dušan Rypka z Hole-
šova, druhým šťastným výhercem 
je Radek Machálek z Holešova 
- oba si pochutnají v restauraci 
Kanada Holešov.

Za správně vyluštěné SU-
DOKU pošleme volné vstupenky 
do kina Svět Světlaně Jurčíkové 
z Přílep a Drahomíře Riemerové z 
Holešova. Všem šťastným výhercům redakce srdečně gratuluje!

A teď už pokračujeme v nové hádance. Uhádnete z úryvku 
textu, jak se písnička jmenuje, kdo ji zpívá a ve kterém detektivním 
televizním seriálu, respektive filmu zaznívá? 

„…Von pořád čekal, nepřišlo vůbec nic, já jsem se za-
běhla, já jsem se zaběhla…“

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 

Eva Hrušková v roli 
Popelky.


