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O problémech se zimní údržbou měs-
ta s ředitelem Technických služeb Holešov 
Ing. Miroslavem Strnadem.  

Jak Technické služby Holešov za-
hájily rok 2013? 

Konec roku a zahájení nového kalen-
dářního roku pro pracovníky Technických 
služeb Holešov (TS Holešov) nepředsta-
vují žádný významný zlom. Především  
v tomto období dovolených a svátků musí 
být zajištěny všechny služby, jako je úklid 
města, veřejných prostranství, především je 
to ale  svoz komunálního odpadu a jeho tří-
dění. Konkrétně svoz odpadu je náročnější  

Rozhovor o zimní údržbě s ředitelem Technických služeb Holešov
nejen v tom, že musí být proveden ve 
zkrácených časových lhůtách s ohledem 
na státní svátky, ale  také z důvodu zvýše-
ného objemu odpadu. To vše za mnohdy  
velmi nepříznivých klimatických podmínek. 

Se zimním obdobím přímo souvisí 
zimní údržba. Čím se řídí?

Zimní údržba se řídí „operačním plá-
nem“ zimní údržby místních komunikací, 
chodníků a veřejných prostranství, který 
projednávají a schvalují rada a zastupi-
telstvo města. Ten stanovuje priority, to je 
pořadí údržby komunikací, druh techniky, 
kterým je údržba prováděna, a časové 

limity jednotlivých činností. Určuje také 
kompetence pracovníků, kteří ji zajišťují.

Kdyby TS plnily své povinnosti 
vyplývající z „operačního plánu“, ne-
byly by žádné problémy se sjízdností 
a schůdností místních komunikací?

Zjednodušeně řečeno ano. Praxe je 
ale jiná. Operačním plánem zimní údržby 
místních komunikací se rozumí zmírňování 
závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto 
komunikacích, které byly způsobeny zim-
ními povětrnostními vlivy a podmínkami, 
nikoliv jejich odstranění. 

Dokončení na str. 4

Lednový karneval v SVČ - TYMY Holešov se stal již dlouholetou tradicí. Letos hlavní hrdina karnevalu Harry Potter 
pozval všechny do kouzelné školy v Bradavicích.
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Holešov (JZ) - Dokladem 
toho, že se závod NESTLÉ 
Sfinx Holešov stará o své za-
městnance a především o jejich 
bezpečnost, je nově vybudova-
né parkoviště. Stavbu firma zre-
alizovala přímo naproti budově 
všetulského závodu, v ulici Pa-
lackého. Pracovník technického 
oddělení Sfinxu Holešov Ing. 
Tomáš Proxa  nám k nedáv-
no zkolaudované stavbě uve-
dl: „Parkoviště s kapacitou 94 
parkovacích míst je soukromým 
parkovištěm firmy NESTLÉ vy-
budovaným na jejím soukro-
mém pozemku. Již delší dobu 
přetrvávaly problémy s par-
kováním nejen zaměstnanců 
Sfinxu, proto se vedení  firmy 
rozhodlo zainvestovat parkovi-
ště nové. To stávající, vedoucí 
po obou stranách vozovky po-

Naproti Sfinxu přibylo nové parkoviště
dél  fabriky, již bylo nedostačují-
cí. Od odbočky směrem k  firmě  
BM PLUS až po bránu sloužící 
pro výjezd kamionů ze závodu 
Sfinx parkovalo v průměru 70 - 
80 automobilů. Jeho kapacita 
je maximálně 90 míst. Ta jsou 
nyní k dispozici veřejnosti, která 
zde již může zaparkovat bez 
problémů.“ Nové parkoviště je 
zabezpečeno závorou. Tu po-
mocí ovladače otevřou pouze 
zaměstnanci Sfinxu.  Z důvodu 
zimních povětrnostních podmí-
nek nebylo možno stavbu do-
končit, chybí poslední vrstva 
asfaltu. Na tu si ale musí firma 
ještě počkat, až se po zimě ote-
vřou asfaltárny. Dokončit je poté 
třeba i vodorovné značení podél 
přechodu pro chodce a výjezdu 
z parkoviště. Dle slov Ing. Proxy 
je ale vše administrativně v po-

řádku a používání parkoviště je 
povoleno ze strany stavebního 
úřadu.  „S realizací stavby sou-
visí  také  investice na okolních 
komunikacích - tzn. posunutí  
autobusové zastávky, přechodu 

pro chodce a dopravní znače-
ní. V neposlední řadě rovněž 
nadstandardní úsporná tech-
nologie veřejného osvětlení. 
Vše zainvestovala rovněž firma  
NESTLÉ,“ dodal Proksa.    

Holešov - Počátkem po-
sledního lednového „volebního“ 
víkendu navštívili Holešov zá-
stupci polského partnerského 
města Pszczyna v čele s bur-
mistrem (starostou) Dariusem 
Skrobolem. Na programu měli 
nejen setkání s novým staros-
tou a vedením města, ale také 
si prohlédli některé významné 
podnikatelské areály. V pátek 
25. ledna se setkali na radnici 
se starostou Pavlem Svobodou 
a místostarosty města a projed-
nali další možnosti spolupráce 
a tím zahájili i další etapu vzá-
jemných vztahů. Tentokrát byla 
návštěva koncipována do ob-
lasti podnikatelských aktivit 
a školství. V rámci programu se 
zástupci Pszczyny také setkali 
s PaedDr. Zdeňkem Janalíkem, 
bývalým starostou města, a po-
děkovali mu za spolupráci. Mís-
tostarosty Mgr. Rudolfa Seiferta 
jsme se zeptali: 

Partneři z polské Pszczyny navštívili průmyslovou zónu
 V čem spočívají výhody ofici-
álního partnerství pro město 
Holešov a kolik těchto part-
nerů Holešov má?

Možná se někomu může 
zdát, že se jedná jen o nepod-
statnou věc, ale mezinárodní spo-
lupráce i na úrovni měst a regionů 
má velký význam. Možná o to vět-
ší, že se setkávají lidé z mnoha 
oblastí „normálního“ života, kteří 
mají podobné problémy, ale i zá-
jmy a radosti. Tímto se asi také 
více mažou různé předsudky či 
animozity. Spolupráce s okolními 
zeměmi má tedy význam přede-
vším pro obyvatele města a in-
stituce zde působící. V současné 
době má Holešov oficiálně pode-
psánu spolupráci s polskou Pszc-
zynou, slovenskými Turčianskými 
Teplicemi a Považskou Bystricí 
a chorvatským Desiničem. Ne-
formálně probíhá spolupráce 
se slovenskou obcí Topoľčian-
ky - už několik desetiletí přede-

vším díky srdečným vztahům 
hasičských organizací - a dále 
s rakouským městem Glogg nitz 
a polským městem Skawina. 
Co bylo stěžejním programem 
polské návštěvy a co se jim 
v Holešově nejvíce líbilo?

Důležitým podnětem k ná-
vštěvě představitelů Pszczyny 
bylo setkání s novým starostou 
města a ocenění spolupráce se 
Zd. Janalíkem a pak také rozšíře-
ní vzájemných vztahů i do podni-
katelské sféry a ještě více školství. 
Během pátku si hosté prohlédli 
holešovskou průmyslovou zónu, 
provoz společnosti Trachea, se-
známili se se společností ELKO 
a také stavební firmou RAPOS 
a dalšími opravami zámku. Večer 
krátce pobyli na plesu gymnázia 
a v sobotu ráno ještě navštívi-
li v rámci dne otevřených dveří 
Vyšší a Střední policejní školu MV. 
Tato setkání měla skutečně vý-
znam a jistě povedou k  dalšímu 

rozšiřování vztahů a k prospěchu 
obyvatel obou lokalit.
Je v plánu konkrétní spolu-
práce s Pszczynou, v čem 
bude spočívat, jaké výhody 
z ní plynou? 

Z tohoto setkání ihned vy-
plynula nabídka na spolupráci 
mezi holešovskou policejní ško-
lou a jedním liceem v Pszczyně 
a vážně se hovořilo o způsobech 
navázání vztahů v oblasti podni-
katelského sektoru. Tato oblast 
je ale složitější i díky současné 
recesi, ale podle vyjádření bur-
mistrza Skrobola budeme hledat 
cesty k navázání konkrétních 
vztahů. Nutno říci, že historické 
město Pszczyna je partnerským 
městem Holešova od jara 2006 
a proběhlo již mnoho návštěv 
a výměn v oblasti školství, kultu-
ry a umění, sportu, neziskového 
sektoru i organizované či neor-
ganizované turistiky.  

Jana Zapletalová
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Město Holešov vydává vý-
zvu k podávání žádostí dle Pra-
videl pro poskytování finanční 
dotace z rozpočtu města Hole-
šova na činnost a aktivity v ob-
lasti sportovní, kulturní a spole-
čenské, tzv. „Akci milion“ (Fond 
kultury, sportu a vzdělávání).

Dotace je určena pro práv-
nické osoby (občanská sdruže-
ní, příspěvkové organizace…), 
fyzické osoby, fyzické osoby 
podnikající se sídlem na území 
i mimo území města Holešova, 
avšak vyvíjející činnost na úze-

Město vydalo výzvu k podání žádostí v rámci Akce milion
mí města Holešova. Dotace se 
poskytuje za účelem podpory 
aktivit v oblasti kulturní, spor-
tovní, společenské a vzdělávací. 
Příjem žádostí je do 28. 2. 2013. 

Žádost musí mít přede psané 
přílohy dle článku 1 Obecných 
pravidel pro poskytování  
a vyúčtování dotace z Fondu (tyto 
přílohy stačí doložit v každém 
kalendářním roce pouze jednou, 
a to u první podané žádosti 
žadatele anebo nejpozději do 
konce měsíce února). Povinné pří-
lohy jsou tři, a to: 1) Prostá kopie 

dokladu o zřízení účtu žadatele 
(v případě bezhotovostní platby). 
2) Prostá kopie listiny o ustavení 
(volbě, jmenování) současného 
statutárního orgánu žadatele.  
3) Čestné prohlášení žadatele dle 
článku 1 odstavce 3 Obecných 
pravidel pro poskytování a vy-
účtování dotace z fondu.

Žádost může být podána 
v listinné anebo elektronické 
podobě (Městský úřad Holešov, 
Masarykova 628, 769 17 
Holešov, podatelna Městského 
úřadu Holešov, podatelna@

holesov.cz - nutností je podepsání 
uznávaným elektronickým 
podpisem, datová schránka 
města Holešova - x8qbfvu).

Pravidla pro poskytování fi-
nanční dotace z rozpočtu města 
Holešova na činnost a aktivi-
ty v oblasti sportovní, kulturní  
a společenské, tzv. „Akce milion“ 
a statut Fondu kultury, sportu  
a vzdělávání najdete na interne-
tových stránkách města. Bližší 
informace: petr.chvatal@hole-
sov.cz, tel. 573 521 600.

(pch)

 Řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova se uskuteční 
v pondělí 11. února 2013 od 16.00 hod. Program: I. Zahájení II. 
Program jednání: 1. Schválení programu. 2. Volba ověřovatelů 
zápisu. 3. Volba návrhové komise. 4. Kontrola plnění usnesení 
zastupitelstva města. 5. Zpráva o činnosti orgánů města. 6. Záměr 
revitalizace areálu při ulici Tovární v Holešově. 7. Změna rozpočtu 
města Holešova - rozpočtové opatření č. 1/2013. 8. Zveřejnění zá-
měru prodeje pozemků lokalita Želkov. 9. Zveřejnění záměru prodeje 
části městského pozemku p.č. 2704/1, k.ú. Holešov. 10. Prodej 
městských pozemků p.č. 3100/75, p.č. 3100/77, p.č. 3100/61 a části 
p.č. 3100/62, k.ú. Holešov. 11. Požadavek na aktualizaci Zásad 
územního rozvoje Zlínského kraje. 12. Zveřejnění záměru prodeje 
bytové jednotky č. 1195/4, v budově čp. 1193-1194-1195, Holešov. 
13. Odvolání z funkce a volba nového člena finančního výboru.  
14. Plán činnosti kontrolního výboru na I. pol. 2013 III. Diskuse čle-
nů zastupitelstva města. IV. Diskuse občanů města. V. Přednesení 
souhrnu přijatých usnesení. (red)

Jednání zastupitelstva

Region (frs) - V minulém ob-
dobí vydalo opakovaně regionální 
předpovědní pracoviště Českého 
hydrometeorologického ústavu 
v Ostravě smogovou situaci pro 
území Zlínského kraje. Důvodem 
byla vysoká koncentrace pracho-
vých částic na stanicích ve Zlíně 
a Uherském Hradišti. 

Současně bylo vydáno do-
poručení osobám s dýchacími 
potížemi, aby se zdržely pohybu 
venku, a řidiči byli upozorněni, 
aby pokud možno nevyjíždě-

V kraji byla opakovaně 
vyhlášena smogová situace

li. V Holešově byli občané na 
smogovou situaci upozorněni 
prostřednictvím městského 
rozhlasu i webových stránek 
města, kde také bylo vyvěšeno 
odvolání tohoto stavu. 

V souvislosti s nepříznivou 
rozptylovou situací a zvýšenou 
koncentrací prachových částic 
v ovzduší informovala Krajská 
hygienická stanice Zlínského 
kraje podrobně o tom, jakým 
způsobem lze dopady této zdra-
ví ohrožující situace zmírnit.    
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  VO – volební okrsek a jeho umístění, počet hlasů pro vítěze v procentech 
  VO - č. 1  Centrum pro seniory 63,84 
VO - č. 2 1. Základní škola 67,23 
VO - č. 3 Základní umělecké škola 63,40 
VO - č. 4 2. Základní škola 59,66 
VO - č. 5 budova Městského úřadu – Tovární 67,59 
VO - č. 6. Dům s peč. službou Novosady 63,33 
VO - č. 7 Mateřské centrum Srdíčko 69,90 
VO - č. 8 3. Základní škola 68,01 
VO - č. 9 SVČ TYMY Všetuly 60,19 
VO - č. 10 Tučapy 62,31 
VO - č. 11 Dobrotice 76,08 
VO - č. 12 Žopy 71,52 

 

Holešov (frs) - Vítězství v historicky 
první přímé volbě prezidenta České repub-
liky získal Miloš Zeman. Svého protikandi-
dáta Karla Schwarzenberga přitom v Ho-
lešově porazil výrazněji než na celostátní 
úrovni. Od Holešovanů Zeman získal 65,77 
procenta hlasů, Schwarzenber pak 34,22 
procenta. Holešovská volební účast ve 2. 
kole dosáhla 58,64 procenta. V prvním kole 
byla účast 60,39 procenta.  

V rámci holešovských volebních okrs-
ků expremiér zvítězil nejvýrazněji v Dobroti-
cích, kde získal 76,08 procenta hlasů. Přes 
70 procent Zeman získal také v Žopích  
a Količíně. Naopak nejhorší výsledek 
v rámci Holešova dosáhl vítěz prezident-
ských voleb ve volební místnosti 2. Základní 
školy, kde získal „pouze“ 59,66 procenta.   Výsledky voleb v jednotlivých holešovských okrscích

Nejvíce hlasů dostal nový prezident v Dobroticích

Třebětice (frs) - V Třeběticích si za svého 
prezidenta zvolili Karla Schwarzenberga. Malá 
vesnice  na západ od Holešova totiž volila proti 
všem. Zatímco nově zvolený prezident Zeman 
tady dostal pouhých 47,79 procenta, celore-
publikově neúspěšný místopředseda vlády 
Schwarzenberg dostal od občanů Třebětic 
celkem 52,20 procenta hlasů. V absolutním 
počtu to znamenalo 65 proti 71 hlasům. Vo-
lební účast tady byla 60,18 procenta. Miloši 
Zemanovi naopak nejvíce přáli v Bořenovicích, 
kde získal celkem 78,04 procenta hlasů.

V Třeběticích si zvolili 
Schwarzenberga

Nedávno vznikly oficiální stránky hole-
šovské meteorologické stanice www.meteo-
-holesov.cz. Stalo se tak u příležitosti 60. 
výročí od založení stanice. Meteorologická 
stanice v Holešově byla založena 2. dubna 
1953. Stanice je z hlediska měření meteoro-
logických prvků a veličin pracovištěm s ne-
přetržitým celodenním provozem. Z hlediska 
pozorování meteorologických prvků a jevů 
ji řadíme mezi stanice tzv. kombinovaného 
typu, které fungují jistou část dne bez lidské 
obsluhy. (pt)

Stanice oslaví šedesáté výročí

Dokončení ze str. 1
Zjednodušeně řečeno, řidič nebo cho-

dec musí svůj pohyb na komunikaci přizpů-
sobit jejímu dopravně technickému stavu.

Operační plán vychází ze schválených 
podmínek a je pevně dán. V zimním období 
je však skutečnost mnohdy jiná a pracovníci 
obsluhující  techniku si určitě musí poradit  
s problémy, s nimiž operační plán vůbec ne-
počítá. Odstraňujeme běžné technické pro-
blémy, v mrazech často dochází k zamrzání 
posypových materiálů v sypačích.  Ztížení 
zimní údržby také představují parkující auto-
mobily, čímž dochází ke zúžení průjezdného 

profilu. Zimní údržba je prováděna za 
běžného provozu, kdy obsluha zařízení musí 
brát zřetel na ostatní účastníky silničního 
provozu, chodce, cyklisty.

Jakou techniku při zimní údržbě 
používáte?

TS při zimní údržbě zajišťují sjízdnost 
cca 33 km místních komunikací a cca 60 
km chodníků. K dispozici máme tři traktory  
s radlicí, které používáme na odhrnování 
sněhu z komunikací. K údržbě chodníků po-
užíváme dvě multikáry s radlicí. Ty současně 
slouží i jako sypače chodníků. Pro údržbu 
chodníků se dále používají nosiče násta-
veb, které mají nastavitelnou chodníkovou 
radlici. Na místech, kam se s mechanizací 
nedostaneme, se provádí údržba manuálně. 

Co je největším problémem při zimní 
údržbě?

Zimní údržba se provádí velmi těžce při 
extrémních výkyvech počasí a především 
namrzajícím dešti. Tuto situaci jsme řešili v 
nedávné době. V letošním roce je třeba dbát 

Rozhovor o zimní údržbě…
opravidelnou údržbu cyklostezky vedoucí 
do místní části Dobrotice. Ta je z důvodu 
stavby obchvatu využívána především ob-
čany Dobrotic mnohem více.    

Co byste chtěl vzkázat občanům, 
kteří jsou často s úrovní zimní údržby 
města nespokojeni?

Pokud je zimní údržba nekvalitní vinou 
pracovníků TS, a i k tomu může dojít, musím 
se občanům omluvit. Majitele aut bych chtěl 
požádat, aby v zimním období, pokud je to 
možné, parkovali se  svými vozidly tak, aby 
umožnili mechanizmům provádějícím zimní 
údržbu průjezd. Jízdní kolo také není vhod-

ným dopravním prostředkem, zvlášť v přípa-
dě namrzajícího deště. Zvýšenou pozornost 
by měli řidiči věnovat při přejezdu ze státní 
na místní komunikaci. Státní komunikace je 
udržována pluhováním a solankou na rozdíl 
od místní komunikace, kde je k posypu pou-
žíván pouze inertní materiál. Nepříjemná pro 
občany je také skutečnost, že při odhrnování 
sněhu radlicí z komunikace dochází většinou 
k jeho nahrnutí do soukromých vjezdů. Zde 
bych chtěl poděkovat za toleranci a případ-
nou pomoc při úklidu chodníků. 

Občany by jistě zajímaly náklady na 
letošní zimní údržbu. Můžete je vyčíslit 
alespoň přibližně?

Vyčíslit náklady na letošní zimní období 
se netroufnu. Do jeho konce zbývají ještě 
dva měsíce. Ale pro porovnání. Na loňské 
zimní období, kdy byla zima mimořádně 
mírná, představovaly náklady cca 150.000 
Kč. V současném zimním období byla tato 
částka vyčerpána již v měsíci prosinci. 

Ptala se Jana Zapletalová    
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Tato otázka zcela jistě na-
padne řidiče projíždějící přes 
objížďku obcemi Tučapy, Pru-
sinovice a Hlinsko pod Hostý-
nem. V současné době ještě více 
komplikují i tak problematickou 
objížďku výtluky ve vozovce, dro-
lící se krajnice a mnoho dalších 
jiných překážek. 

Na řešení jsme se zeptali 
pracovníků Odboru investic a sil-
ničního hospodářství Městského 
úřadu Holešov. 
Kdo zajišťuje údržbu objížďky 
na Tučapy a Prusinovice? 

Silnice jsou v majetkové 
správě Ředitelství silnic Zlínské-
ho kraje. Správu a údržbu zmi-
ňovaných silnic provádí Správa 
a údržba silnic (SÚS) Kroměříž-
ska. Telefonicky jsme je vyzvali 

Kdo a kdy opraví poškozené úseky objížďky na Holešov?

k opravě. Bylo nám sděleno, že 
nejsou vhodné klimatické pod-
mínky. Jakmile dojde k jejich zlep-
šení, opravy budou provedeny. 
Některé problematické úseky 

jsou proto dočasně označeny vý-
stražnými dopravními značkami. 
Pro bližší informace je třeba kon-
taktovat SÚS Kroměřížska nebo 
Ředitelství silnic Zlínského kraje. 
Množí se dotazy, proč někte-
ré autobusové linky již neza-
jíždějí z Hlinska do Dobrotic 
a odkdy, zda jsou jízdní řády 
pozměněny.

Od 9. prosince loňského 
roku byla provedena úprava jízd-
ních řádů, kterou navrhl Koordi-
nátor veřejné dopravy Zlínského 
kraje a schválil Zlínský kraj. Bližší 
informace je možno získat přímo 
u Koordinátora veřejné dopravy 
Zlínského kraje. Veškeré změny 
jsou uvedeny v současně plat-
ných jízdních řádech. 

Kdy plánuje dodavatel stavby 
obchvatu Holešova opět po-
kračování prací?

Některé práce na obchvatu 
pokračují. Naplno se  stavba roz-
jede, jakmile to dovolí klimatické 
podmínky.
A termín dokončení obchvatu 
Holešova?

Uzavírka je schválena 
do 31. října 2013. Ovšem záleží 
na možnostech a rychlosti pro-
váděných prací.

Dle vyjádření por. Mgr. Si-
mony Kyšnerové, tiskové mluvčí 
Policie ČR Kroměříž, bylo od po-
čátku uzavírky do současné doby 
zaznamenáno na trase objížďky 
celkem jedenáct dopravních ne-
hod, které šetřila policie. Uve-
dený počet ale pravděpodobně 
není úplný, neboť některé neho-
dy si jejich účastníci řeší sami 
mezi sebou. Policie nabádá 
řidiče, kteří objížďku využívají, 
k opatrnosti, neboť zde přibývá 
v důsledku zimních klimatických 
podmínek a přetížení provozem 
problematických úseků. Většina 
z nich je ale řádně označena 
omezujícím dopravním znače-
ním. SÚS Kroměříž bude pro-
blémy postupně řešit, jakmile to 
počasí umožní.

Ptala se Jana Zapletalová

Hlasujme pro postavení  
Rákosníčkova hřiště

Společnost Lidl Česká re-
publika rozvíjí v rámci svých aktivit 
také projekt zaměřený na rozvoj 
volnočasových aktivit dědí v naší 
republice. Jedná se o financování 
a postavení dětských hřišť s moti-
vy pohádkové postavy Rákosníč-
ka. V loňském roce postavila spo-
lečnost jedenáct hřišť v hodnotě 
16,5 mil. korun a v letošním má 
v úmyslu postavit jich devatenáct 
a do konce příštího roku celkově 
padesát. Protože společnost Lidl 
působí i v Holešově, mají obyva-
telé našeho města také možnost 
ovlivnit postavení „Rákosníčkova 
hřiště“ v našem městě. Pro nás 
je ještě výhodou, že nedaleko 
prodejny Lidl se nachází např. 
Americký park s vhodnými pro-
story pro uvedené aktivity.

Letos postaví Lidl Česká re-
publika v blízkosti svých prodejen 

Holešov (pr) - V několika městských částech Holešova je 
nově dostupná IPTV, tedy digitální televize vedená prostřednictvím 
vysokorychlostního optického internetového připojení. Tento příjem 
televizního signálu umožňuje využívat řadu výhod, které běžné 
pozemní vysílání neumožňuje. Diváci v dnešní době oceňují přede-
vším možnost sledovat pořady v HD kvalitě, opravdu široký výběr 
nejrůznějších kanálů a nadstandardní funkce.

„Digitální televizi si nemůžu vynachválit. Když malý usne, 
můžu se podívat na pořad, který jsem zmeškala a nahrála si,“ říká 
jedna z maminek, která využívá funkce posunu zpět v čase. „Digi-
tální televize je tím nejmodernějším způsobem, jak přijímat televizní 
signál. Všichni, kdo ji mají doma, to mohou jen potvrdit. Jsme rádi, 
že můžeme obyvatelům Holešova dopřát tento dokonalý televizní 
zážitek,“ konstatuje Dušan Máčalík, ředitel společnosti AVONET, 
která zajišťuje tuto službu ve Zlíně a nově i v Holešově. 

Služba NETBOX TV je dostupná ve vybraných lokalitách Hole-
šova, a to v ulicích Novosady, U Letiště, Družby, Dukelská, Kráčiny 
a Slovenská. V těchto lokalitách byla totiž vybudována internetová 
optická síť, která je předpokladem pro poskytování IPTV. Služby 
NETBOX budou podle slov výkonného ředitele nadále rozšiřovány.  

V prvních lokalitách v Holešově 
byla spuštěna digitální televize!

19 Rákosníčkových hřišť a mů-
žeme rozhodnout, kde vyrostou. 
Rozhoduje tedy hlasování ve-
řejnosti a zisk hlasů pro některé 
z lokalit. Hlasování probíhá od  
1. do 28. února 2013 a hraje se 
zároveň o „pohádkové ceny“. 
Hlasovat se dá na webových 
stránkách www.lidl-radosnicko-
va-hriste.cz nebo prostřednictvím 
SMS (na číslo 900 11 06 pošlete 
SMS ve tvaru: 

L IDLmezera4MÍSTNÝ -
KÓD, 4místný číselný kód na-
leznete na www.lidl-radosnic-
kova-hriste.cz nebo na účtence 
z prodejny, pro kterou chcete 
hlasovat. Každý hlasující může 
vyplnit max. 1 hlasovací formu-
lář na internetu a odeslat max.  
1 SMS hlas. Hlasování není pod-
míněno nákupem.

R. Seifert
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Podmínky pro účast ve výbě-
rovém řízení: 

1. Žadatelé mohou získat 
půjčku z fondu na základě 
žádosti o zařazení do výběro-
vého řízení.  2. Žádost o poskyt-
nutí půjčky bude doručena na 
podatelnu MěÚ Holešov do 25. 
03. 2013 do 10.00 hod.  Žádost 
musí obsahovat: a) jméno nebo 
název žadatele, b) adresu 
bydliště nebo sídla u právnické 
osoby, příp. IČO, č. tel., c) přes-
né označení předmětu půjčky: 
- adresa, číslo popisné, číslo 
parcely, - doklad o vlastnictví 
(ne starší než 3 měsíce), (u čle-
nů byt. družstev kopii nájemní 
smlouvy a kopie OP) - stavební 
povolení či jiný příslušný doklad, 
(u členů byt. družstev souhlas 
bytového družstva) - nezbytnou 
projektovou dokumentaci, d) 
cenu akce, při svépomoci od-
had nákladů, které budou při 
realizaci dokladovány fakturami  
a účty, e) předpokládanou dobu 
dokončení akce, f) požado-
vanou částku úvěru, g) popis 
účelu, na který je půjčka žádá-
na (druhy půjček), h) potvrzení  
o výši příjmu žadatele o půjčku.  

Z fondu se poskytují tyto dru-
hy půjček:    

A) Rodinné domy:                
A1 - účel (obnova střechy, 

případně přestavba ploché na 
šikmou starší 10 let), splatnost  
4 roky, úroky 5 %, částka do  
350 000 Kč na jeden dům.

A2 - vybudování přípojky na 
stávající kanalizační řad v délce 
více než 30 m, splatnost 4 roky, 
úroky 5 %, částka do 100.000 Kč.

A3 - zřízení malé čistírny 
odpadních vod ke stávajícímu 
domu tam, kde nelze provést 
napojení na ČOV, splatnost  
4 roky, úroky 5 %, částka do   
50 000 Kč na jeden dům.                                                          

A4 - dodatečná izolace 
domu staršího 30 let, splatnost 
4 roky, úroky 5 %, částka do 
150 000 Kč na jeden dům.

A5 - provedení zateplení 
nebo obnova fasády  včetně 

Město Holešov vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjčky
z Fondu rozvoje bydlení města Holešova 

oplechování, splatnost 4 roky, 
úroky 5 %, částka do 350 000 
Kč na jeden dům.             

A6 - modernizace nebo zří-
zení nového hygienického za-
řízení, splatnost 4 roky,  úroky 
5 %, částka do 100 000 Kč  na 
jeden byt.             

A7 - rekonstrukce rozvodů 
vody, odpadní sítě,  elektroinst. 
či plynoinst., splatnost 4 roky, 
úroky 5 %, do 100 000 Kč na 
jeden byt.            

A8 - zřízení nového systému 
vytápění (plynové, elektrické, 
tepelné čerpadlo), případně re-
konstrukce stávajícího, 4 roky, 
úroky 5 %, částka  do 150 000 
Kč na jeden byt.                                                       

A9 - půdní nástavba bytu 
rušící  plochou střechu (min. 50 
m2  užit. plochy), splatnost 4 roky, 
úroky 5 %, částka do 300 000 Kč 
na jeden byt.             

A10 - nástavba a vestavba 
bytu  v klasickém půdním pro-
storu, splatnost 4 roky, úroky 
5 %, částka do  300 000 Kč na 
jeden byt.             

A11 - zřízení nové bytové 
jednotky  z nebytového prostoru, 
splatnost 4 roky, úroky 5 %, část-
ka do 300 000 Kč na jeden byt.

A12 - výměna výplní otvorů 
domu staršího 20 let, splatnost 
4 roky, úroky 5 %, částka do  
200 000 Kč na jeden byt.  

A13 - rekonstrukce vnitřních 
omítek a podlah domu staršího 
20 let, splatnost 4 roky, úroky 
5 %, částka do 200 000 Kč na 
jeden byt. 
B) Bytové domy: 

B1 - obnova střechy, případ-
ně přestavba ploché na šikmou 
starší 10 let, splatnost 4 roky, 
úroky 5 %, částka do 750 000 
Kč na jeden dům.

B2 - vybudování přípojky na 
stávající kanalizační řad v délce 
víc než 30 m, splatnost 4 roky, 
úroky 5 %, částka  do 100 000 Kč.

B3 - dodatečná izolace 
domu staršího 30 let, splatnost 
4 roky, úroky 5 %, částka do 
750 000 Kč na jeden dům.        

B4 - provedení zateple-

ní nebo obnova fasády domu  
včetně oplechování, splátka  
4 roky, úrok 5 %, částka do  
750 000 Kč na jeden dům.        

B5 - modernizace nebo 
zřízení nového hygienického 
zařízení, splatnost 4 roky, úrok  
5 %, částka do 100 000 Kč na 
jeden byt.        

B6  - rekonstrukce rozvodů 
vody, odpadní sítě, elektroinst. či 
plynoinst., splatnost 4 roky, úrok  
5 %, částka do 100 000 Kč  na 
jeden byt.        

B7 - zřízení nového systému 
vytápění (plynové, elektrické, 
tepelné čerpadlo), případně re-
konstrukce stávajícího, splatnost 
4 roky, úroky 5 %, částka do  
100 000 Kč na jeden byt.

B8 - půdní nástavba bytu 
rušící plochou střechu (nad 50 
m2 užitné plochy), splatnost                
4 roky, úrok 5 %, částka do  
500 000 Kč na jeden byt.       

B9 - nástavba a vestavba 
bytu v klasickém půdním pro-
storu (nad 50 m2 užitné plochy), 
splatnost 4 roky, úrok 5 %, část-
ka do 400 000 Kč  na jeden byt.         

B10 - půdní nástavba bytu 
rušící plochou střechu(do 50 m2 
užitné plochy), splatnost 4 roky, 
úrok 5 %, částka do 300 000 Kč  
na jeden byt.        

B11 -  nástavba a vestavba 
bytu v klasickém půdním pro-
storu (do 50 m2 užitné plochy), 
splatnost 4 roky, úrok 5 %, část-
ka do 200 000 Kč na jeden byt.

B12 - provedení fasády na 
novém domě, splatnost 4 roky, 

úrok 5 %, částka do 750 000 Kč                                             
na jeden dům.

B13 - zřízení nové bytové  
jednotky z nebytového pro-
storu, splatnost 4 roky, úrok  
5 %,  částka do 300 000 Kč na 
jeden byt.

B14 - výměna výplní otvorů 
domu staršího 20 let, splatnost 
4 roky, úrok  5 %, částka do  
75 000 Kč na jeden byt.

B15 - obnova a statické 
zajištění balkónů, splatnost  
4 roky, úrok 5 %, částka do  
75 000 Kč na jeden byt.    

B16 - rekonstrukce vnitřních 
omítek a podlah domu staršího 
20 let, splatnost 4 roky, úrok  
5 %, částka do 200 000 Kč na 
jeden byt.  

B17 - obnova výtahů domu 
staršího 20 let, splatnost 4 roky, 
úrok 5 %, částka do 75 000 Kč                                                      
na jeden byt.
C) Ostatní (slouží pouze 
pro účely města Holešova):                                                                    
C1 - výkupy pozemků v rámci 
rozvoje města, splatnost 4 roky, 
částka 1 000 000 Kč           

C2  - budování infrastruktu-
ry, splatnost 4 roky, částka do  
1 000 000 Kč.   

Jednotlivé účely půjček lze 
kumulovat. Stejný účel nelze 
použít opakovaně. O výsledku 
výběrového řízení budou všichni 
žadatelé vyrozuměni a vyzváni 
k dodání dalších potřebných do-
kladů a následnému uzavření 
smlouvy o půjčce.       

Ing. Stanislav Julíček         
vedoucí odboru ISÚ      

Výroční členská schůze ZO ČZS Holešov se koná  9. 3. 2013 
od 14 hodin v Domě zahrádkářů, Dlažánky 321. Program: 1) 
Zahájení. 2) Prezentace hnojiva (zeraganik). 3) Zpráva o činnosti  
a hospodaření. 4) Plán činnosti na rok 2013. 5) Svazová ocenění. 
6) Diskuse. 7) Seznámení s připravovaným zahrádkářským zá-
konem. 8) Občerstvení. 9) Volná zábava, hudba, tanec, tombola. 
Srdečně zve své členy a hosty výbor  ZO ČZS Holešov.

(vc)                                                            

Schůze zahrádkářů
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Usnesení z 1. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 14. ledna 2013     

Přijaté usnesení č. 1/2013 - N 
2813 Rada města Holešova vza-
la na vědomí informaci tajemní-
ka městského úřadu o plnění 
usnesení Rady města Holešova 
ze dne 17. a 27. prosince 2012.   
Přijaté usnesení č. 2/2013 - N 
2841 Rada města Holešova I 
projednala přijatou petici č. 
1/2012 za zachování parkova-
cích míst v ulici Samostatnost 
v Holešově. II pověřila sta-
rostu města svolat jednání s 
petičním výborem. III  uložila 
odboru ISÚ předložit varianty 
řešení parkování v této ulici.  
Zodpovídá: Helena Jelínková. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 3/2013 - 
N 2842 Rada města Holešo-
va  schválila dodatek č. 7 ke 
smlouvám o dílo na provádění 
úklidových prací v budovách 
městského úřadu, uzavřených 
s dodavatelem Magdou So-
bolovou, bytem Třebětice, dle 
předloženého návrhu.  Zodpo-
vídá: Mgr. Zdeňka Konopecká. 
Termín: bezodkladně.         
Přijaté usnesení č. 4/2013 - 
N 2816 Rada města Holešo-
va neschválila rekonstrukci 
výsadby kruhové křižovatky 
u kostela v Holešově prost-
řed nictvím společnosti Blažej 
Stella, Bystřice pod Hostýnem, 
IČ 12732508, na jejich náklady. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.   
Přijaté usnesení č. 5/2013 - N 
2818 Rada města Holešova  
přerušila projednávání zprávy 
týkající se dodatku č. 1 ke smlou-

vě o pronájmu bytových a ne-
bytových prostor se společností 
Tepelné hospodářství Holešov, 
spol. s r. o., ze dne 07. 12. 2011. 
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 6/2013 
- N 2846 Rada města Hole-
šova nedoporučila Zastu-
pitelstvu města Holešova 
schválit upravený investiční 
záměr předložený společností 
FUERTES development, Brno 
„Revitalizace areálu - Staveb-
niny - Holešov - Tovární ul.“, 
částečně realizovaný na po-
zemcích města Holešova, dle 
předloženého návrhu. Zodpo-
vídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: ZM 11. 02. 2013.  
Přijaté usnesení č. 7/2013 - N 
2819 Rada města Holešova 
projednala a vzala na vědomí 
souhrn usnesení komisí rady 
města za období prosinec/2012. 
Přijaté usnesení č. 8/2013 - N 
2822 Rada města Holešova 
schválila uzavření smlou-
vy s občanským sdružením 
SFK ELKO Holešov, o. s.,  
o výpůjčce 2 ks kompozitních 
bezpečných branek za úče-
lem dovybavení sportoviště 
ve správě města dle předlo-
ženého návrhu.  Zodpovídá: 
Mgr. Rudolf Seifert. Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 9/2013 - N 
2847 Rada města Holešova po-
volila výjimku z nejvyššího počtu 
žáků ve třídě 9. A u 3. Základní 
školy Holešov na 31 žáků, a to 
na období od 14. 01. 2013 do  

31. 08. 2013. Zodpovídá: Mgr. 
Petr Chvátal. Termín: bezod-
kladně.  
Přijaté usnesení č. 10/2013 - N 
2823 Rada města Holešova 
schválila uzavření smlouvy 
o pronájmu části městské-
ho pozemku p. č. 3706/11, 
ostatní plocha, o výměře 74 
m2, k. ú. Holešov, s Lenkou 
Kuchařovou, bytem Holešov, 
za účelem umístění mobilní 
buňky, dle předloženého ná-
vrhu. Smlouva bude uzavřena 
v termínu do 31. 01. 2013. Po 
marném uplynutí uvedené lhů-
ty způsobené nabyvatelem po-
zbývá toto usnesení platnost. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Ju-
líček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 11/2013 - 
N 2844 Rada města Holešova 
doporučila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit   požadavek 
na aktualizaci „Zásad územní-
ho rozvoje Zlínského kraje“ dle 
předloženého návrhu. Zodpoví-
dá: Ing. Radomír Šťastný. Ter-
mín: ZM 11. 02. 2013.
Přijaté usnesení č. 12/2013 - N 
2852 Rada města Holešova  
stáhla z programu jednání 
zprávu týkající se projednání 
požadavků pro úpravu návrhu 
územního plánu města Hole-
šova před veřejným projedná-
ním dle předloženého návrhu.  
Přijaté usnesení č. 13/2013 - 
N 2848 Rada města Holešova  
schválila poskytnutí mimořádné 
finanční dotace ve výši - 50.000 
Kč občanskému sdružení TJ Ho-
lešov na podporu činnosti mlá-

dežnických družstev oddílu há-
zené a - 50.000 Kč občanskému 
sdružení Rottal Club Holešov na 
zajištění „Reprezentačního plesu 
města“. Finanční částky budou 
čerpány z Fondu kultury, sportu a 
vzdělávání. Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 14/2013 
- N 2859 Rada města Hole-
šova I  stanovila v souladu 
s ustanovením § 102 odst. 2 
písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění, 
počet zaměstnanců města 
zařazených do Městského 
úřadu Holešov z důvodu or-
ganizačních změn, a to na 73 
s účinností od 15. 01. 2013 a 
72 s účinností od 27. 01. 2013. 
II schválila vnitřním předpisem 
č. 1/2013 nový organizační řád 
Městského úřadu Holešov s 
účinností od 01. 02. 2013 dle 
předloženého návrhu. III po-
věřila tajemníka městského 
úřadu prováděním dílčích změn 
pracovních činností v rámci 
schváleného organizačního 
řádu. IV zrušila v souladu s 
ustanovením § 102 odst. 2 písm. 
f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, Odbor správní 
a vnitřních věcí a Odbor školství 
a kultury Městského úřadu 
Holešov s účinností od 01. 02. 
2013.  Zodpovídá: Ing. Franti-
šek Fuit, tajemník městského 
úřadu. Termín: bezodkladně.  

 Pavel Svoboda
starosta města 

Mgr. Rudolf Seifert
ověřovatel zápisu                                                                           
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Obec Výtěžek 

Bořenovice 4 347,- Kč

Dobrotice 9 420,- Kč

Holešov 165 286,- Kč

Horní Lapač 9 820,- Kč

Jankovice 11 364,- Kč

Količín 8 998,- Kč

Kostelec u 
Holešova 20 301,- Kč

Kurovice 8 229,- Kč

Ludslavice 15 230,- Kč

Martinice 18 498,- Kč

Němčice 6 493,- Kč

Pacetluky 6 005,- Kč

Prusinovice 29 700,- Kč

Přílepy 25 650,- Kč

Racková 23 323,- Kč

Roštění 14 282,- Kč

Rymice 16 882,- Kč

Třebětice 10 103,- Kč

Tučapy 9 719,- Kč

Zahnašovice 15 331,- Kč

Žeranovice 23 228,- Kč

Žopy 9 833,- Kč

 Celkem       462 042,- Kč

 

Již od roku 2001 patří v Holešově 
a okolních obcích k tradici, že se mezi 
prvními událostmi nového roku koná 
Tříkrálová sbírka neboli Tříkrálové ko-
ledování. Celá akce začala v pátek  
5. ledna 2013, kdy občané mohli v ulicích 
města Holešova vidět na bryčce tažené 
koňmi a řízené kočím panem Konečným  
z Ludslavic představitele mudrců z východu. 
Tyto tři krále představovali Otec děkan 
P. Jerzy Walczak, ředitel Charity Holešov 
Mgr. Milan Jelínek a zaměstnanec Charity 
Holešov pan František Pirkl. Během dne 
navštívili postupně všechny místní úřady  
a významné holešovské firmy. Díky ochotě 
a štědrosti jejich představitelů a zaměstnan-
ců vykoledovali celkem 19 984 Kč.

Následující den, v sobotu 6. ledna, se 
konala samotná Tříkrálová sbírka. V domě 
U sv. Martina se v brzkých ranních hodi-
nách shromáždili všichni nadšení koledníci 
a vedoucí skupinek. Zde se za pomoci 
ochotných a milých dobrovolnic převlékli 
do tříkrálového kostýmu, občerstvili se 
a převzali připravené kasičky, cukříky  
a kalendáříky. Poté se všichni účastníci 
koledování odebrali velkým průvodem 
do místního kostela Nanebevzetí Panny 
Marie. Zde jim pan místostarosta města 
Holešova Mgr. Rudolf Seifert a ředitel 
Charity Holešov Mgr. Milan Jelínek popřáli 
mnoho úspěchů při koledování a holešov-
ský Otec děkan P. Jerzy Walczak požehnal 
a posvětil bílé křídy. Pak již nadšeným 
koledníkům a vedoucím skupinek nic ne-
bránilo v tom, aby navštívili domácnosti 
občanů Holešova, svým zpěvem oslavili 
svátek Tří králů a označili jejich příbytky 
příslušným symbolem K+M+B 2013.

Během několika hodin se postupně 
všichni koledníci vraceli zpátky do domu  
U sv. Martina, kde odevzdali ke spočítání 
kasičky, občerstvili se čajem i teplým jídlem 
a na památku obdrželi drobnou symbolic-
kou odměnu v podobě batůžku, který má 
být připomínkou a poděkováním za jejich 
čas, ochotu a nasazení pro dobrou věc. 

Ráda bych poděkovala všem, kteří 
se podíleli na realizaci letošní Tříkrálové 
sbírky - všem dobrovolnicím, zaměstnan-
cům Charity Holešov, skautům, žákům 

Tříkrálové koledování vyneslo přes 460 tisíc

místních škol a dalším ochotným lidem, 
kteří se zhostili role koledníka nebo vedou-
cího skupinky. Děkuji také Otci děkanovi, 
který zapůjčil prostory domu U sv. Martina, 
požehnal tříkrálovým skupinkám a přijetím 
role jednoho z králů obětoval kus dne 
právě koledování. 

Dík patří i našim sponzorům - firmě 
Josef Pospíšil - Výrobna lahůdek a uzenin,  
s. r. o., a pekárně Svoboda a Březík - pečivo, 
s. r. o., kteří sponzorsky poskytli občerstvení 
pro účastníky sbírky; pracovnicím České 
spořitelny, a. s. a také všem starostům  
a starostkám okolních obcí a předsedům 
osadních výborů za bezproblémový prů-
běh Tříkrálové sbírky. 

Největší poděkování patří všem lidem, 
kteří nenechali svá srdce ani dveře před 
koledníky zavřené a díky kterým se vybralo 
při letošní sbírce celkem 462 042 Kč.

Využití finančních prostředků z TKS 
2012

Celkový výtěžek TKS 2012 z Holešo-
va a obcí mikroregionu Holešovsko činil 
470 769 Kč a z této částky se na konto 
Charity Holešov vrátilo 276 805,05 Kč. 
Tyto finanční prostředky jsme využili tímto 
způsobem: podpora Charitní pečovatelské 
služby v celkové výši 26 045,05 Kč (nákup 
vysavače, žehličky, pracovního oblečení 
a obuvi a várnic na jídlo), podpora Cha-
ritní ošetřovatelské služby v celkové výši 
200 000 Kč (nákup nového služebního 
auta na LPG), přímá sociální pomoc po-
třebným občanům v celkové výši 40 000 
Kč, nákup 2 vysoušečů použitelných  
v případě povodní či zaplavení např. skle-
pů apod. v celkové výši 10 760 Kč.

Zbývající částka z celkového výnosu 
byla určena na humanitární a rozvojové 
projekty Arcidiecézní charity Olomouc 
a Charity ČR, které se realizovaly jak  
v České republice, tak i v zahraničí.

Plán využití finančních prostředků 
z TKS 2013

Finanční prostředky, které se v Hole-
šově a okolních obcích za ochotné pomoci 
dobrovolníků a zejména spoluobčanů vy-
koledovaly, bychom chtěli využít následu-
jícím způsobem: přestavba 6 služebních 
vozidel na LPG, nákup 40 termoportů (oba-
ly na jídlonosiče) pro dovoz obědů, nákup 
antidekubitních matrací a pokojových klo-
zetů (půjčování kompenzačních pomůcek).

Gabriela Botosová, DiS.
místní koordinátor TKS 2013

Holešov (frs) - Holešovská 
jednotka sboru dobrovolných 
hasičů se počtem výjezdů řadí 
k nejexponovanějším v rámci 
Zlínského kraje. Nejinak tomu 
bylo i v loňském roce. Přehled 
počtu zásahů jednotek sboru 
dobrovolných hasičů obcí ve 
Zlínském kraji v roce 2012 zve-
řejnil Hasičský záchranný sbor 
Zlínského kraje. 

Holešovští dobrovolní ha-
siči vyjížděli k 68 případům  
a zařadili se tak společně s lu-
hačovickými kolegy na třetí mís-
to v kraji. Po jednom výjezdu 

Dobrotice      1 

Holešov    68 

Kurovice      2 

Pacetluky     2 

Prusinovice    15 

Přílepy      1 

Tučapy      1 

Zahnašovice      6 

Žeranovice     1 

 

Dobrovolní hasiči patřili opět k nejaktivnějším v kraji
přidali také dobrovolní hasiči 
z Tučap a Dobrotic.  

Největší počet zásahů 
měla jednotka Hasičského 
sboru města Rožnov pod Rad-
hoštěm (221) a jednotka hasičů 
statutárního města Zlína, stani-
ce Prštné (115). Na dalších mís-
tech za Holešovem se v počtu 
výjezdů umístil Slavičín (58), 
Kunovice (48), Morkovice-Slí-
žany (48), Karolinka (48) nebo 
Jablůnka (47).

V přehledu hasičů za loňský 
rok je uvedeno celkem 235 jed-
notek sboru dobrovolných hasi-

čů, na které připadlo za rok 2012 celkem 
2063 zásahů, což je prakticky obdobný 
počet jako v roce 2011. Z tohoto celkového 
počtu jednotky sboru dobrovolných hasičů 
obcí provedly 377 samostatných zásahů, 
bez účasti jednotek HZS Zlínského kraje.

Hlavní činnost jednotek byla zamě-
řena na pomoc při likvidaci požárů, a to 
především lesních nebo polních, ale také 
požárů budov či větších objektů. Nemalý 
podíl pomoci hasičů byl i při likvidaci ná-
sledků přírodních pohrom.

V tabulce je uveden počet zásahů 
dobrovolných hasičů z obcí mikrore-
gionu Holešovsko. >
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Dobrovolní hasiči zachraňovali majetek i životy
Jednotka Sboru dobrovol-

ných hasičů Holešov vyjížděla 
v loňském roce k celkem 68 
případům. Ty nejzávažnější ve 
stručnosti připomínáme.   

K rozsáhlému požáru 
lesa došlo mezi obcemi Pří-
lepy a Lukoveček 10. dubna 
odpoledne. Oheň postupně 
zasáhl plochu téměř dvou 
hektarů. Požárem způsobe-
ná škoda na stromech byla 
odhadnuta v řádech desítek 
tisíc korun. Velitel zásahu si 
dokonce vyžádal vzlet letecké 
hasicí služby. Požár vznikl ne-
dbalostí při lesním hospodář-
ství. Lesní dělníci se nejdříve 
snažili plameny sami uhasit, 
ale ve větru se oheň rychle 
rozšířil a byl nad jejich síly. 

K požáru jedné z obytných 
buněk v sociálním komplexu  
v ulici Bořenovská došlo 8. úno-
ra. Požár byl ohlášen velmi dra-
maticky několika svědky, kteří 
hovořili jak o požáru domu, tak i o 
výbuchu. Zároveň hasiči dostali 
informaci, že uvnitř obytných 
místností mohou být osoby. Z 

K dopravní nehodě tří osobních automobilů, dodávky a autobusu 
došlo 23. května u Třebětic. Na místě byly lehce zraněny tři osoby.

nedaleké stanice v Holešově 
byli hasiči na místě prakticky do 
minuty. Požár byl už lokalizovaný 
zásahem sousedů a hasiči se 
soustředili na rychlé dohašení. 
Oheň vznikl v prostoru kuchy-
ně hlavní obytné místnosti bytu. 
Jeho obyvatelka se krátkodobě 
vzdálila k sousedům. V době 
její nepřítomnosti došlo k požá-
ru, který byl zpozorován právě 
sousedy. Ti také hned vyběhli na 
pomoc. Po otevření dveří a rych-
lém vniknutí čerstvého vzduchu 
došlo k výbuchu nahřátých plynů  
a k vylétnutí zasklení oken.

K požáru osobního auta 
po předcházející havárii došlo 
18. února 2012 u Tučap na 
Holešovsku. 

Třiatřicetiletá řidička zů-
stala uvnitř zraněná a v po-
loze hlavou dolů, přesto si 
duchapřítomně stačila sama 
přivolat pomoc na tísňové 
lince 112 a informovat rodi-
nu. Hasiči byli ze záchranářů 
na místě jako první. Zraněná 
řidička byla stále v převráce-
ném voze a psychickou pod-
poru jí poskytoval její rodinný 
příslušník.

K vážné havárii automobilu 
došlo 27. února u Lukovečka. 
Řidič nezvládl jízdu na namrz-
lé vozovce, havaroval mimo 
komunikaci, narazil do stromu  
a následně se vozidlo převrátilo 
na střechu. Zraněný řidič zůstal 
ve vozidle zaklíněný. Lehce se 
zranili také jeho dva spolujezdci, 
muž a žena, kteří se z vraku auta 
dostali ven. Hasiči z Holešova 
byli na místě za osm minut po 
výjezdu a pomocí hydraulických 
nůžek začali vrak auta rozstříhá-
vat. Hasiči následně zajistili vrak 
vozu proti případnému požáru 
a úniku provozních kapalin. Po 
dobu vyšetřování nehody hasiči 
nasvětlovali místo výkonnými 
agregáty a po zadokumentování 
události pomohli s úklidem. 
Částečné dopravní omezení 
trvalo až do půlnoci.

K požáru lesního poros-
tu u obce Pacetluky došlo 
v neděli 18. března. Vedle ho-
lešovských hasičů zde zasa-
hovali také dobrovolní hasiči 
z Pacetluk.

 (sov)

Region (red) - Zlínský kraj 
už má v tomto období  jasno, 
do kterých staveb na silnicích 
II. a III. třídy hodlá prostřednic-
tvím své příspěvkové organizace 
Ředitelství silnic Zlínského kraje 
investovat finanční prostředky 
během roku 2013. Investiční plán 
na tento rok zahrnuje 17 staveb. 

Dohromady i s přislíbenými dota-
cemi z Evropské unie se má na 
krajských silnicích proinvestovat 
asi 550 milionů korun.

Největší z již vysoutěžených 
a zahájených staveb je obchvat 
Holešova za 292 milionů korun 
(celková cena zakázky) a propo-
jení silnic u Bystřice pod Hostý-
nem za 55 milionů korun. V obou 
případech jde o zcela nové úseky 
silnic (tzv. „na zelené louce“). 

Ředitelství silnic Zlínského 
kraje (ŘSZK) získalo v rámci 
rozpočtu Zlínského kraje na 
letošní rok celkem 125 mil. korun 
na investice a 383 mil. na provoz. 
„Pokud jde o investice, letos 
dostáváme o 40 milionů méně než 
v roce 2012 a jsme na stejné úrovni 
jako v roce 2011,“ konstatoval 
ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Nejvíce peněz půjde do obchvatu
Investiční plán ŘSZK na rok 

2013 obsahuje 17 staveb. Jejich 
úplný přehled je zveřejněn na 
internetové stránce www.rszk.
cz. Čtyři velké stavby, kterými 
jsou rekonstrukce silnice II/432 
u Cetechovic, výstavba jihový-
chodního obchvatu Holešova, 
propojení silnic II/150 a II/438  

u Bystřice pod Hostýnem a opra-
va silnice z Nedašovy Lhoty ke 
státní hranici se Slovenskem, byly 
zahájeny již v roce 2012. První 
tři z nich jsou spolufinancovány 
z Regionálního operačního pro-
gramu (ROP), čtvrtá z programu 
Přeshraniční spolupráce ČR-SR.

Ze staveb, které budou za-
hajovány v letošním roce, je tou 
největší rekonstrukce silnice II/487 
mezi Ústím u Vsetína a obcí Hově-
zí v délce 3,5 kilometru v hodnotě 
odhadované asi 134 milionů ko-
run. Další je rekonstrukce silnice 
II/150 Osíčko–Komárno za odha-
dovaných 97 milionů korun, rekon-
strukce silnice II/490 v úseku Horní 
Lapač–Fryšták v hodnotě 61 mili-
onů korun a rekonstrukce silnice 
II/497 Jarošov–Uherské Hradiště 
v hodnotě 59 milionů korun.
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Děti ze školní družiny 1. ZŠ Holešov 
si dokážou užívat zimní radovánky přímo  
v našem městě. Bobování v „Američáku“ 
bylo dle dětí maximálně zábavné a jak se 

„Američák“ posloužil pro bobování a zimní radovánky
říká - super. Iglú a další zimní hry jsme 
realizovali na hřišti za naší  školou. 

Pobyt na čerstvém vzduchu nám 
svědčil a vraceli jsme se zpět do školy 

příjemně unaveni a se zdravou barvou 
na tvářích. 

Text a foto DI

Nelekejte se, známý 
cyklistický závod se letos 
ještě nejel, ale pro žáky 
navštěvující školní družinu 
při ZŠ v Přílepích byl čtvr-
tek 19. ledna 2013 přece 
jen trochu jiný.

Knihovnice paní Ma-
rie Smolková ve spoluprá-
ci s paní Libuší Bátrlovou 
pozvala žáky do místní 
knihovny na besedu se zajímavým tématem „Planeta obrů“.  

Kromě příběhů o pohádkových obrech nemohly chybět ani 
informace o holešovském „obrovi“ Josefu Drásalovi. Děti se 
mimo jiné dověděly, jak byl vysoký, kolik toho snědl ke svačince, 
kde všude vystupoval s cirkusem. Pro bližší představu si mohly 
přirovnat svou nohu a dlaň k velikosti jeho nohy a dlaně - na-
kreslené na papíře.

Po skončení besedy se děti mohly také porozhlédnout po 
knihovně, kde mnohé z nich byly vůbec poprvé. Věříme, že  
i toto je jeden ze způsobů, jak přitáhnout děti ke knížkám, čtení, 
a zlepšit tak jejich čtenářskou gramotnost.

Děkujeme za zajímavé odpoledne. 
Drahomíra Semencová, 

vychovatelka ŠD Přílepy

Drásal i v Přílepích

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, 
karate, žonglování, počty a mnoho dalších), možnost pro jed-
notlivce, páry i skupiny, otevřeno všem věkovým kategoriím. 
Vítěze čekají super ceny! (Finále Holešovský talent 2013 se 
uskuteční 15. 3.)
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Zatímco v minulém díle 
jsme naši pozornost zaměřili 
na kořeny, z nichž vyrostlo vý-
stavní a sběratelské hnutí v na-
šem regionu, v dnešním díle se 
zaměříme na akci, která přímo 
obohatila vznikající muzeum. Mu-
zeum, jak si detailněji ukážeme 
teprve v příštím díle, již sedm let 
formálně existovalo, ale k jeho 
plnohodnotnému životu chybělo 
téměř vše - sbírkové předměty, 
expozice, personální, finanční 
i prostorové zajištění. Právě 
Krajinská hanácko-valašská vý-
stava připravovaná na rok 1914 
se stala možností, jak dát nově 
vzniklému muzeu obsah, tedy 
především pro něj shromáždit 
první sbírkové předměty.

Podnět k jejímu uspořádání 
vyšel z Okresního hospodářského 
spolku, jehož prvotním záměrem 
bylo pouze prezentovat výsled-
ky své činnosti. Nápad se setkal 
s pochopením ze strany města 
a členů dalších spolků. Díky je-
jich zapojení do příprav přerostla 
chystaná akce svůj prvotní záměr. 
Již na první schůzi organizačního 
výboru bylo rozhodnuto, že výsta-
va má ukázat nejen úspěchy ze-
mědělsko-průmyslové, ale doká-
zat celkový kulturní a společenský 
rozvoj regionu. V čele ústředního 
výboru, který řídil přípravné práce, 
stanul Dr. Josef Životský, okresní 
zvěrolékař. Od září 1913 začal 
v měsíčních intervalech vycházet 
Výstavní věstník, který informoval 
veřejnost o přípravách výstavy.

O vypracování scénáře 
výstavy byl požádán brněnský 
architekt Valentin Hrdlička. Vý-
stava měla mít svou dynamickou 
část - ukázky, na kterých měl být 
ukázán život a zvyky Hanáků 
a Valachů. Ve dnech výstavy se 
měly postupně konat sjezdy růz-

Historie a proměny postavení Městského muzea a galerie  
v Holešově - 2. díl

V tomto občasném infor-
mačním okénku chceme sezna-
movat s novinkami či aktivitami, 
které v Městském muzeu a galerii 
v Holešově probíhají. Společně 
se členy Vlastivědného kroužku, 
jmenovitě s Miroslavem Olšinou, 
Ing. Karlem Bartoškem a Jiřím 
Valentou, připravujeme na březen 
výstavu o zmizelém Holešově. 

Půjde o putování po mís-
tech, budovách nebo i po drob-
ných památkách, které již v na-
šem městě a okolí nenajdeme. 
Ať už zanikly z nejrůznějších 
důvodů, chceme ukázat, že tvář 
města není stálá, ale mění se 

podle toho, jak se vyvíjí potřeby 
obyvatel. No, a protože nad mno-
hými proměnami i zabolí srdce, 
doufáme, že výstava bude i vý-
zvou, abychom se více zasazo-
vali o ochranu těch míst a budov 
v našem městě, která si svou 
ochranu a péči zaslouží. Pro vý-
stavu čerpáme z fondu fotografií 
Městského muzea a ze soukro-
mé sbírky Miroslava Olšiny.  

Pokud si myslíte, že máte 
zajímavé a unikátní fotografie 
míst, která v současném Holešo-
vě nenajdeme, prosíme, doneste 
je do Městského muzea a galerie 
na holešovský zámek. OM

ných spolků, institucí a organizací. 
Pro dobrou organizaci musel být 
vypracován sjezdový kalendář. 
Na přípravě výstavy se podílely 
stovky dobrovolných pracovníků 
z města a okolí. Celé město bylo 
slavnostně vyzdobeno. Ve škol-
ních sadech (Smetanovy sady) 
byly na stožárech rozvěšeny gir-
landy barevných žárovek. Velko-
ryse byla pojata celá koncepce 
výstavy a rozložení do plochy za-
bírající tři hektary. Do výstavního 
areálu se vstupovalo slavobrána-
mi. Celému výstavišti dominovala 
valašská chalupa i s živým inven-
tářem a studnou. Na dvoře této 

chalupy pracoval Valach z Vlč-
kové a vyráběl dřevěné nářadí, 
v nedaleké kolibě pečoval bača 
o ovce a prodával jejich produkty. 
Zbytek prostoru parku vyplňovaly 
exponáty různých firem. Expozi-
ce byly rovněž umístěny ve třech 
holešovských školách, tedy jak 
v budovách dívčí a chlapecké 
školy, tak i v místnostech vyššího 
reálného gymnázia.

Výstava měla být zahájena 5. 
července a měla trvat do 31. srp-
na. Průběh výstavy však značně 
zkomplikoval atentát na násled-
níka trůnu Františka Ferdinanda 
d´Este v Sarajevu. Zahájení bylo 

posunuto o týden na 12. červen-
ce. I přes tyto události předsta-
voval tento den vrchol výstavy. 
Výstavní areál navštívilo 9 729 
osob a za necelý týden, od ne-
děle do pátku, celkem 20 031 
osob. Městem na výstaviště pro-
šel krojovaný průvod se 122 kro-
jovanými jezdci. Bylo provedeno 
několik lidových zvyků, jako např. 
honění krále a hanácká svatba. 
Mezi čestné návštěvníky výstavy 
se 23. července zařadil i Tomáš 
Garrigue Masaryk, tehdejší po-
slanec za Valašsko. Pořadate-
lům se podařilo udržet výstavu 
do konce července. Poslední 

týden výstavy již byl pozname-
nán všeobecnou mobilizací, která 
znamenala počátek války. V ne-
děli 26. července byla výstava 
definitivně uzavřena.

A jaké byly osudy exponátů 
sesbíraných a prezentovaných 
na této výstavě? Jednotlivé firmy si 
své vystavené stroje a zařízení od-
vezly. Ale větší část národopisných, 
historických a kulturních sbírek, po-
kud nemusely být vráceny, byly Ru-
dolfem Janovským soustředěny, 
aby se staly základem krajinského 
muzea. Janovský již ve Výstavním 
věstníku z října 1913 přesně vystihl 
důvody a motivace k založení kra-
jinského muzea. Článek nazvaný 
Proč zřizujeme krajinské muzeum 
v Holešově? je slavnostní výzvou 
k podpoře myšlenky muzea. Sbě-
ratelskou činnost měla vyvíjet nejen 
inteligence, ale celé obyvatelstvo. 
Autor jej vyzývá, aby podávalo 
zprávy o listinách a starožitných 
předmětech. Od obecných apelů 
jde dál a přidává praktický seznam 
předmětů, které se v krajinském 
muzeu měly ocitnout. Především 
jeho zásluhou se tak uskutečnil 
první cílený sběr potencinálních 
sbírkových předmětů.

Za Městské muzeum a ga-
lerii v Holešově

Mgr. Ondřej Machálek
Pohled na výstavní areál Krajinské hanácko-valašské výstavy 

v roce 1914.

Z muzejního diáře

SERiáL
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Indonésie je název výstavy fotogra-
fií Milana Cahy, která je v těchto dnech 
k vidění v interiéru holešovské kavárny 
Cinema (v budově kina Svět). Autor zde 
představuje barevné snímky, které vzni-
kaly v průběhu posledních let. „Výstava je 

Cestovatel a dobrodruh Milan Caha vystavuje v kavárně Cinema
z větší části  sestavena z fotografií z uply-
nulých dvou let, najdou se tam však i starší 
kousky. Vloni jsem v Indonésii strávil skoro 
tři měsíce,“ říká cestovatel, potápěč a prů-
vodce Milan Caha, který pochází ze Zlína. 
V Holešově vystavuje už podruhé. Poprvé 

tady své snímky z cest představil v roce 
2008 - a bylo to ještě v původní Městské 
galerii na náměstí E. Beneše.

Výstava fotografií Milana Cahy po-
trvá do konce února 2013.

Text a foto Robert Rohál 

Jsem rád, že vám mohu předsta-
vit a pozvat vás na jarní koncertní řadu 
MUSICA  HOLEŠOV. Skládá se ze čtyř 
koncertů, na kterých postupně zazní só-
lový a sborový zpěv, zahrají vynikající 
instrumentalisté a také dojde na netradiční 
spojení klasiky a jazzu.

Před rokem jsem měl možnost do-
provázet zpěváka Richarda Nováka 
na jeho velkém koncertě v Besedním 
domě v Brně. Musím říct, že to byl pro mě 
jeden z nejsilnějších hudebních zážitků. 
Krása a podmanivost jeho hlasu, strhující 
projev, opravdovost a pokora, s jakou Ri-
chard Novák zpívá, dělají z každého jeho 
vystoupení dlouho nezapomenutelný ve-
čer. Navíc 24. ledna na zámku přednese 
cyklus písní, v jejichž interpretaci dnes 
pravděpodobně nemá konkurenci - 
slavné Dvořákovy Biblické písně.

Najít termín pro společné vystoupení 
hornisty Radka Baboráka a houslisty 
Josefa Špačka je takřka nadlidský úkol. 
Jejich koncertní kalendář je plný na dlou-
hou dobu dopředu, oba mají nespočet 
různých hudebních aktivit. U Josefa Špač-
ka se spojuje kariéra špičkového sólové-
ho houslisty s pozicí koncertního mistra 
České filharmonie. Radek Baborák patří 
mezi nejvyhledávanější světové hornisty, 
v posledních sezónách ho můžeme ví-
dat také jako dirigenta nebo uměleckého 
vedoucího několika komorních souborů. 
Nicméně tento malý „zázrak“ se podařil 
a oba vystoupí v Holešově na koncertě  
11. dubna. V první půli večera zahrají 
každý nejdříve sólovou skladbu pro svůj 
nástroj - Radek Beethovenovu sonátu 
a Josef sonátu Camilla Saint-Saënse. 
Po přestávce pak zazní jedna z nejzajíma-
vějších komorních skladeb - Trio pro hor-

Jarní cyklus festivalu MUSiCA Holešov se blíží
nu, housle a klavír 
Johannesa Brah-
mse.

Koncert 11. 
května slibuje 
zážitek v podo-
bě dokonalého 
propojení sedm-
desáti lidských 
hlasů. Vystoupí 
Pražský filhar-
monický sbor, 
těleso, které je 

zváno do nejprestižnějších evropských 
hudebních center od Tel Avivu po Paříž 
a Berlín. Prostor hlavního sálu zámku je 
ideálním místem pro provedení úžasné 
skladby Sergeje Rachmaninova Nešpory 
a Moravských balad Vítězslava Nováka.

Koncert  2. června jsme pojmenova-
li „Pocta Claude Bollingovi II“. Ohlasy 
říjnového koncertu s Filharmonií B. Marti-
nů, na kterém zazněla Suita pro komorní 
orchestr a jazzové klavírní trio tohoto fran-
couzského jazzmana, byly nadšené a po-
zitivní, a tak přicházíme s programem ze 
skladeb, kterými se Bolling proslavil nejvíc. 
V roce 1974 na koncertě v Carnegie Hall 
v New Yorku zazněla premiéra skladby 
Suita pro flétnu a jazzové klavírní trio. Její 
úspěch byl tak velký, že z Bollinga přes 
noc udělal světovou hvězdu. Nahrávka 
této Suity dodnes drží americký rekord 
v počtu týdnů, kdy se držela jako č. 1 
v žebříčku nejprodávanějších desek.

Věřím, že i tento program bude mít 
v Holešově úspěch a že atmosféra jarních 
zámeckých koncertů MUSICA HOLEŠOV 
přinese krásné chvíle všem návštěvníkům 
a posluchačům.

Karel Košárek

Jarní cyklus MUSiCA Holešov:
• 24. 2. 2013 Recitál pěvecké legendy  

- R. Novák
 Vstupné: 150,-/ 90,- Kč
• 11. 4. 2013 Komorní koncert tří sólistů 

- R. Baborák, J. Špaček, K. Košárek
 Vstupné: 250,-/150,- Kč (prodej v síti 

Ticketportal a MIC Holešov)
• 11. 5. 2013 Pražský filharmonický 

sbor
 Vstupné: 250,-/150,- Kč (prodej v síti 

Ticketportal a MIC Holešov)
•  2. 6. 2013 Pocta Claude Bollingovi II.  

(P. Pomkla, J.  Hanák, C. Bártek, K. Ko-
šárek). Vstupné: 150,- /90,- Kč (prodej 
v síti Ticketportal a MIC Holešov)

Vstupenky je možné zakoupit 
od 1. 2. 2013:
• v Městském informačním centru v Hole-

šově - tel.: 571 160 890
• v Centrálním předprodeji vstupenek 

ve Velkém kině Zlín - tel.: 571 817 264
• v síti Ticketportal, na wwww.ticketportal.

cz nebo na tel. 222 246 283

Slevy jsou poskytovány důchodcům, 
držitelům mezinárodního studentského 
průkazu ISIC, držitelům průkazek ZTP  
(1 osoba) a ZTP-P (1 osoba a 1 doprovod) 
po předložení příslušného dokladu. 

Permanentka
Na jarní cyklus koncertů MUSICA Holešov 
nabízíme cenově zvýhodněnou perma-
nentku. Při zakoupení permanentky máte  
1 koncert zdarma a ušetříte 150,-/90,- Kč.
Cena permanentky: 650,-/390,- Kč. Pro-
dej permanentek je pouze v MIC v Hole-
šově - tel.: 571 160 890

Karel Košárek.
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PROGRAM
AKCE • HUDBA • ZÁBAVA • KINO

únor

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

PŘiPRAVUJEME

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 postapokalyptickou 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,-.

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.



14

hole‰ovsko 3/2013 www.holesov.cz

Do indonésie jezdím už sedm let, říká Milan Caha

Milan Caha.

Fotograf, potápěč, cestovatel, průvod-
ce a hlavně dobrodruh - tak bych velice 
jednoduše charakterizoval Milana Cahu. 
Každopádně jde o zajímavého člověka. 
Jeho fotografická výstava nazvaná Indo-
nésie je k vidění v interiéru holešovské 
kavárny Cinema. Snad nepohrdnete roz-
hovorem, který jsem s ním pro Holešovsko 
připravil.   

Tvá výstava, která je od začátku 
ledna do konce února umístěna v ho-
lešovské kavárně Cinema, se jmenuje 
Indonésie. Kdy jsi tam byl a co všech-
no jsi tam prožil?

Do Indonésie jezdím již sedm let. 
Stále ještě pokaždé objevím něco no-
vého. Výstava je z větší části sestavena 
z fotografií z uplynulých dvou let, najdou 
se tam však i starší kousky. Vloni jsem 
strávil v Indonésii skoro tři měsíce. Část 
vždy vyplní práce pro české potápěčské 
centrum na Nusa Penidě. Zbytek si vždy 
užiju v některé jiné části. Indonésie je 
obrovská země, má skoro osmnáct tisíc 
ostrovů. Takže mám ještě pořád co dělat.

Je pravda, že jsi profesionální ces-
tovatel-dobrodruh?

Nedá se říct, že profesionální. V první 
řadě se cítím jako fotograf a potápěč. Jsem 
absolvent odborného studia na Lidové 
konzervatoři v Ostravě, obor výtvarná 
fotografie, a certifikovaný potápěč IANTD  
Enriched  Air  Nitrox  Diver, IANTD Rescue  
Diver, CMAS  P***.

Používám digitální zrcadlovky Nikon, 
analogovou jednookou zrcadlovku  Pen-
tacon  Six  TL, blesky Nikon  a Metz, ob-
jektivy  Nikkor, Tokina, Tamron a Sigma, 
pod vodou pak podvodní pouzdra  Ikelite, 
blesky  Inon  a Ikelite. Co se cestování 
týká, je pravda, že do Indonésie jezdím rok 
od roku stále na delší období. 

Snažím se své cesty za-
chytit na fotografie a snad se 
mi to daří, což ostatně mohou 
čtenáři posoudit sami v Cinema 
Café.  A možná že se to dá říct 
i z toho důvodu, že jsem byl 
v listopadu ve Zlíně čestným 
hostem mezinárodního festiva-
lu outdoorových filmů. Ve čtyř-
denním programu jsem stihl 
účast na slavnostním zahájení, 
rozhovor v Českém rozhlase 
a besedu spolu s Milanem Je-
glíkem ve zlínské Alternativě. 
Bohužel už jsem nestihl sko-
ro nic z ostatního programu, 
kromě fantastické besedy Martina Šóše 
o Yukonu a životu wranglera. Filmy už 
jsem bohužel nezvládl.

Máš sponzora, anebo si nejdříve 
na takovou cestu za exotikou vyděláš 
a pak jedeš?

Mám sponzora - sám sebe. Prostě 
si na to musím vydělat. Mám štěstí, že 
v posledních dvou letech si mohu vydě-
lávat v Indonésii v českém potápěčském 
centru na Nusa Penidě, kde pracuji jako 
průvodce pro potápěče pod vodou a pro 
všechny návštěvníky i na souši. Mám 
štěstí i proto, že Nusa Penida je jedno 
z nejzajímavějších míst pro potápění 
na světě. Zvláště pak proto, že je zde 
pravidelný výskyt měsíčníků svítivých, 
největších kostnatých ryb světa. Dorůstají 
až do velikosti čtyř metrů a váhy až dvou 
tun. Naštěstí jsou mírumilovné a živí se 
jen planktonem a medúzami. Můžete je 
samozřejmě potkat kdekoli na světě, ale 

tato setkání jsou spíše náhodná. Na Nusa 
Penidě máte v sezóně s vysokou prav-
děpodobností šanci na setkání s těmito 
nádhernými tvory.

A taky se na své cesty snažím vydě-
lat průvodcováním pro lidičky, kteří chtějí 
poznat Indonésii jinak než jen od hotelo-
vého bazénu. A navíc výrazně levněji než 
s cestovkou.

Kolikátá je to už výstava?
V podstatě čtvrtá. První byla Crocodile 

river - výstava fotografií z Jižní Afriky, Mo-
sambiku v roce 2005 v Zelenáčově šopě 
ve Zlíně, potom tamtéž v roce 2007 výsta-
va s názvem …hráli… složená z fotografií 
z koncertů. Třetí výstava Lamalera a Alor-
ské ostrovy v roce 2007 byla již putovní 
- festival Neznámá země, radnice Zlín, 
a v roce 2008 Městská galerie Holešov 
a nákupní centrum Zlaté jablko ve Zlíně. 
Tuto čtvrtou výstavu s názvem Indonésie 
již zhlédli lidé v menších či větších obmě-
nách v loňském roce v Zelenáčově šopě 
ve Zlíně a v Kulturním domě ve Vizovicích 
a pak na již zmiňovaném festivalu outdo-
orových filmů v Cinema Gold Apple ve Zla-
tém jablku ve Zlíně. Letos pak pokračuji 

Holešovem, jako první štací v tomto roce. 
Od března bych měl vystavovat v kavárně 
Zlaté Zrnko ve Zlíně, ale teprve se uvidí, 
jestli stihnu dokončit sérii nových fotografií.

Do zahraničí jezdíš sám, anebo 
s přáteli, partou?

V začátcích jsem se vždy připojil k ně-
jaké skupině, postupně se nám vykrysta-
lizovala skupina přátel, která spolu jezdí 
už několik let v téměř stejném složení. 
Prostě nejsem jediný, komu Indonésie 
učarovala. Například předloni jsme byli 
na souostroví Wakatobi, vloni jsme kromě 
potápění na Komodech absolvovali fan-
tastický trip pralesem v Národním parku 
Leuser na Sumatře.

Získali jsme tam obrovské množství 
mimořádných zážitků, např. jízdu na slo-
nech, setkání ve volné přírodě s oranguta-
ny, noc strávenou přímo v pralese…

Pokračování na str. 15

ROZHOVOR
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Do indonésie jezdím už sedm let, říká Milan Caha

Dokončení ze str. 14

Jsme na začátku roku 
2013 - a tak se musím zeptat, 
kam se letos zase chystáš?

Na Šumavu… No, je to 
takový v žertu myšlený výlet, 
ale vzhledem k tomu, že se 
chystáme v roce 2014 na trip 
na Papuu - Novou Guineu, tak 
jsme letos dohodli i z finanč-
ních důvodů pauzu s tím, že 
si uděláme dovolenou na Šu-
mavě.

Samozřejmě že bych rád 
někam vyrazil, ale v této chvíli 
tomu nechávám volný průběh.

Nějaký peprný dob-
rodružný zážitek bys dal 
k dobru?

No, zážitků bylo letos ne-
uvěřitelně mnoho, například 
jízda na slonech, kdy mě náš 
průvodce nechal slona „řídit“. 
Jeli jsme na takové mlsné 
slonici, která měla naprosto 
zmapované, kde je co dobrého 
k snědku, a zatímco ostatní 
v poklidu cestovali po stezce, 
my jsme byli stále zaparkovaní 

někde mezi keři a stromy a kr-
mili se. Navíc, když nevíte, jaké 
pokyny jsou potřeba, tak si slon 
dělá opravdu to, co chce. 

Další zážitek bylo setká-
ní s domorodým lovcem hadů 
v pralese na Sumatře, který 
na naši prosbu přinesl během 
pěti minut z pralesa nádherné-
ho, i když prudce jedovatého 
chřestýšovce. Když jsme si ho 
asi ze 60 cm nafotili, tak nám 
pak ukázal jeho velké jedové 
zuby. Sám lovec měl na těle 
dvě velké jizvy po kousnutí 
kobry královské, kdy čtyři dny 
v kómatu bojoval se smrtí.

A setkání s volně žijícími 
orangutany byla již taková 
třešnička na dortu. Jsou to 
naprosto famózní zvířata. Je 
jen škoda, že je jich už tak 
málo, a proto se snažím také 
zapojit do českého projektu 
na ochranu deštných pralesů 
na Sumatře s názvem Green 
Life - prales dětem. 

Ptal se Robert Rohál
Foto archiv Milana Cahy

Tuto fotografii v barevné verzi můžete vidět na výstavě  
v kavárně Cinema.

Od 1. prosince 2012 zahájila Agentura Velryba předprodej 
vstupenek na další ročník rodinného festivalu HOLEŠOVSKÁ RE-
GATA 2013. Už třetí ročník této oblíbené 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 vánočního dárku, navíc za nejnižší možnou cenu. 
Do konce prosince stála vstupenka pro dospělého pouze 250, 
pro děti 150 a rodinná 
pro dva dospělé a dvě 
děti 700 korun,“ řekl ře-
ditel Agentury Velryba 
Michal Žáček. 

Od začátku letošní-
ho roku se ceny budou 
postupně zvyšovat, těs-
ně před festivalem bu-
dou řádově o sto korun 
na osobu dražší.

Návštěvníci se mo-
hou těšit opět na dobrý 
hudební základ festi-
valu. V programu vy-
stoupí například popu-
lární Miro Žbirka, který 
v Holešově dodatečně 
oslaví své 60. naroze-
niny, dále pak skupina 
Olympic, Aneta Lange-
rová, kapela Fleret nebo 
Kamil Střihavka. Objeví se také Dan Bárta, Lenka Dusilová  
a další. Kompletní program zveřejní pořádající Agentura Velryba 
v následujících dnech.

Rodinný festival Holešovská regata 2013 se v nádherných 
prostorách zahrad holešovského zámku 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 chybět dětské atrakce, indiánské týpí, dračí lodě, 
prohlídky zámku, soutěž v přejezdu vodní lávky a mnoho dal-
ších doprovodných aktivit, které z festivalu dělají něco víc než 
klasickou hudební přehlídku. 

Vstupenky jsou k  dispozici v prodejních sítích TICKETPOR-
TAL a TICKETPRO.

Informace jsou také na oficiálním webu festivalu www.
holesovskaregata.cz.  

Předprodej vstupenek na tradiční 
HOLEŠOVSKOU REGATU 2013 zahájen!

Kamil Střihavka
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Významné dny
2. 2. Světový den mokřadů (World Wet-
lands Day) - vyhlásil sekretariát Ramsar-
ské úmluvy roku 1971
4. 2. Světový den boje proti rakovině 
(World Cancer Day) - vyhlásila Meziná-
rodní unie boje proti rakovině roku 2000
11. 2. Světový den nemocných (World 
Day of the Sick) - vyhlášen od roku 1993 
z podnětu papeže Jana Pavla II.
21. 2. Mezinárodní den mateřského 
jazyka (International Mother Language 
Day) - vyhlásilo UNESCO od roku 1999
22. 2. Den obětí zločinu - vyhlášen pro 
stále rostoucí počet postižených násilím 
na počest dne, kdy v roce 1990 podepsal 
britský ministr vnitra Chartu práv dětí
22. 2. Den sesterství (Thinking Day) 
- celosvětový svátek skautů, vyhlásila 
skautská organizace od roku 1927, den 
výročí narození zakladatelů skautingu 
manželů Baden-Powellových (v letech 
1857 a 1889)

Výročí
1. 2. 1888 Narozen KONEČNÝ Hynek, 
redaktor, vydavatel; narodil se v Nítkovi-
cích, okr. Kroměříž; působil na Brněnsku 
(+ 3. 4. 1964) - 125. výr. narození
2. 2. 1863 Narozena SCHOBEROVÁ 
Marie, etnografka, vyšívačka; působila 
v Zubří, okr. Vsetín; jako jedna z prvních 
propagátorek lidové výšivky na Valašsku 
organizovala vyšívačské kurzy; zabývala 
se zuberskou výšivkou (bílou nití na bílé 
plátno); založila školu valašského vyší-
vání (+ 11. 11. 1936 Zubří, okr. Vsetín)  
- 150. výr. narození
3. 2. 1983 Zemřel ZAPLETAL Vladimír, 
historik; pracovník zems. úřadu v Brně 
od r. 1929, zem. nár. výboru tamtéž od r. 
1945; dorostový lékař od r. 1955; publiko-
val odb. studie v časopisech a sbornících; 
působil v Boskovicích, v Brně, v Kroměříži, 
v Olomouci a v Tišnově, okr. Brno-venkov 
(* 21. 5. 1900 v Morkovicích, okr. Kromě-
říž) - 30. výr. úmrtí
4. 2. 1908 Narozen BRÁZDIL Vladi-
mír, sochař; narozen v Kostelanech, 
okr. Kroměříž, působil ve Frenštátě pod 
Radhoštěm a v Krnově (+ 29. 12. 1982)  
- 105. výr. narození
5. 2. 1963 Zemřel BARTOŠ Edvín, sbor-
mistr; ředitel Ostravsko-karvinských dolů; 
upravoval hornické písně; působil v Ost-
ravě (* 14. 1. 1909 v Kelči, okr. Vsetín)  
- 50. výr. úmrtí
6. 2. 1938 Narozen LINKA Arne, hudeb-
ní skladatel, hudební teoretik, klavírista; 
narodil se ve Zborovicích, okr. Kroměříž; 
působil v Brně (+ 6. 3. 1999) - 75. výr. 
narození
7. 2. 1898 Narozena KLASOVÁ Juli-
ana, básnířka; působila v Rožnově pod 
Radhoštěm, okr. Vsetín (+ 23. 8. 2000)  
- 115. výr. narození
8. 2. 1908 Zemřel KAHLIK František, 

VÝROČÍ ÚNOR 2013
kulturně-osvětový pracovník; literární pu-
blicista, překladatel; 1873-83 v Praze, pak 
až do smrti na Moravě; shrnul výsledky ze-
měpisné vědy své doby; působil v Opavě 
a v Zábřehu, okr. Šumperk (* 29. 1. 1854 
v Poličné, okr. Vsetín) - 105. výr. úmrtí
9. 2. 1948 Narozen KUČERA Jan Pavel, 
historik kultury, muzikolog, operní drama-
turg; narodil se v Olomouci; dramaturg 
Smetanova divadla v Praze, historik Fak. 
sociálních věd UK, obor politologie; 1987-
92 dramaturg opery ND; od 1993 drama-
turg Státní opery Praha; překlady operních 
libret; zájem o dějiny kultury, náboženství 
a opery - 65. výr. narození
10. 2. 1888 Narozen DRŽKOVIC Valen-
tin, grafik, malíř; na vídeňské akademii žá-
kem Jettmara a Schmutzera; navštěvoval 
též akademii v Karlsruhe a pokračoval ve 
studiích v Berlíně a Paříži; patří k nejzná-
mějším osobnostem výtvarného umění 
na Ostravsku v první polovině 20. století; 
působil v Kroměříži, v Opavě, v Pustkovci, 
okr. Ostrava, a v Třebovicích, okr. Ostrava 
(+ 27. 10. 1969) - 125. výr. narození
11. 2. 1943 Zemřel LORENC Miroslav, 
architekt; autor řady staveb ve Zlíně  
(* 9. 6. 1896 v Holešově) - 70. výr. úmrtí
11. 2. 1978 Zemřel ŽŮREK Ferdinand, 
pedagog, filolog; 1937-58 středoškolský 
profesor češtiny a latiny; psal články do 
odborného i denního tisku, do sborníků 
aj.; působil v Holešově, ve Strážnici, okr. 
Hodonín, a ve Zlíně (* 16. 12. 1907 v Mar-
tinicích, okr. Kroměříž) - 35. výr. úmrtí
12. 2. 1913 Zemřel KOZÁNEK Bedřich, 
sbormistr, skladatel, varhaník; 1884-1913 
varhaník v Přerově, kde měl hudební ško-
lu; autor komor. skladeb, sborových, chrá-
mových atd., působil v Přerově (* 17. 7. 
1864) - 100. výr. úmrtí
13. 2. 1883 Narozen KONEČNÝ Jan, 
filosof, pedagog, teolog; narodil se ve Lho-
tě, okr. Přerov; profesor apologetiky  
a křesťanské filosofie, působil v Olomouci  
(+ 10. 9. 1965) - 130. výr. narození
14. 2. 1943 Narozen PELIKÁN Jaroslav, 
průmyslový designér; působí ve Zlíně  
- 70. výr. narození
15. 2. 1963 Zemřel ŽOUREK Josef, 
archivář; působil v Ratajích, okr. Kroměříž  
(* 28. 10. 1899 v Šelešovicích, okr. Kro-
měříž) - 50. výr. úmrtí
16. 2. 1923 Narozen PALÁT Augustin, 
filolog, překladatel, sinolog; narodil se ve 
Valašském Meziříčí - Krhová, okr. Vsetín; 
působil na našem velvyslanectví v Číně; 
pracoval v Orientálním ústavu v Praze; je 
historiografem české sinologie - 90. výr. 
narození
17. 2. 1948 Narozen KOVÁŘ Jan Fran-
tišek, sochař, grafik, malíř; narodil se 
v Olomouci; v řadě děl se inspiroval Va-
lašskem; působil v Rožnově p. Radhoštěm  
a ve Valašském Meziříčí - 65. výr. narození
18. 2. 1983 Zemřel HORÁK František, 
bibliograf, knihovník, pedagog; působil 
v Praze; činnost publikační, výchovná  

a přednášková (* 25. 6. 1911 v Kvasicích, 
okr. Kroměříž) - 30. výr. úmrtí
19. 2. 1973 Narozena GODDARD-SI-
MERSKÁ Iveta, keramička; narodila se 
ve Zlíně; tvorba užité i volné keramiky; 
od r. 1997 vlastní studio v Anglii - 40. výr. 
narození
20. 2. 1998 Zemřel VAŠUT Stanislav, 
malíř, vlastivědný pracovník; maloval zátiší 
a portréty, ale především rodné Karlovicko; 
byl zakladatelem sborníku Dolina Urgati-
na; spolupracoval s redakcí sborníku Nové 
Valašsko; působil ve Valašském Meziříčí 
a ve Vsetíně (* 9. 6. 1910 ve Velkých 
Karlovicích) - 15. výr. úmrtí
21. 2. 1893 Narozen KAJDOŠ Vladi-
mír, archivář, překladatel, filolog; narodil 
se v Němčicích, okr. Kroměříž; překlá-
dal z ruštiny, turečtiny, řečtiny a latiny; 
působil ve Frenštátě pod Radhoštěm  
(+ 8. 7. 1970) - 120. výr. narození
22. 2. 1993 Zemřel FISCHER Eduard, di-
rigent; spolupracoval se souborem Pražští 
komorní sólisté; šéfdirigent Státní filhar-
monie Košice; vyučoval na AMU; založil 
v Žilině Komorní orchestr (* 24. 11. 1930) 
- 20. výr. úmrtí
23. 2. 1903 Narozen DOLANSKÝ Julius, 
bibliograf, literární kritik, literární vědec, re-
daktor, vydavatel; narodil se ve Všetulích, 
okr. Kroměříž; od 1928 v Praze; redaktor 
časopisů, knižních řad, sborníků; působil 
v Brně (+ 26. 4. 1975) - 110. výr. narození
24. 2. 1853 Narozen JIŘÍČEK Alex, 
redaktor; narodil se v Kelči, okr. Vsetín; 
působil v Olomouci (+ 19. 10. 1906) - 160. 
výr. narození
25. 2. 1923 Narozen MIKÁČ Luděk, pe-
dagog, zpěvák; působí v Hroznové Lhotě, 
okr. Hodonín, a ve Zlíně - 90. výr. narození
26. 2. 1878 Narozen PEŘINKA František 
Václav, vlastivědný pracovník, archivář; 
pro Vlastivědu moravskou zpracoval osm 
okresů; působil v Kroměříži, ve Valašských 
Kloboucích, ve Znojmě a v Brně (+ 14. 
9. 1949 v Kroměříži) - 135. výr. narození
26. 2. 1983 Zemřel Sládek Jan, varhaník, 
skladatel; ředitelem kůru chrámu sv. Jiljí 
v Bystřici pod Hostýnem; založil Bystřické 
hudební středy; složil řadu písní pro sbor, 
varhany i orchestr; působil v Bystřici pod 
Hostýnem (* 18. 9. 1898) - 30. výr. úmrtí
27. 2. 2008 Zemřel DĚRDA Jiří, publi-
cista, novinář, spisovatel; byl redaktorem 
podnikového časopisu přerovské Meop-
ty; byl redaktorem Technického týdeníku 
v Praze; přispíval do řady periodik; autor 
novinových detektivních seriálů a článků 
s technickým zaměřením; působil v Přero-
vě (* 23. 12. 1941) - 5. výr. úmrtí
28. 2. 1973 Zemřel KYTLICA Jaroslav, 
etnograf, sběratel; shromáždil soubor vý-
šivek, krojových součástek; vlastnil vy-
nikající soubor gajd a šutek; působil ve 
Štramberku a ve Veselí nad Moravou  
(* 18. 7. 1895 v Kroměříži) - 40. výr. úmrtí

JaŠ
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Druhá polovina čtyřicátých let osm-
náctého století byla pro Františka Anto-
nína, hraběte z Rottalu,  obdobím přímo 
horečné stavitelské činnosti. Nikdy před-
tím a nikdy potom už nepodnikal tak roz-
sáhlé stavební a umělecké aktivity, jejichž 
výbuch snad můžeme spojit se snahou 
přehlušit stesk a prázdnotu po smrti mi-
lované manželky, Marie Cecílie (zemřela 
25. listopadu roku 1743). 

Zatímco průběžně buduje velké stav-
by - hostýnskou poutní baziliku, bystřic-
ký farní kostel a rezidenci řádu trinitářů 
v Holešově, spojenou s velkoryse zrekon-
struovaným a vyzdobeným konventním 
kostelem sv. Anny, po roce 1745 začíná 
pomýšlet na dílo sice velikostí skromné, 
ale uměleckým účinkem nejsilnější, na po-
mník své životní lásky, na smuteční kapli 
nad kryptou, do které chce umístit rakev 
s tělem Marie Cecílie a ve které chce 
nakonec spočinout i sám. V myšlenkách 
hraběte a postupně i v plánech Tomáše 
Šturma a nákresech Bohumíra Fritsche, 
který se v této době vrací ze svého pů-
sobiště ve Vídni na rodnou Moravu, po-
stupně vzniká nádherný, skoro dokonalý 
celek, ve kterém se snoubí architektura, 
vytvářející melancholickou náladu jemné-
ho všeprostupujícího smutku s absolutní 
krásou architektizovaných sousoší obou 
oltářů, které jsou prvními projevy něžného 
rokokového slohu na Moravě, s unikátními 
portrétními sochami hraběcích manže-
lů, kteří se na sebe budou už navěky 
láskyplně dívat, a s dokonalým uměním 
malířským, které v podobě olejomalby 
Ukřižovaného bylo po staletí připisová-
no snad nejslavnějšímu malíři na světě 
- Tizianovi Vecellimu. Černé kapli, která 
byla dokončena v roce 1748 a vysvěcena 
stejně jako kostel sv. Anny 25. července 
1748 olomouckým biskupem, kardinálem 
Ferdinandem Juliusem Troyerem, plně 
přísluší přezdívka evropský Tádž Mahal 
a její nesmírný umělecký význam a este-
tický účinek jsou stále velmi nedoceněny.

Nevěsta o 27 let mladší
O rok později dochází k další změně 

v soukromém životě Františka Antonína, 
hraběte z Rottalu. 12. dubna toho roku se 
žení s mladou vdovou po generálu polního 
válečného auditoria (což byla obdoba 
nejvyššího vojenského soudního dvora), 
Janu Konrádovi z Kramern, Marií Terezií, 
rozenou z Wienern. Nevěsta, o 27 let 
mladší než ženich (jí bylo 32 let a Fran-
tišku Antonínovi 59 let), měla z prvního 
manželství dvě dcery. Zajímavé je, že 
za života prvních partnerů se oba páry 
znaly, stýkaly a zřejmě přátelily - František 
Antonín s první  manželkou Marií Cecílií 
byli kmotry na křtinách druhé dcery Marie 
Terezie z Kramern, která po své kmotře 
dostala první jméno Cecílie. František 
Antonín, vědom si velkého věkového roz-
dílu, nechává své druhé manželce v roce 

1760 přepsat Zborovické panství, které 
sám zdědil po své matce. Po jeho smrti 
se na něj Marie Terezie stěhuje a umírá 
zde už rok a půl po něm - 22. května 1764 
a je zde rovněž pohřbena.

Černá ovce rodiny
V roce 1750 umírá v Praze bez muž-

ských potomků strýc Františka Antonína, 
Leopold Ferdinand Antonín, svobodný 
pan z Rottalu, nejmladší ze tří synů Jana 
Kryštofa z Rottalu (dědečka Františka An-
tonína). Byl ženatý s Marií Terezií, rozenou  

hraběnkou Paarovou, ovdovělou hraběn-
kou z Trauttmansdorfu, a vlastnil fidei-
komisní panství Napajedla. Jednalo se 
o jakousi černou ovci rodiny - když za vál-
ky o dědictví rakouské obsadila Čechy 
bavorská a francouzská vojska a bavor-
ský kurfiřt Karel Albrecht byl 9. prosince 
1741 provolán českým králem, Leopold 
Ferdinand z Rottalu se velmi angažoval 
při jeho zvolení a formálním sesazení 
habsbursko-lotrinské dynastie z českého 
i z říšského trůnu. Po vyhnání Francouzů 
a Bavorů z Prahy a z Čech byl císařovnou 
Marií Terezií za trest vyhoštěn z Prahy. Ale 
už za dva roky se tam mohl vrátit - snad 
působily i přímluvy jeho synovce Františka 
Antonína, který byl po celou dobu válek, 
vedených císařovnou, jejím věrným pod-
daným a jak jsme již dříve psali, dopadala 
na něj tíha války a důsledky jeho věrnosti 
rakouskému domu velmi škodlivě a nepří-
jemně. Protože fideikomisní právo znalo 
pouze mužského dědice, stal se majite-
lem napajedelského panství po Leopoldu 

Kostel v Mysločovicích.

Františkovi v té době už poslední žijící 
Rottal - František Antonín. Další z Rottalů 
- relativně mladý Jan Adam, svobodný pán 
z Rottalu, majitel kvasického a zlínského 
panství, zemřel už v roce 1746 bez muž-
ského dědice a Kvasice po něm zdědila 
dcera  Marie Anna, provdaná za hraběte 
z Lamberka, a Zlín druhá dcera, Marie 
Terezie, provdaná za hraběte Kheven-
huellera. Proti napajedelskému dědictví 
Františka Antonína, hraběte z Rottalu, ale 
protestovaly u císařské kanceláře sestry 
Leopolda Ferdinanda z Rottalu - Terezie 
Rosalie (Růžena), provdaná hraběnka  
Windisch-Graetz, a Marie Antonie, pro-
vdaná hraběnka Kotulinská. František An-
tonín, hrabě z Rottalu, se nakonec s těmito 
svými tetami dohodl a každé z nich vyplatil 
20 tisíc zlatých odstupného a Napajedla si 
nechal intabulovat. 

Neúnavné stavební aktivity
Ani velká vydání, spojená s vyřizo-

váním dědictví po Leopoldu Ferdinandovi 
z Rottalu, nebránila Františku Antonínovi 
ve stavebních aktivitách. 

Roku 1752 nechává zahájit stavbu 
kostela Nejsvětější Trojice v Mysločo-
vicích, který je v roce 1758 dokončen 
a 2. října 1758 holešovským děkanem 
Jindřichem Krausem na den sv. andělů 
strážných benedikován. Je to opět klasic-
ká Šturmova stavba, velmi připomínající 
kostel sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem. 
Velmi zajímavá je vnitřní výzdoba kostela, 
na které se zřejmě podílel Tomáš Šturm 
mladší - kazatelna a křtitelnice prakticky 
kopírují Schaubergerovy kompozice z far-
ního kostela v Holešově.

Karel Bartošek
Foto archiv redakce

František Antonín, hrabě z Rottalu - 8. díl

HiSTORiCKá  
ZAJÍMAVOST (seriál)
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Lenka Smýkalová a Nikola Zlámalová 
z holešovských mažoretek velmi zdárně 
reprezentovaly svůj soubor o víkendu 26. 
- 27. ledna 2013 v Litvínově. Ve sportovní 
hale Koldomu se konalo Mistrovství České 
republiky v twirlingu. 

Obě děvčata se na tuto důležitou 
soutěž připravovala několik měsíců. Kon-
kurence byla opravdu velká, všechny zá-
vodnice se rok od roku ve svých výkonech 
velmi zlepšují.

Rytmické taneční sólo Nikoly Zláma-
lová v juniorkách starších bylo porotou 
ohodnoceno na 5. místo.

Postup do Amsterdamu!

Lenka Smýkalová v disciplíně rytmic-
ké taneční sólo junior mladší vybojovala 
4. místo. V sóle s 1 hůlkou na povinnou 
hudbu obsadila 1. místo, a stala se 
tak mistryní ČR. S touto skladbou bude 
reprezentovat v době Velikonoc město Ho-
lešov a Českou republiku na Mistrovství 
Evropy v twirlingu v Amsterdamu. 

Duo v podání Lenky a Nikoly získalo 
2. místo a děvčata se mohou pochlubit 
titulem vicemistr ČR.

Holešovské twirlerky sklidily úspěch na mistrovství ČR

Děkuji děvčatům za vzornou reprezentaci a přeji 
hodně dalších twirlingových úspěchů. 

Lenka Doleželová
Mažoretky Holešov

Ubytování na  
Trojáku, možnost 

lyžařského výcviku  
s instruktorem.

Cena 2.550,-/dítě, 
2.950,- Kč/dospělý.

Středisko 
volného času 

TYMY 
připravuje

KOUZELNÝ 
POBYT 

NA HORáCH
pro děti a rodiče  
s dětmi, lyžaře  

i nelyžaře

Pondělí 25. 2. až 
pátek 1. 3. 2013

Více info: 
573 396 928, 
734 358 563

V pátek 25. ledna 2013 
se ve společenské hale TYMY 
ve Všetulích uskutečnil ples. 
Zahájení proběhlo ve 20 ho-
din. Dámy při vstupu do haly 
dostaly květinu. Po úvodní 
taneční sérii hudební skupi-
ny Retrospekt vystoupili Eda 
a Štěpán s tanečním stylem 
breakdance. 

Dalším vstupem byly 
ukázky standardních tanců 
v podání Jakuba Vybírala 
a Lucie Bakalové. Mladí ta-
nečníci sklidili zasloužený 

V TYMY se uskutečnil  
společenský ples

potlesk. Očekávaným vystou-
pením bylo kouzelnické číslo 
kouzelníka „Šeklina“, které již 
tradičně všechny přítomné vel-
mi pobavilo. 

Moc děkujeme všem 
sponzorům za jejich příspěv-
ky. Velký dík patří všem hos-
tům, účinkujícím a naší skvělé 
hudební skupině  Retrospekt. 
Ples TYMY 2013 se opět vyda-
řil, celý večer proběhl ve velmi 
příjemné atmosféře.

 
 Jarmila Vaclachová

17. 2. VALENTÝNSKÝ KOUZELNÍK od 15.00 v TYMY, 
program plný kouzel, triků a zábavy pro děti i dospělé se známým 
kouzelníkem p. Svobodou, toto vystoupení je vhodné pro všechny 
věkové kategorie, cena: 30,-
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Středisko volného času, příspěvková organizace 
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel.: 573 39 69 28, iČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz

PROVOZ TYMY 
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí - pátek 7.30 
- 18.00. Spontánní aktivity (kulečník, stolní 
fotbálek, stolní tenis, trampolína, ICM): 
pondělí - pátek 14.00 - 18.00. Objednávky 
tělocvičny dle předchozí telefonické do-
mluvy minimálně den předem v kanceláři 
na tel.: 573 39 69 28, 734 358 563

ZVEME VÁS
8. 2. VEČERNÍ LYŽOVAČKA - SKIBUS  
- pro děti ZŠ a SŠ 
lyžařský svah RUSAVA, cena: 200,- (vlek+ 
doprava+instruktor) - zájemci, volejte do 
TYMY, odjezd: 15.30 od TYMY, návrat: 
18.30 - 19.00 k TYMY, nutné potvrzení  
o seřízení lyží!!!
8. 2. - 9. 2. NOČNÍ DESKOHRANÍ PRO 
-NÁCTILETÉ cena: 70,-
9. 2. KOUZELNICKÁ ŠKOLA HARRYHO 
POTTERA od 14.00 do 16.00 v TYMY, 
vstupné: 20,-  (s kouzelníkem p. Svobo-
dou)
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 dosáhnout 
minimálně 13 let a ke dni konání finále ne-
smí dosáhnout 16 let. Účastnický poplatek  
100, - Kč. Čekají vás úžasné zážitky a hod-
notné ceny. Soutěžní disciplíny: rozhovor 
s moderátorem, test znalostí, zručnost, do-
vednost, aerobik, volné vystoupení, módní 
přehlídka. Přihlášky nejpozději do 5. 2.
10. 2. KERAMICKÁ DÍLNA A GLAZO-
VÁNÍ - od 14.00 do 16.00, i pro veřej-
nost možnost vyzkoušet točení na kruhu  
a práci s hlínou, cena dle velikosti výrobku 
od 30,- Kč
11. - 15. 2. LYŽAŘSKÝ KURZ - SKIBUS 
- pro děti od 4 let 
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!!!
15. 2. ZÁVODY SAMOODRÁŽECÍCH 
AUTÍČEK od 15.00 v tělocvičně, pro děti  
i dospělé, 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. Vítě-
ze čekají super ceny! (Finále Holešovský 
talent 2013 se uskuteční 15. 3.)
17. 2. VALENTÝNSKÝ KOUZELNÍK od 
15.00 v TYMY, program plný kouzel, triků 
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, přihlášky 
do 17. 2.
22. 2. PREMEDICAL - CENTRUM PRE-
VENTIVNÍ MEDICÍNY - možnost vyšetření 
od 9.00 do 20.00, informace a přihlášky 
v TYMY
24. 2. POHÁDKA - CHLUBÍLEK A 
VYCHLOUBÁLEK - ve spolupráci s di-
vadélkem HVÍZD - od 15.00 v TYMY 
- vstupné: 40,-  

JARNÍ PRÁZDNINY S TYMY
25. 2. - 1. 3. 2013 - JARNÍ POBYT 
S HARRY POTTREM NA TROJÁKU
- pro lyžaře i nelyžaře, ubytování na Tro-
jáku, cena: 2.550,-/dítě, 2.950,-/dospělý, 
v ceně je doprava, ubytování, plná pen-
ze, 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 režim, 
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 
Gala xie Zlín a za sněhem, povídání, kvízy  
a soutěže o Harry Potterovi, setkání s kou-
zelníkem, moderní deskové hry, keramika, 
sport a jiné.

PŘIPRAVUJEME
5. 3. BESEDA - Z Moravy až na konec 
světa a ještě o kousek dál - přes Gibral-
tar do Afriky od 17.00, vstupné: 40,- po-
vídání a promítání s Martinem Ondráškem 
9. 3. AIDA - v hlavních rolích: Lucie Bílá, 
Noid, Dasha, K. Nývltová, J. Korn…
Hudba: Elton John. Text: Tim Rice. Námět: 
Guiseppe Verdi. Odjezd v 7.00 hod. - AN 
Holešov (možno nastoupit po trase)                                                
CENA: 1.250,- Kč, v ceně zahrnut vstup, 
doprava, průvodce.
10. 3. Miss Poupě -  pro dívky od 4 do 7 let
Miss Kvítek - pro dívky od 8 do 12 let 
- disciplíny: rozhovor, módní přehlídka, 
volná disciplína
15. 3. HOLEŠOVSKÝ TALENT 2013 - 
finále
24. 3. VÍTÁNÍ JARA - první jarní vycházka 
do Přílep, pestrý program na myslivecké 
chatě
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

FOTOSOUTĚŽ - VÁNOČNÍ A ZIMNÍ RA-
DOVÁNKY - fotografie zasílejte mailem 
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

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

V TYMY SE KONAL DĚTSKÝ KARNE-
VAL HARRYHO POTTRA
Lednový karneval v SVČ - TYMY Holešov 
se stal již dlouholetou tradicí. Letos hlav-
ní hrdina karnevalu Harry Potter pozval 
všechny do kouzelné školy v Bradavicích. 
Na úvod vystoupila taneční skupina „bra-
davické školy“ - Happydance.  Poté mezi 
děti přišly i ostatní známé postavy - Ron, 
Hermiona, profesorka Mc. Gonagallová, 
náměstkyně ministra kouzel Umbridgeo-
vá, Brumbál, skřet a sova Hedvika. Díky 
kouzelným schopnostem Harryho a jeho 
přátel děti zažily spoustu dobrodružství. 
Svoje umění kouzel předvedl i ředitel 
Bradavic Brumbál, který pro šikovné děti 
vykouzlil spoustu sladkých odměn. Harry 
Potter přizval do programu také taneční 
skupinu Babydance, která vystoupila se 
svou novou choreografií Králíci z klobou-
ku. Své umění přijel do Bradavic předvést 
také známý žonglér a kejklíř Jirka, který 
nejen potěšil svým vystoupením všechny 
přítomné, ale také zájemce něco málo 
naučil. Se známou tanečnicí Jasmínou si 
děti zatančily v rytmu zumby. V průběhu 
celého odpoledne nechyběly hry, soutěže, 
legrace a spousta tance. Karnevalu v Bra-
davicích se zúčastnila spousta krásných 
masek. Všechny masky se představily 
na pódiu a obdržely z rukou profesorky  
Mc. Gonagallové a profesora Brumbála 
krásné medaile. Nejlepší a nejšikovnější ta-
nečníci byli oceněni diplomem. Tradičně na 
karnevalu proběhlo losování masek, děti 
čekaly pěkné ceny a také živé zvířátko - kře-
ček, který udělal radost jedné malé princez-
ně. Na závěr karnevalu se sešli všichni žáci  
a pracovníci bradavické školy s dětmi  
a společně ještě si zatancovali. Podě-
kování si zaslouží všichni dobrovolníci, 
kteří nám s přípravou i organizací pomohli. 
Děkujeme také všem sponzorům za jejich 
příspěvky. Velké poděkování si zaslou-
ží všichni návštěvníci našeho karneva-
lu, který probíhal ve veselé a přátelské 
atmosféře. Těšíme se na další setkání  
s Harry Pottrem a jeho přáteli.

Olga Pešková 
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SňATKY
Lenka Končáková - Fryšták
Stanislav Sumec - Hulín

Simona Nováková - Zlín
Libor Polášek - Ostrožská 
Nová Ves

Simona Kotoučková - Holešov
Martin Kokoř - Holešov

NAROZENÍ
Daniel Konečný - Holešov
Tadeáš Zapletal - Holešov
Ema Bakalová - Holešov
Aleš Jakubíček -  Žopy
Šimon Kadlčík - Holešov
Radek Manifš - Holešov
Vojtěch Maňák - Žopy
Vanessa Teriaki - Holešov
Štěpán Mikuš - Holešov
Ondřej Bílek - Holešov
Jakub Žáček - Holešov
Laura Janalíková - Holešov
Radim Ptáček - Holešov
Petr Skibinský - Holešov
Nikola Slavíková - Holešov
Karin Štěpandová - Holešov

JUBILANTI 
Leden 2013
Valentina Huňová - Holešov
Josef Matela - Holešov

SPOLEČENSKá  KRONiKA

Jaroslav Uhřík - Holešov
Vladimír Trávníček - Holešov
Marta Janáková - Holešov
Marie Brančíková - Holešov
Augustin Papež - Holešov
Josef Sovadina - Holešov
Jan Adámek - Žopy
Jarmila Kelnarová - Holešov
Josef  Vyňuchal - Holešov
Lenka Kuhlová - Holešov
Zdenka Smékalová - Holešov
Milada Uhlířová - Holešov
Alena Pospíšilová - Holešov
Stanisl. Jurášková - Holešov
Václav Mlčák -  Količín
Zdeněk Juřena - Holešov
Marie Kopřivová - Dobrotice

Únor 2013
Jar. Procházková - Holešov
Věra Rabušicová - Holešov
Vladislav Horák - Holešov
Osvald Riemer - Holešov

Vladimír Prášil - Holešov
Josef Trhlík - Tučapy
Josef Dvořák - Holešov
Bedřich Tománek - Holešov
Josef Randula - Holešov
Zdeněk Kuča - Holešov
Jaroslav Rieger - Holešov
Marie Sovadinová - Holešov
Marta Šimečková- Holešov
Milan Krejčí - Holešov
Jiřina Matušů - Holešov
Irena Fuksová - Holešov
Rudolf Kozmík -  Holešov
Marie Slabá - Holešov
Vlastimil Odložilík - Holešov

ÚMRTÍ
Vlasta Trhlíková - Holešov
Eliška Sovadinová - Holešov
Františka Přikrylová - Holešov
Růžena Pavelková - Holešov
Božena Rakovská - Holešov
Jaroslav Kráčina - Holešov
Marie Kašpárková - Holešov
Jiří Frank - Holešov
Jiří Odstrčilík - Holešov
Antonín Dokoupil - Holešov
Milan Musil - Holešov
Božena Němcová - Holešov
Anna Fojtů - Holešov
Stanislav Potůček - Holešov
Radim Křepelka - Tučapy
Otilie Kalvodová - Holešov

Lubomír Svoboda - Holešov
Františka Macíková - Holešov
Roman Kořínek - Holešov
Jarmila Becherová- Holešov
Zdenka Mrkvanová - Holešov
Jan Flaišingr - Holešov
Mirosl. Sekaninová - Holešov
Alena Juřenová - Holešov
Eliška Maňasová - Holešov
Jolana Hradilová - Holešov
Kateřina Jatelová - Holešov
Jitka  Mikulíková - Holešov
Jarmila Adámková - Žopy
Michal Tršťanský - Holešov
Marie Becherová - Holešov
Ladislav Stolář - Holešov
Jiřina Smolková - Holešov
Josef Krupica - Tučapy

POZVÁNÍ 
NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vážení rodiče, dovolujeme si 
Vás oslovit s nabídkou na slav-
nostní vítání občánků, které se 
koná v obřadní síni na zámku. 
Pokud budete mít zájem o při-
vítání Vašeho děťátka, přijďte si 
dohodnout konkrétní termín na 
Městský úřad Holešov - matri-
ka, dveře č. 110.
Budeme se na Vás a Vaše dě-
ťátko moc těšit.                          

JM 

Už je to pěkná řádka let, 
co vy dva spolu brázdíte svět. 

Když jste si prstýnky z lásky dali, 
úctu a věrnost si slibovali, 

manželský slib jste nevzali zpět 
a je to dlouhých 65 let.

Gratulace

Dne 8. února 2013 oslaví 
manželé 

Adélka a Bohuslav Rybečtí 
65. výročí společného života. 
Za lásku a obětavost a hlavně 

pomoc děkují a vše dobré 
a krásné do dalších let 

přejí dcery Alena a Věra 
s širokou rodinou.

Pronajmu byt 2 + 1 na sídlišti 
 U Letiště v Holešově. Kontakt 739 884 472.

3+1 v klidné lokalitě  
v Holešově. 

Prodám byt

Dům je po celkové rekon-
strukci - zateplení + lodžie, stře-
cha, stoupačky a výtah. Byt je ve 
výborném stavu, celková rekon-
strukce v roce 2003. V blízkosti 
se nachází základní škola, sporto-
viště, k nákupnímu středisku nebo 
mateřské školce cca 5 min. pěšky. 
Kontakt:  602 729 515.

Účinkují Malé divadlo MěK  
a komorní soubor Corda Magico

Městská knihovna, Městské muzeum a galerie  
a Vlastivědný kroužek v Holešově

Vás zvou na literárně-hudební podvečer

Z MÉHO KRAJE
k 155.výročí narození Františka Táborského

Čtvrtek 7. února od 17 hodin  
ve studovně Městské knihovny v Holešově
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V následujícím článku si připo-
meňme vynikající výsledky, respektive 
úctyhodnou bilanci minulého roku ani 
ne desetiletého golfisty Filipa Jakubčí-
ka. Jeho postavení v Česku i Evropě je 
den ode dne výraznější. Však posuďte 
sami…   

Poprvé 18 jamek z červených od-
pališť a hned první vítězství, golfové 
hřiště Šilhéřovice, 12. května

Golfová sezona 2012 byla pro Filipa 
velmi přelomová. Dosud hrál v kategorii 
benjamínků, tzn. 9 jamek ze zkrácených 
vzdáleností, a teď v osmi letech přímo 
do už vlastně dospělého golfu. Seriál Mo-
rava Cup pořádal 15 turnajů na nejlepších 
moravských golfových hřištích a do celko-
vého hodnocení se započítalo nejlepších 
6 výsledků. Filip byl zařazen do katego-
rie GH se začínajícím handicapem 54. 
Hraje se 18 jamek z červených odpališť, 
ze  kterých hrají dospělé ženy, a nejdelší 
jamky tak dosahují vzdálenosti k 500 m. 
Ve Filipově kategorii soupeřilo až 98 hráčů 
a hráček ve věku od 7 do 12 let. Filip se 
ovšem s tímto přechodem do dospělého 
golfu a také až o 3,5 roku staršími sou-

PROFiL

Filip Jakubčík se svým otcem Tomášem.

Holešovan Filip Jakubčík potvrdil postavení v Česku i v Evropě

své postavení v Evropě. V tříkolovém tur-
naji chlapci 8 let, kde soutěžilo 42 hráčů 
z Evropy, USA a JAR, obsadil 4. místo 
s minimální ztrátou 2 ran na místo první 
a jedné rány na místo druhé.  Získal pohár 
TOP FIVE a greean status startů na všech 
významných turnajích včetně European 
Championship 2013. Jen na začátek roku 
2013 došly pozvánky na 4 turnaje v USA.

Morava Cup a další vítězství v šesti 
turnajích

Po návratu ze Skotska vyhrál Filip  
1. července turnaj na golfovém hřišti Kra-
vaře a 23. - 24. července dvoudenní turnaj 
na hřišti Kaskády Brno. A následovaly 
další 3 turnaje - 26. července golfové hři-
ště Čeladná, 31.  července  golfové hřiště 
Horal Velké Karlovice a 3. srpna golfové 
hřiště Rožnov pod Radhoštěm. I v těchto 
třech turnajích Filip vždy vyhrál a v prů-
běžném pořadí se usadil na prvním místě.

HOLE - IN - ONE  sobota 18. srpna 
2012 - semifinále USKIDSGOLF - gol-
fové hřiště Nová Amerika

Po prvních místech na dvou turnajích 
USKIDSGOLF  v Telči odjel Filip na dvou-
denní semifinále, kde na golfovém hřišti 
Nová Amerika zahrál svůj první (golfisty 
tolik vysněná a ceněná rána) hole-in-one, 
tzn. jamka na jednu ránu. Na tříparové 
jamce č. 8 na vzdálenost 93 m zahrál Filip 
z odpaliště golfovou holí hybrid přesnou 
ránu na green a míček se dokutálel přímo 
do  jamky.  Hned po ukončení kola musel 
dle tradice spoluhráčům poručit šampaň-
ské, ale vzhledem k věku soutěžících to 
byly rychlé špunty dětské. Toto dvoukolo-
vé semifinále Filip vyhrál.  

Neděle 2. září 2012, celkové ví-
tězství v kategorii GH, golfové hřiště 
Olomouc

Ukončení soutěže Morava Cup 2012 
a předání cen celkovým vítězům bylo bez-
prostředně po posledním turnaji seriálu 
na golfovém hřišti Olomouc. V tomto tur-
naji skončil Filip na třetím místě a 5 dnů 
předtím na Ostravici na místě druhém. 
Celková Filipova bilance z 9 odehraných 
turnajů byla 6 vítězství, 2 druhá a jedno 
třetí místo. Po sečtení šesti nejlepších vý-
sledků tak vyhrál svoji kategorii a potvrdil 

pozici v golfové elitě Morava Cupu. Při 
vyhlášení celkových vítězů vyzdvihl ředitel 
soutěže Filipovu přesnou hru, se kterou 
dokázal eliminovat fyzickou, herní i psy-
chickou výhodu starších soupeřů a hned 
po vstupu do kategorie 7 - 12 let ji celkově 
vyhrát (2. září měl Filip 8 let a 9 měsíců, 
měřil 135 cm a vážil 29 kg).

27. října - Turnaj na golfovém hřišti 
Jezera Ostrožská Nová Ves, poslední 
vítězství a handicap 18,1

Byla to nádherná tečka za skvělou se-
zonou. Poslední turnaj sezony zahrál Filip 
naprosto excelentně a 72parové hřiště šel 
z červených odpališť za 84 úderů, což bylo 
nejen první místo v kategorii 7 - 12 let, ale 
i další zlepšení handicapu na 18,1. Před-
vedeným výkonem a handicapem udělal 
velkou radost celému svému doprovodu, 
přičemž tatínek musel sportovně uznat 
svoji prohru bedny šampaňského. Před 
zahájením sezony se totiž Filipův děda 
vsadil s tatínkem, že na konci sezony bude 
mít Filip handicap pod 20. Ale z té radosti 
ji stejně vypijí spolu.  

Připravil Robert Rohál
Foto archiv Filipa Jakubčíka

peři srovnal zcela excelentně. V prvním 
turnaji v Šilhéřovicích vyhrál v rozehrávce  
1. místo, aby naopak 20. května ve dru-
hém turnaji na golfovém hřišti Austerlitz 
obsadil v rozehrávce místo druhé. Pak túru 
Morava Cup přerušil, protože odjel hrát 
na European Championship do Skotska.

TOP FIVE v Evropě, European 
Championship 2012, Skotsko, golfové 
hřiště Gulane, 5. - 7. června

Na European Championship USKIDS-
-GOLF ve skotském Gulane navázal Filip 
na své druhé místo v roce 2011 a potvrdil 
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Fotbalové turnaje vyhráli hráči Holešova a Bystřice

Lyžování v Savojských Alpách patří bezkonkurenčně k nejlepším  

V neděli 20. ledna se  
v hale 1. Základní školy v Hole-
šově odehrály opět dva turnaje 
mladších žáků. Dopoledne se 
utkalo šest mužstev. V turnaji 
se podařilo zvítězit domácímu 
mužstvu SFK Elko Holešov. 
Pořadí na dalších místech:  
2. FK Šternberk, 3. SK Louky, 
4. FC Koryna Koryčany, 5. SK 
Baťov 1930, 6. FC Želatovice. 
Nejlepším hráčem turnaje se 
stal Martin Malčík z Holešo-
va, nejlepším střelcem Tomáš 
Bábek ze Šternberka, nejlep-
ším brankářem Jakub Bábíček  
z Koryčan.

V odpoledních hodinách se 
hrál další turnaj, rovněž za účasti 
šesti mužstev. Jeho vítězem se 
stali fotbalisté z FK Bystřice pod 
Hostýnem. Pořadí na dalších 
místech: 2. SK Louky, 3. SK 
HS Kroměříž, 4. Sokol Bělotín,  
5. SK Bošovice, 6. SFK Elko 
Holešov. Nejlepším hráčem 
druhého turnaje se stal Radim 
Machala z Bystřice pod Hostý-
nem, nejlepším střelcem Daniel 
Nezhyba z Bystřice pod Hos-
týnem a nejlepším brankářem 
David Mikulášek z SK Louky.  

Ladislav Linda, 
trenér SFK Holešov

Vítězné družstvo dopoledního turnaje - tým SFK Elko Holešov.  >

Klub přátel alpského lyžování Holešov 
pořádá ve spolupráci s CK Globe Zlín 
zájezd do Savojských Alp. Vybrali jsme 
pro letošní zimní sezonu středisko Serre 
Chevalier 1200 m - 2830 m v termínu od 
15. do 24. března. Kvalitní a rozsáhlá 
oblast zaručuje výborné sněhové pod-

mínky i koncem března. Skvěle upravené 
sjezdovky mají výhodnou severovýchodní 
orientaci, dostatek dlouhých červených  
a černých sjezdovek. Celkově má stře-
disko 250 km sjezdových tratí, takže své 
si najdou nároční i méně zkušení lyžaři.  
Lyžařská oblast se rozprostírá podél údolí 

Vallée de la Guisa-
ne, je obklopena 
dvěma přírodními 
parky a tvořena 
čtyřmi propojenými 
lyžařskými středis-
ky. Ubytování je 
zajištěno v těsné 

blízkosti vleků ve Villeneuve Serre Che-
valier. Jedná se o klidnou podhorskou 
vesnici s vynikající polohou v centru ly-
žařské oblasti. 

Ve středisku jsou k dispozici krytý 
bazén, kluziště, termální lázně s venkov-
ním a vnitřním bazénem či v Briançonu 
aquapark, obchůdky, restaurace a bary. 

V ceně od 10 890 Kč za osobu je zahr-
nuto ubytování na 7 nocí, skipas na 6 dní, 
doprava luxusním autobusem, pobytová 
taxa, delegát, pojištění CK proti úpadku, 
při vlastní dopravě sleva 1700 Kč.  Infor-
mace - přihlášky: Mgr. Irena Seifertová. 
Tel.: 605 200 085.

Nález prstýnku
23. ledna jsem našla u lékárny v Sušilově ulici zlatý snub-
ní prsten - tenký kroužek, vevnitř je vepsáno datum 1936  
a pravděpodobně jméno. Kdo prsten ztratil, ať volá na mobil 
736 438 779.

Občanské sdružení Každý 
může pomáhat zahájilo svou 
činnost v novém roce 2013 
předáním sponzorského daru 
Holešov Centru pro seniory. 
Ředitelka CpS Mgr. Ivana Boz-
děchová převzala 
sadu rehabilitačních 
a cvičebních pomů-
cek, které budou 
klienti holešovského 
centra používat při 
aktivizačních a rela-
xačních cvičeních.  

Kvalitu života 
u seniorů vyššího 
věku lze ovlivnit při-
měřenou fyzickou 
aktivitou, vhodnou 
stravou, duševní ak-

Každý může pomáhat Představitelé města předali
vyznamenání   

tivitou a pozitivními sociální-
mi vztahy, o což zaměstnanci 
CpS Holešov řadu let úspěšně 
usilují.

Mgr. Svatava Ságnerová

Holešov (JZ) 
- Řady  jubilují-
cích dárců krve 
rozšířil Holešovan 
Roman Strati l , 
který svou krev 
bezplatně daro-
val v kroměřížské 
transfuzní stanici 
již padesátkrát.  
Za jeho mimo-
řádný a příkladný 
postoj mu poděko-
vali představitelé 
holešovské rad-
nice a 29. ledna 
mu předali vyzna-
menání města Pa-
mětní list.  
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Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.

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

Prodejna a půjčovna el. nářadí 

značky BOSCH

Město Holešov vyzývá  
k podávání žádostí dle Pravidel 
pro poskytování finanční dotace 
z rozpočtu města Holešova pro 
mládežnická družstva v dlouho-
dobých soutěžích (Fond kultury, 
sportu a vzdělávání).

Dotace je určena pro práv-
nické osoby (občanská sdruže-
ní, příspěvkové organizace…) 
se sídlem na území města 
Holešova, a to na dlouhodo-
bé soutěže řízené příslušnými 
sportovními svazy. Dotace se 
neposkytuje na krátkodobé  
a jednorázové soutěže.

Příjem žádostí je do 28. 2. 
2013. Žádost může být podána 

Mládežnická družstva mohou žádat o dotaci

Čepice z Holešova poputují na mistrovství světa

buď za soutěžní rok 2012/2013, 
anebo za soutěžní rok 2013.

Žádost musí mít předepsa-
né přílohy dle článku 1 Obecných 
pravidel pro poskytování  
a vyúčtování dotace z fondu 
(tyto přílohy stačí doložit  
v každém kalendářním roce 
pouze jednou, a to u první 
podané žádosti žadatele anebo 
nejpozději do konce měsíce 
února). Povinné přílohy jsou 
tři, a to 1) Prostá kopie dokladu 
o zřízení účtu žadatele (v pří-
padě bezhotovostní platby). 2) 
Prostá kopie listiny o ustavení 
(volbě, jmenování) současného 
statutárního orgánu žadatele. 3) 

Čestné prohlášení žadatele dle 
článku 1 odstavce 3 Obecných 
pravidel pro poskytování  
a vyúčtování dotace z fondu. 

Žadatel může podat na 
jednom formuláři žádost za 
všechna svá mládežnická 
družstva v dlouhodobých 
soutěžích. Žádost může být 
podána v l istinné anebo 
elektronické podobě (Městský 

úřad Holešov, Masarykova 
628, 769 17 Holešov, po-
datelna Městského úřadu 
Holešov, podatelna@holesov.
cz - nutností je podepsání 
uznávaným elektronickým 
podpisem, datová schránka 
města Holešova - x8qbfvu). 

Bližší informace: petr.chvatal@
holesov.cz, tel. 573 521 600.

Holešovská firma PINGU 
SPORT - výrobce funkčního 
sportovního oblečení a doplňků, 
se stala oficiálním dodavatelem 
všech čepic organizačního vý-
boru nadcházejícího Mistrovství 
světa v biatlonu. A vyrobeny 
byly všechny v Holešově! 

Le tošn ímu úspěšné -
mu vstu pu do nového roku 
předcházelo navázání spo-
lupráce s biatlonovým sva-
zem ČR a jejího reprezenta-
cí. První kroky započaly již  
v loňském roce, kdy se vrátil 
Světový pohár v biatlonu do 
České republiky po dlouhých 
43 letech. Kompletní organizá-
torský tým byl vybaven velmi 
úspěšnými, nádhernými a ele-
gantními pletenými čepicemi  

v bílé barvě s nezaměnitelným 
logem Nového Města na Mora-
vě - modrý obláček se zkratkou 
NMNM. Toto logo můžete již 
poměrně aktuálně spatřovat na 
billboardech, v tisku a také v te-
levizních upoutávkách na nad-
cházející biatlonový šampionát.

Současné čepice, které 
poputují zcela určitě do celé-
ho světa, jsou laděny rovněž 
do bílé základní barvy. Orga-
nizátoři však přišli s odvážným 
barevným pojetím, s moderními 
duhovými motivy, které věříme, 
že rozzáří každého fanouška. 
PINGU se podařilo tyto pestro-
barevné motivy přenést i na če-
pice, a to díky neustálému sle-
dování moderních technologií  
a materiálů. Pořadatelům tak při-

byl další vítr do plachet díky naší 
novince - čepici BOBY. Vznikla 
tak celá řada nádherných ba-
revných a jedinečných čepic se 
symbolikou mistrovství světa. 
Čepice BOBY i s řadou PINGU 
designů se stala hitem letošní 
zimní sezóny. Věříme, že bude  
hitem Mistrovství světa v biatlo-

nu v Novém Městě na Moravě  
v termínu 7. - 17. 2. 2013. 

V letošním roce PINGU 
SPORT oslaví 20leté výročí 
od založení rodinné firmy. 
Podniká a hlavně vše vyrábí 
neustále v České republice, 
zde v Holešově.

Mgr. Pavel Kubíček
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Soutěž HolešovskaSudoku

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

Holešovsko - Regionální zpravodajský čtrnáctideník. Vydává město Ho-
lešov. Registrováno u MK ČR pod reg. číslem MK ČR E 120 40. Re dak ce:  
F. Sovadina (edituje str. 1 - 9 a 22, 23) a R. Rohál (edituje  
str. 10 - 21 a 24). Tisk: TY PO ser vis Ho le šov, náklad 1750 ks. Re dak cí 
ne vy žá da né ru ko pi sy a ne o tiš tě né pří spěv ky ne vra cí me ani se k nim 
ne vy ja d řu je me. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví 
autoři. Ad re sa re dak ce: Holešovsko, MěÚ Holešov, Ma sa ry ko va 628, 
769 17 Holešov. IČ: 00287172. Tel.: 573 521 550 (573 521 551, 552);  
e-mail: frantisek.sovadina@holesov.cz; robert.rohal@holesov.cz;  
http:www.holesov.cz. 

Sobota 9. 2. Velký zámecký ples - tradiční v pořadí už 5. ples 
o. s. Castellum, Divadla 6. května a partnerů, hraje Marathon 
Band - zámek od 19.30 hod.

Středa 13. 2. Popeleční středa, začátek masopustu - ostatky 
- město a mikroregion

Pátek 15. 2. Společenský večer 3. ZŠ Holešov - sál 3. ZŠ 

Pátek 15. 2. Iva Frühlingová a Ivan Hlas Trio, koncert známých 
osobností - zámecký New Drive Club od 19 hod.

Sobota 16. 2. Hasičský ples, tradiční ples - Hasičský dům od 
19.30 hod.

Středa 20. 2. Rio, animovaná komedie USA - kino Svět od 17.30 
hod.

Čtvrtek 21. 2. Mam´zelle Nitouche, koncertní provedení známé-
ho díla v podání posluchačů Konzervatoře P. J. Vejvanovského 
Kroměříž - velký sál zámku od 18 hod.

Pátek 22. 2. Ples Vyšší a Střední policejní školy MV Hole-
šov - zámek

Do konce února trvá výstava fotografií Milana Cahy Indoné-
sie - kavárna Cinema

MKS Holešov připravuje:
Neděle 24. 2. Festival Musica Holešov, jarní koncertní řada, 
recitál pěvecké legendy Richarda Nováka a klavíristy Karla Ko-
šárka - zámecká sala terrena od 18 hod.

Akce na nejbližších 14 dnů

Téměř 45 čtenářů reagovalo na hádanku, kterou uveřejnilo 
Holešovsko č. 1/2013, přičemž jste poznali úryvek písně „Když se na-
čančám“ (J. Zmožek/Zdeněk Bo-
rovec), kterou v televizní pohádce 
Co takhle svatba, princi? (režie 
Jiří Adamec) zpívá (za Jarmilu 
Švehlovou) Heidi Janků. Prvním 
vylosovaným výhercem je Vladimír 
Šimík z Roštění, druhou výherkyní je 
Renata Horáková z Holešova - oba 
si pochutnají v restauraci Kanada 
Holešov. Za správně vyluštěné SU-
DOKU pošleme volné vstupenky do 
kina Svět Vendule Mirinské ze Žop a Marii Měchurové ze Žop. 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 filmu zaznívá? 

„Mějte rozum, paní Kučerová, mějte rozum /mějte rozum/, 
všecko přebolí. Mužskýmu se ženská nezachová /to teda nikdy/, 
vodpusťte mu /přece/, paní Kučerová, tak vodpusťte mu, ať to 
bylo cokoli.

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 

Heidi Janků.

NAŠE NOViNY 
DO KAžDÉ RODiNY!


