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Počet prvňáků se v posledních letech stabilizoval
Holešov, okolní obce - K zápisu do
prvních tříd přicházelo v posledních letech méně dětí. To trápilo nejen ředitele
malých venkovských škol, kde mají s tímto
problémem značné potíže, ale i vedení
škol velkých. Podle statistik to ale vypadá,
že stavy prvňáčků se začaly alespoň
v Holešově konečně stabilizovat a dokonce
zvyšovat. Dle informací Mgr. Petra Chvátala,
vedoucího úseku školství, kultury a památkové péče odboru tajemníka města Holešova, bylo v předloňském roce v holešovských
základních školách celkem zapsáno 120
dětí, vloni 122 a ve školním roce 2012/2013
chodí do 1. tříd v Holešově 150 prvňáků.
Letos proběhl zápis holešovských předškoláků na všech třech základních školách
v pátek 8. února a pozdravit je přišel také
Bc. Jaroslav Chmelař, místostarosta města
Holešova. Počty zapsaných předškoláků ale
nejsou konečné. Školy je budou znát až na
konci května, kdy mají být ukončena řízení
ohledně odkladů školní docházky.
Pokračování na str. 3

Zápis do prvních tříd se uskutečnil také ve 2. Základní škole. Foto Jana Zapletalová

Masopust byl pod taktovkou skautů
První tradiční masopust se konal
v sobotu 9. února v ulicích Holešova a zúčastnilo se ho více než sto lidí. Organizace
fašanku se ujali skautští vedoucí. Masopustní veselí bylo zahájeno na náměstí, kde

holešovský místostarosta Rudolf Seifert
předal průvodu klíč od města a s ním také
vládu nad Holešovem právě pro tento den.
Více informací a fotografií
uvnitř listu

Nominační období
pomalu končí
Nominační období na osobnosti města
Holešova se blíží ke svému závěru. Máte-li ve svém okolí někoho, kdo si podle vás
zaslouží ocenění za svoji práci v některé
z vyhlášených oblastí, můžete jej přihlásit
nejpozději do konce února. Podrobnosti si
přečtěte na str. 2 a 25.
(red)

Místo silnic tankodrom
Na sklonku zimy jsou silnice v regionu
často ve velmi špatném stavu. Jednou
z nejpostiženějších je ulice 6. května ve
Všetulích. Mohou se řidiči těšit na to, že se
situace na této frekventované silnici v brzké
době zlepší? Čtěte na str. 3.

Plamínek má 11 let
O začátcích sboru Plamínek, úspěších
a plánech do budoucnu si povídáme s Gabrielou Kovářovou na stranách 18 a 20.
RR
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Nominujte spoluobčany na cenu Osobnost města Holešova
Zaujal vás někdo ve vašem okolí? Znáte někoho, kdo
si zaslouží veřejnou poctu?
Pak neváhejte a navrhněte
tuto osobu na ocenění. Město Holešov vyhlásilo čtvrtý
ročník udělení Ceny města
Holešova a dále hledá osobnosti k ocenění v oblasti kultury, volnočasových aktivit
a sportu.
V návrhu uveďte jméno
a příjmení navrhovaného, v jaké
kategorii jej navrhujete a stručnou charakteristiku toho, proč
dotyčnou osobnost či kolektiv
navrhujete. Nezapomeňte uvést
svoje jméno, příjmení, adresu
a kontakt na sebe. Nominaci
můžete poslat poštou na adresu
Městský úřad Holešov, Odbor
tajemníka, Masarykova 628, 769
01 nebo na e-mail: petr.chvatal@holesov.cz. Můžete využít

Vloni získal Cenu města historik JUDr. Lubomír Bartošek.
i nominační formulář, který je
ke stažení na stránkách města
www.holesov.cz. Nominaci lze
podat i osobně na Odboru tajemníka Městského úřadu Holešov, Masarykova 628. Uzávěrka
nominací je 28. února.

Cenu Osobnost města Holešova uděluje zastupitelstvo.
Na základě podaného návrhu se
může jejím nositelem stát fyzická
osoba starší 40 let, která žila či
žije v Holešově (popřípadě může
být ocenění uděleno in memoriam) a která významným způsobem ovlivnila některé obory lidské
činnosti a významně působila ve
prospěch občanů města, šířila či
šíří jméno Holešova doma i ve
světě. Za rok 2009 cenu získal
bývalý ředitel Státního okresního
archivu v Kroměříži Miroslav Olšina, za rok 2010 bývalá ředitelka
3. Základní školy Alena Grygerová a v roce 2012 cenu obdržel
historik JUDr. Lubomír Bartošek.
Osobnosti Holešova v oblasti kultury a volnočasových aktivit můžete nominovat ve třech
kategoriích: osobnost v oblasti
kultury, osobnost v oblasti vol-

nočasových aktivit a kolektiv
působící v oblasti kultury či volnočasových aktivit. Navržené
osobnosti ve výše uvedených
kategoriích musí působit na území města s tím, že měly či mají
v Holešově trvalé bydliště. Navržené kolektivy musejí působit na
území města Holešova.
Nejúspěšnější sportovci
města Holešova mohou být navrhováni v kategoriích sportovní
naděje do 15 let, jednotlivci za
sportovní úspěchy do 20 let, jednotlivci za sportovní úspěchy
nad 20 let, sportovní kolektivy
a trenér či organizační pracovník.
Navrženi mohou být především
sportovci, kteří působí v oddílech
na území města Holešova. Navržené sportovní kolektivy musí
reprezentovat kluby působící na
území města Holešova.
František Sovadina

Nový informační portál k dluhové problematice
Zlínsko - Hlavním cílem nového internetového portálu je informovat lidi, kteří
mají potíže s dluhy a snaží se svou situaci
řešit. Jedná se o přenesení zkušeností
získaných ze služby Dluhové poradenství,
která za tři roky své existence poskytla odborné poradenství stovkám lidí z Otrokovic,
Zlína a okolí.
„Vnímáme, že je stále velmi nízká informovanost o této problematice u veřejnosti.

Na dotazy budou odpovídat pracovníci služby a v případě potřeby je budou konzultovat
s právníky. Dotazy mohou být vkládány
anonymně, a pokud si čtenář přeje, tak
mu je odpovězeno bez zveřejnění. Zde
je ovšem nutno uvést na sebe kontakt,“
upřesňuje službu Tomáš Bernatík, vedoucí
Samaritánu - služby pro lidi bez domova.
Na portálu se čtenář také dozví informace o samotné službě Dluhové poraden-

ství Samaritán, kterou poskytuje Charita sv.
Anežky Otrokovice, i aktuality ze služby a
dluhové problematiky obecně. Jsou zde
také vzory dokumentů, které se týkají dluhové problematiky, a odkazy na důležité
internetové stránky.
Informace: Mgr. Tomáš Bernatík,
samaritan@otrokovice.charita.cz, tel:
605 564 039.
R. Seifert

Co přináší změny zákona o provozu na pozemních komunikacích?
Rozhovor s Ing. Radkem Doleželem, vedoucím odboru dopravního a správního
Holešov - Městský úřad
- Jak již nadpis předesílá,
s Ing. Radkem Doleželem, který na Městském úřadu Holešov
zastává funkci vedoucího odboru
dopravního a správního, jsme
hovořili o změnách zákona
o provozu na pozemních ko
munikacích. Především o tom,
co tyto změny ve svém důsledku
přinesou v praxi. „Některé zásadní změny přinesla novela
zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Tyto změny vešly v platnost
19. ledna 2013,“ sdělil Ing. Doležel a dále upřesnil v obecné
rovině: „Nejbolavější je zřejmě
oblast řidičských průkazů (ŘP),
kde dochází mimo jiné ke zrušení
profesních průkazů. Znamená
to, že když si řidič profesionál
přijde vyměnit profesní průkaz,
vyměníme mu celý „řidičák“.
V něm již bude vyznačeno, že
je profesní řidič. Na místo dvou
průkazů bude mít pouze jeden,
avšak s platností pouze na
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5 let. Další věcí je změna rozsahu
některých řidičských oprávnění.
Stalo se tak především z důvodu vztahu k Evropské unii (EU),
které jsme se snažili nějakým
způsobem podřídit. V současné
době se v rámci EU vše sjednocuje a zjednodušuje. Největší
problém byl u motocyklů. Nikdo z
občanů konkrétně na těchto změnách neprodělá, vše je nastaveno tak, aby práva řidičů nebyla
dotčena. Pro příklad: dříve bylo

řidičské oprávnění pro skupinu
A18 do 25 kW, nyní je to A2 do
35 kW. Při výměně ŘP budeme
každého občana, kterého se
změna týká, informovat.“ Třetí,
poslední změna vyplývající ze
zákona, se týká osoby blízké.
V praxi to znamená, že v případě
dopravního přestupku, kterého
se dopustil řidič se zapůjčeným
vozidlem, umožňuje již zákon
řešení těchto přestupků, a to
hned dvěma způsoby. Co to pro
řidiče i majitele vozu znamená
v praxi, Ing. Doležel vysvětluje:
„Majitel automobilu, který řídila
osoba blízká, může na příslušném odboru dopravně správních
agend jméno řidiče sdělit. Celá
přestupková věc je poté řešena ve správním řízení s osobou,
která se přestupku dopustila. Je
předvolána a věc se s ní dále
řeší. Nese všechny důsledky
včetně případné pokuty a ztráty bodů. Další možností je, že
majitel vozu nesdělí jméno řidiče, který se dopustil přestupku

s jeho vozem. V tom případě
de facto přebírá odpovědnost,
dostane pokutu podle platného sazebníku, ale body se mu
za tento přestupek nestrhávají.
Záleží již na obou dotčených,
kterou variantu si zvolí.“ Poslední
informace se týká výměny ŘP.
Do konce roku má být ukončena poslední fáze výměny za
ŘP Evropské unie. Vzhledem
k tomu, že na holešovském úřadu
dopravním a správním jich zbývá
vyměnit ještě asi tisíc pět set, dle
mínění Ing. Doležela by neměl
nastat žádný zásadní problém.
„Ve standardním režimu funguje
jedna kancelář. Pokud se budou
tvořit fronty, jsme schopni vyřizovat tyto případy ve dvou kancelářích. Díky oprávnění, které
vlastním, jsem schopen nejen na
tomto úseku svým podřízeným
vypomoct. Lidé proto nemusí panikařit, v Holešově fronty určitě
nebudou,“ ujistil.
Za rozhovor poděkovala
Jana Zapletalová
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Holešov (JCh) - V pondělí 11. února
pan starosta přijal ve své kanceláři za účasti
obou místostarostů, tajemníka a ředitele
gymnázia dva holešovské rodáky, kteří již
řadu let v Holešově nežijí, ale stále na své
rodné město v dobrém vzpomínají a rádi se

sem vrací. Pavel Minařík pracuje jako poradce ministra průmyslu pro východní a jižní Asii
a Prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc., působí
jako prorektor pro vědu, výzkum a doktor
ské studium na VŠ báňské v Ostravě. Oba
pánové nabídli své znalosti, zkušenosti a

možné kontakty ve prospěch našeho města.
Profesor Strnadel navíc přislíbil navázání
spolupráce ostravské fakulty s holešovským
gymnáziem a nastínil možnosti vyhledávání
finančních zdrojů z evropských fondů pro
rozvoj holešovské průmyslové zóny.

Na celkovou rekonstrukci vozovky v ulici 6. května
si budou muset občané ještě počkat
Holešov (Všetuly) - České silnice jsou obecně ve velmi
špatném stavu, některé dokonce připomínají spíše překážkovou dráhu než vozovku.
V Holešově trápí tento problém především obyvatele ulice
6. května ve Všetulích. Četné
a rozsáhlé výtluky tam obtěžují
nejen projíždějící řidiče, ale hluk
ruší klid zdejších hlavně v nočních hodinách. Na otázku, zda
je v dohledné době plánována

kompletní rekonstrukce, která by
problém konečně vyřešila, nám
odpověděl náměstek Ředitelství
silnic a dálnic Zlínského kraje
(ŘSD ZK) Ing. Radek Berecka:
„Tento úsek vozovky není v takzvaném střednědobém plánu
investic. Akce do něj jsou zařazovány na základě rozhodnutí
Rady Zlínského kraje. Návrhy
předkládá ŘSD ZK, kraj pak
schvaluje investiční záměr, na
kterém se poté začne pracovat.

Prodejna a půjčovna el. nářadí

značky BOSCH
Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.
Tel.: 573 398 317, www.instrumentum.cz
Najdete nás v Holešově v ulici Nerudova 325
v přízemí budovy firmy RAPOS, spol. s r. o.

V budoucnu by se do plánu měla
dostat i tako akce. Reálně vidím
zahájení kompletní rekonstrukce
do čtyř let. V současné době ale
finišujeme na již rozpracovaných
akcích, které musíme dokončit.“
Dále náměstek přislíbil, že poničené úseky a výtluky budou
vyspraveny pravděpodobně nejdříve začátkem dubna, jakmile
to klimatické podmínky dovolí,
zasypáním teplou balenou strus-

kou. Do té doby budou označeny přechodným dopravním
značením, aby byli upozorněni
ti řidiči, kteří zde nejezdí pra
videlně. Hluboké výtluky jsou
dočasně vyspravovány studenou
obalovanou směsí, což je ma
teriál, který funguje i v zimě při
teplotách kolem nuly. Tato směs
je ale drahá, ubírá peněz na letní
vysprávky, a hlavně není trvanlivá.
Text a foto JZ

Počet prvňáků se v posledních letech stabilizoval
Pokračování ze str. 1
Ředitelka 1. Základní
školy Holešov Mgr. Jarmila
Růžičková nám sdělila, že pro
školní rok 2013/2014 zapsali
celkem 62 dětí, z toho 15 dětí
může mít odklad. Pokud budou
všechny potvrzeny, předpokládají otevření dvou tříd po 23 - 24
žácích. Ředitelka sousední 2.
Základní školy Mgr. Drahomíra
Konvalinková uvedla, že k zápisu přišlo 25 budoucích žáčků,
z tohoto počtu rodiče 5 dětí

zvažují odklad. Nejvíce dětí zapsali ve 3. Základní škole. Podrobněji informuje její ředitelka
Mgr. Jitka Heryánová: „Zapsali
jsme celkem 78 žáků, z toho
jednu 5tiletou dívenku. Evidujeme zhruba 17 žádostí o odklad
školní docházky. Předpokládáme nástup 61 až 65 žáků.
Předběžně tedy otevřeme dvě
klasické a jednu speciální logopedickou třídu pro žáky s vadami řeči.“ Mnohem nižší stavy
dětí mají v základních školách
okolní obce. Do prvního ročníku

v Kostelci u Holešova nastoupí
ve školním roce 2013/2014 do
jedné třídy 29 prvňáků, oficiálně
má škola potvrzen 1 odklad.
Prusinovice zaregistrovaly 19
dětí, rovněž do jedné první třídy.
V Ludslavicích počítají s nástupem 8 žáků. Ti se budou vyučovat společně s druháky. Do
přílepské základní školy zapsali
6 dětí, 3 chlapce a tři děvčata.
Vyučovat je bude paní ředitelka
v samostatné první třídě. V Rymicích letos přijali 9 budoucích
žáčků, z nichž ve dvou přípa-

dech zvažují rodiče odklad.
I zde se budou učit v jedné třídě
s druháky. V Martinicích nastoupí 10 dětí do samostatné první
třídy a podle informací ředitelky nikdo z rodičů neuvažuje
o odkladu. Nejméně prvňáků
nastoupí v příštím školním roce
v Žeranovicích. Ve společné
třídě s druháky budou pouze
čtyři prvňáci, tři děti k zápisu
nepřišly, mají již nyní potvrzen
odklad.
Text a foto
Jana Zapletalová
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Masopust neboli fašank se konal také v Holešově
Holešov, okolní obce (JZ) - Zvyky
v průběhu kalendářního roku se nesou
v rozdílném duchu. Masopust neboli fašank je rozverný a nezávazný, provoněný
koblihami, slaninou a pálenkou, nutnou pro
zahřátí při celodenní obchůzce v mrazivém
vzduchu. Je to čas zabijaček a lidového
veselí. Masopust začíná 6. ledna svátkem
Tří králů a vrcholí o masopustním pondělí
a úterý čtyřicet dní před svátky velikonoční-

mi. Tehdy chodí obcemi a městy fašankový
průvod masek, který končí masopustní
zábavou. Posledním dnem tohoto období
je Škaredá neboli Popeleční středa, začátek půstu. Název Popeleční středa je od
takzvaného „udílení popelce“. Popelec je
popel ze starých ratolestí jehněd, posvěcený na Květnou neděli předešlého roku.
Datum Popeleční středy se vypočte takto:
od pondělka toho týdne, ve kterém jsou Ve-

likonoce, odečteme 40 dní a máme datum
Popeleční středy. Masopust potom trvá ode
dne po svátku Tří králů - to je 6. ledna - až
do úterý, které předchází Popeleční středě.
Při pomyšlení, že již zakrátko nastane
dlouhý předvelikonoční půst, si má každý
dopřát do sytosti bujarého veselí, zpěvu,
tance a pochopitelně i jídla a pití. Podívejte
se, jak proběhlo masopustní veselí v Holešově (včetně farní zabijačky u sv. Martina).

Holešovský medvěd vévodí maskám v kašně na náměstí.

Průvod doprovodili šikovní muzikanti.

Místostarosta Mgr. Rudolf Seifert předává maskám klíče od města.

Medvěd v čele průvodu prochází holešovskými ulicemi.

Lobbista Jiří Kuhl zajišťoval organizaci.

V domě u sv. Martina si farníci užili zabijačku.

4

www.holesov.cz

hole‰ovsko 4/2013

V Holešově řádili vandalové, počmárali, co se dalo
Holešov (JZ) - Na několika místech
v Holešově se „podepsali“ prozatím neznámí vandalové, když, zřejmě v noci
z pátku na sobotu (1. - 2. 2. 2013), poničili
svými kresbami fasády několika holešovských domů. Na Novosadech dokonce
vyvrátili poštovní schránku a poškodili
venkovní zařízení a osvětlení Archa baru.
Zašli si až na opačnou stranu Holešova,

kde se vyřádili na zdi, která obklopuje
areál holešovských kasáren, poblíž ulice
Sadová. Na mnohých místech použili lihovou fixu, jejíž působení je velmi vytrvalé,
tudíž majitel garážových vrat, na kterých
ráno našel podpis Efedrin, bude muset
vynaložit nemalé finanční prostředky na
jejich opravu. Podle stylu písma se lze
domnívat, že se zřejmě jedná o stejné

„umělce“. Na obvodním oddělení Policie
České republiky v Holešově jsme se zeptali, zda poškození majitelé přestupky
ohlásili. Bylo nám sděleno, že případ byl
nahlášen, je v průběhu šetření a policie
se intenzivně zaměří na monitoring míst,
která tuto „rozpustilou mládež“ k podobným činnostem lákají. O průběhu šetření
budeme čtenáře Holešovska informovat.

Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v lednu 2013
Lednový nárůst nezaměstnanosti je
tradičně důsledkem sezónnosti na trhu práce. V letošním roce se však k sezónnosti
přidává další důvod, a to špatná situace
na trhu práce, minimální zájem o přijímání nových zaměstnanců a naopak snaha
o snižování počtu stávajících zaměstnanců.
V průběhu ledna 2013 se zvýšil celkový
počet evidovaných uchazečů o zaměstnání
ve Zlínském kraji o 8,55 %, což představuje
zvýšení celkového počtu uchazečů o zaměstnání o 2 745 osob. Na konci ledna 2013
evidují pracoviště úřadu práce ve Zlínském
kraji celkem 34 845 uchazečů o zaměstnání.
Podíl nezaměstnaných se tak
z prosincové hodnoty 7,8 dostal
na úroveň 8,5. Podíl nezaměstnaných v České republice je ke
stejnému datu nižší, a to 8,0.
Celkový počet uchazečů
o zaměstnání evidovaných ke
konci ledna 2013 je historicky
nejvyšší, s výjimkou období leden - březen 2010. Nárůst nezaměstnanosti byl způsoben velkým přílivem nově evidovaných
uchazečů o zaměstnání - nově
se evidovalo 5 188 osob - více
se evidovalo v průběhu ledna
pouze v roce 2009. Naopak po-

čet vyřazených uchazečů o zaměstnání
z evidence úřadu práce je druhou nejnižší
lednovou hodnotou po lednu 2009 - vyřazeno bylo 2 443 uchazečů o zaměstnání
(i když ve srovnání s předcházejícím měsícem se počet vyřazených uchazečů více
než zdvojnásobil). Ke konci ledna 2013 bylo
na kontaktních pracovištích Úřadu práce
ČR ve Zlínském kraji evidováno celkem
34 845 uchazečů o zaměstnání. Ve srovnání
se stejným datem roku 2012 je to o 4 174
uchazečů o zaměstnání více, tj. o 13,6 %
více (leden 2012 celkem 30 671 uchazečů
o zaměstnání).

Nezaměstnanost opět vzrostla ve všech
4 okresech Zlínského kraje. Nejvíce to však
bylo v okrese Zlín - o 9,24 %. Přesto je okres
Zlín nadále okresem s nejnižším podílem
nezaměstnaných ve Zlínském kraji s hodnotou 7,4, a je tak jediným okresem s podílem
nezaměstnaných pod úrovní republikového
průměru. Okresem s nejvyšším podílem nezaměstnaných je okres Vsetín s podílem nezaměstnaných 9,9. (Podíl nezaměstnaných
v okrese Uherské Hradiště je 8,1, v okrese
Kroměříž 9,3.) Na konci ledna 2013 evidovala pracoviště úřadu práce ve Zlínském
kraji celkem 1 337 volných pracovních míst.
Počet volných pracovních míst se
v průběhu ledna zvýšil o 68 míst, tj.
o 5,4 %. Vzhledem ke zvýšení počtu uchazečů o zaměstnání však
na jedno volné pracovní místo připadá 26 uchazečů o zaměstnání.
Nejčastěji nabízená volná
pracovní místa jsou v profesích
obchodní zástupci (96 míst), seřizovači a obsluha obráběcích strojů
(76 míst), svářeči (53 míst), nástrojaři (45 míst) a řidiči nákladních
automobilů a tahačů (37 míst).
Mgr. Miriam Majdyšová,
tisková mluvčí krajské pobočky
ve Zlíně, Úřad práce ČR

5

www.holesov.cz

hole‰ovsko 4/2013

Usnesení ze 2. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 28. ledna 2013
Přijaté usnesení č. 15/2013 - N
2821 Rada města Holešova
vzala na vědomí informaci tajemníka městského úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova ze dne 14. ledna 2013.
Přijaté usnesení č. 16/2013
- N 2820 Rada města Holešova vzala na vědomí
předloženou výroční zprávu
o vyřizování stížností a petic
v roce 2012. Přijaté usnesení
č. 17/2013 - N 2849.
Rada města Holešova I vyjádřila souhlas s deklarací „Strategie bezpečnosti silničního
provozu Zlínského kraje“ na
období 2012 - 2020 a II pověřila starostu města Holešova Pavla Svobodu podpisem
této deklarace. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně. III pověřila odbor
dopravně správních agend seznámit s touto deklarací obce
ve správním obvodu ORP Holešov. Zodpovídá: Ing. Radek
Doležel. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 18/2013 N 2850 Rada města Holešova
I schválila zřízení věcného
břemene na části pozemku
p.č. 45/3, k.ú. Holešov pro
společnost E.ON Distribuce,
a.s., se sídlem České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6,
PSČ 370 49, IČ 28085400, zastoupená společností E.ON
Česká republika, s.r.o., se
sídlem České Budějovice,
F.A. Gerstnera 2151/6, PSČ
370 49, IČ 25733591, v souvislosti se stavbou „Holešov,
nám. Sv. Anny - přel. NN, EL
- ENG“. II pověřila Odbor investic, silničního hospodářství a údržby města prověřit
možnosti vedení el. energie
(podzemní - nadzemní) a podat zprávu na příští schůzi
rady města. Zodpovídá: Ing.
Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 19/2013 - N
2851 Rada města Holešova I
schválila zřízení věcného břemene na části pozemku p.č.
373, k.ú. Holešov, pro společnost E.ON Distribuce, a.s., se
sídlem České Budějovice, F.A.
Gerstnera 2151/6, PSČ 370
49, IČ 28085400, zastoupená společností E.ON Česká
republika, s.r.o., se sídlem
České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49,
IČ 25733591, v souvislosti se
stavbou „Holešov, nám. Sv.
Anny - úprava NN“. II pově-

6

řila odbor investic, silničního
hospodářství a údržby města
prověřit možnosti vedení el.
energie (podzemní - nadzemní) a podat zprávu na příští
schůzi rady města. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 20/2013 N 2854 Rada města Holešova
I projednala a vzala na vědomí oznámení o provedení
opravy výtlačného řadu ČS
Holešov - VDJ Žopy na pozemcích p.č. 2614, 3545/2,
2624/13, 3683, 3539, 2525/4
a 3533/2, vše k.ú. Holešov,
kterou bude provádět společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kroměříž,
Kojetínská 3666, ve druhé
polovině roku 2013. II pověřila odbor investic, silničního
hospodářství a údržby města jednat se společnostmi
VaK Kroměříž, a.s., a Technické služby Holešov, spol.
s r.o., ve věci přemístění vodovodního výtlačného řadu
mimo pozemek p.č. 2525/4,
k.ú. Holešov, a podat zprávu
do příští schůze rady města.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 21/2013 N 2860 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu
města Holešova schválit rozpočtové opatření č. 1/2013 dle
předloženého a upraveného
návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan
Leško. Termín: ZM 11.02.2013.
Přijaté usnesení č. 22/2013
- N 2853 Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit zveřejnění záměru
prodeje městských pozemků
p.č. 3318, orná půda, o vý-

měře 2963 m2, a p.č. 3695,
orná půda, o výměře 576 m2,
vše k.ú. Holešov, dle předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM 11. 02. 2013.
Přijaté usnesení č. 23/2013 - N
2855 Rada města Holešova
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p.č. 2704/1,
ostatní plocha, o výměře cca
23 m2, k.ú. Holešov, dle předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
ZM 11. 02. 2013.
Přijaté usnesení č. 24/2013
- N 2858 Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit prodej městských
pozemků p.č. 3100/75, ostatní plocha, o výměře 18 m2,
p.č. 3100/77, ostatní plocha,
o výměře 8 m2, p.č. 3100/61,
ostatní plocha, o výměře 696
m2 a část p.č. 3100/62, ostatní plocha, o výměře cca 660
m2, vše k.ú. Holešov, společnosti DEVELOPER GROUP,
s.r.o., IČ 26942836, se sídlem
Chropyně, za kupní cenu 50
Kč /m2 + náklady s prodejem
spojené. Smlouva bude uzavřena v termínu do 29. 03.
2013. Po marném uplynutí
uvedené lhůty způsobené
nabyvatelem pozbývá toto
usnesení platnost. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 11. 02. 2013.
Přijaté usnesení č. 25/2013 - N
2857 Rada města Holešova
schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 5.000 Kč Sportovnímu klubu
policie Holešov, IČ 47933852,
Holešov, Zlínská 991, na uspo-

řádání florbalového turnaje,
který se uskuteční dne 13. 04.
2013 ve sportovní hale 1. Základní školy Holešov a - 50.000
Kč SFK ELKO Holešov, o. s.,
IČ 26535475, Holešov, Střelnice 1410, na podporu činnosti
mládežnických družstev. Finanční částky budou čerpány
z Fondu kultury, sportu a vzdělávání. Zodpovídá: Mgr. Petr
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 26/2013
- N 2862 Rada města Holešova vzala na vědomí informaci o změně úhrad v roce
2013 v příspěvkové organizaci
Centrum pro seniory Holešov.
Pavel Svoboda
starosta města
Bc. Jaroslav Chmelař
ověřovatel zápisu

SEZNAM INVESTIČNÍCH AKCÍ PROVEDENÝCH ZA ROK 2012
Název akce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cena vč.DPH do
konce roku 2012

poznámky

Dotace MZ- 60.669.000,- Kč a
Holešovsko sever - kanalizace - stavba 1 - Holešov,Količín, Tu 91 304 136,00 Kč
vlastní zdroje - 30.635.136,- Kč.
Parkoviště Masarykova
119 451,00 Kč
Rekonstrukce zámku 2.etapa
15 000 000,00 Kč Dotace MF 15.000.000,-Kč.
JV obchvat města
24 757 566,80 Kč
Centrum volnočasových aktivit Americký park
1 083 976,00 Kč
Rekonstrukce VO
60 000,00 Kč Příprava akce.
Parkovací místa Holešov
320 673,00 Kč Doplatek 2011.

8. Nízkorozpočtové domy ul. Bořenovská
9. Hřiště Tučapy
10. Chodníky Masarykova
11. Centrum pro seniory Holešov
12. Komunikace Květná
13. Cyklostezka Holešov - obchvat
14. Regenerace sídliště U Letiště

8 000 000,00 Kč Splátka.
599 862,00 Kč
1 447 223,20 Kč
395 400,00 Kč Příprava akce.
0,00 Kč Přeloženo na rok 2013.
80 400,00 Kč Příprava akce.
2 646 147,00 Kč
Město zdroje:
70.145.835,-Kč
145 814 835,00 Kč
Dotace:
75.669.000,-Kč
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Řidiči povinně k lékaři (možná) později
V záplavě zcela jistě podstatných zpráv jedna z minulého týdne tak trochu zanikla.
Mrzí to i z důvodu, že zákonodárci, které jinak veřejnost
vnímá spíše jako producenty
zmatečných zákonů, tentokrát
vyrukovali z mého pohledu
s docela rozumnou věcí. Jde
o to, že zhruba před týdnem
Hospodářský výbor Sněmovny
podpořil senátní návrh změny
zákona, jímž se posune věk,
při kterém řidiči musí zavítat
k povinné lékařské prohlídce.
Doposud platí, že tak musí učinit v šedesáti letech, nově by to
bylo o pět let později.
Senát dokonce navrhoval,
aby byl řidič povinen se podrobit
lékařské prohlídce nejdříve šest
měsíců před dovršením 68 let
věku a nejpozději v den osmašedesátých narozenin, avšak
hospodářským výborem navržený kompromis pětašedesáti
let se zdá rozumným. Další povinná kontrola by byla v osmašedesáti a dál každé dva roky.
Jak vše dopadne, rozhodne
svým závěrečným hlasováním
Poslanecká sněmovna.

Osobně se ztotožňuji
s tím, že povinné kontroly zdravotní způsobilosti řídit auto
v 60 letech věku jsou v dnešní
době přežitek. Pokud moderní
medicína a s ní i změna způsobu života dovolují udržovat
jedince v takové kondici, že
do důchodu bude moci odejít
až v pětašedesáti a pak třeba
i později, nevidím důvod, proč
není v témže věku schopen
bez papíru od doktora usedat
za volant.
Už slyším námitky, že provoz na komunikacích houstne,

rychlost se zvyšuje, a tím jsou
řidičovy schopnosti vystaveny daleko vyšším nárokům.
S tezí souhlasím, ale přijmu-li
ji, pak musím rovněž operovat
s obdobnými připomínkami
i v jiných lidských činnostech,
ty pracovní samozřejmě nevyjímaje.
Zásadní a často citovanou
námitkou tvrdící, že si člověk v
tomto věku nemusí být vědom
zdravotního handicapu a až
lékařská kontrola nebezpečí
odhalí, také neberu. Výskyt náhlých zdravotních komplikací,
které řidiče od šedesáti výš
mohou za volantem postihnout, nebude nijak dramaticky
vyšší než u lidí za volantem
s pěti křížky na krku. Ostatně
infarkty a mrtvice jsou dnes
diagnostikovány i u mnohem
mladších osob. Tím věc nebagatelizuji. Samozřejmě dobře vím, že se může zdravotní
stav nečekaně zhoršit a řidič
může být v takovém stavu na
silnici nebezpečný sobě i ostatním. S věkem to však úzce
souviset nemusí, postihnout
to může opravdu každého

Největší zima byla v loňském roce v únoru
Rok 2012 byl v Holešově s průměrnou teplotou vzduchu 9,81 stupně C slabě
nadnormální. Srážky 594,9 mm byly slabě
pod dlouhodobým průměrem. Tlak vzduchu
992,98 HPa odpovídal 30letému průměru.
20. srpna bylo naměřeno roční maximum
35,7 C, minimum s hodnotou - 18,3 C bylo
zaznamenáno dne 13. února. 16. února
byla půda podle půdního mrazoměru promrzlá 64 cm, nejvíce od roku 1983, od kdy
bylo měření prováděno. Meteorologové
zaznamenali v loňském roce 5 arktických a
29 tropických dnů a registrovali 92 bouřek

převážně vzdálených více než 5 km od
stanice. Leden byl teplotně i srážkově nad
normálem, měsíc únor naopak pod dlouhodobým průměrem jeden z nejchladnějších.
Jaro bylo sušší a teplotně nadprůměrné.
Červen se 136 litry vody na m2 byl nejvydatnější na srážky od roku 1997. Léto patřilo
k těm teplejším. Konec roku byl se srážkami na 50 procentech normálu, ale teplejší
o téměř 2,5 C, než byl dlouhodobý průměr
pro toto roční období.
Petr Škop,
Meteorologická stanice Holešov

a i pro tuto okolnost máme
v zákoně přece pojistku. Platí,
a novela na tom nic nemění,
že při posuzování aktuálního
zdravotního stavu může lékař
speciální vyšetření určit i v dřívějším termínu zákonných lhůt.
Předmětná tak nemůže
být ani námitka opírající se
o příklad z nedávných dnů, kdy
zdravotní indispozice řidiče autobusu zapříčinila vážnou kolizi
v Brně. Je to proto, že zmiňovaná úprava se má vztahovat
pouze na řidiče, kteří za volant
neusedají v rámci svého povolání. U profesionálů navrhovaná novela nic nemění. Před
padesátkou chodí i nadále
k lékaři vždy po dvou letech
a po padesátce každoročně.
Zkrátka, pokud se má za
normální, že se posouvá věková hranice aktivního života, je
lpění na zastaralých normách
hloupé. Proto předloženou novelu zákona podporuji.
Josef Smýkal,
poslanec
Poslanecká sněmovna
Parlamentu ČR

Šancí pro nezaměstnané
je změna profese
Kroměřížsko - Cílem projektu „Šancí je
změna“ je pomoci zaměstnancům ve výpovědi z „organizačních důvodů“ a zaměstnancům,
kterým končí smlouva na dobu určitou, rekvalifikovat se, zahájit vlastní podnikatelskou
činnost či najít novou pracovní příležitost.
Okresní hospodářská komora Kroměříž zahájila 1. ledna 2013 dvouletý projekt
a zcela zdarma nabízí rekvalifikace a pomoc
v oblastech: • obchodní zástupce • elektrotechnické a elektroinstalační práce • stavební dělníci • obsluha zemních a příbuzných
strojů • ICT • obsluha/operátor CNC strojů
• řidičské oprávnění (B, C, D, B+E, C+E)
• svářečské kurzy • kuchař/číšník (hostinská
činnost) • kadeřnice • kosmetička • manikúra
• pedikúra • operátor call centra.
Další informace a konzultace: Ing.
Adriana Klučková, tel.: 573 331 650, 724
613 012 e-mail: ohkkm@ohkkm.cz, Komenského nám. 435, 767 01 Kroměříž. Veškeré informace ohledně projektu naleznete
na www.ohkkm.cz. Projekt je financován
z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR.
R. Seifert

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
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Masopustní průvod a karnevalové veselí ve vybraných obcích
mikroregionu Holešovsko
Rymice

„Apatikářce“ v rymickém průvodu opravdu zima nebyla.

Prusinovice
Kreativita některých maškar je snad bezmezná:
pochodující vláček v Prusinovicích.
Žopy

V Žopech si s maskami zatančil i místostarosta
Bc. Jaroslav Chmelař.

Rymice

V Rymicích vodili sličnou a vnadnou medvědici.

Prusinovice
V Prusinovicích se objevila i parta Galů s Asterixem
a Obelixem.
Žopy

Žopský průvod čítal nejvíce masek - celkem 61 - a zavítala
mezi ně i vesmírná agentura NASA.
Dobrotice

Žopy

V Žopech u bytovky byly výborné koblížky, chlebíčky,
nakládané okurky i něco pro zahřátí.
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V Dobroticích vyšlo do ulic také
mnoho masek.
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Količín

Dobrotice

Dobrotický Fredy Kruger naháněl strach.

Količín

Maskám v Količíně vévodili Slunečník, Měsíčník a Větrník.

Tučapy
Průvod procházející Količínem.

Masopustní průvod v Tučapech.
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Nehody na vodovodním řadu řeší Vodovody a kanalizace operativně
Holešov (JZ) - V důsledku především zimních povětrnostních podmínek přibývá
havárií na vodovodních řadech.
Ty spravuje firma Vodovody
a kanalizace (VaK), a. s. Kroměříž. Jeden z těchto v poslední
době četných problémů řešili pracovníci společnosti VaK
Kroměříž v průběhu 4. a 5.
února v Holešově u kruhové
křižovatky v ulici Masarykova
před budovou kina Svět. Havárie přímo postihla i samotnou
budovu kina, kde se ve sklepních prostorách objevilo až 20
centimetrů vody. Oprava byla
o to složitější, že ji bylo nutné
zajistit za plného provozu a velmi deštivého počasí. Se vším
si ale pracovníci výše zmíněné

firmy poradili. Více nám řekl
Libor Liška, vedoucí střediska
jímání vod. „Havárie se stala
na potrubí DN 150 v Masarykově ulici. Přístroje vyhodnotily
problém na kruhovém objezdu,
kde se ale porucha nakonec
neprokázala. Potvrzena byla až
napodruhé u kina Svět. Mohlo
to být způsobeno velkým dopravním provozem v těchto
místech, který může ovlivnit
a zkreslit přesnost přístroje na
měření hodnot údajů o úniku
vody. Potrubí bylo zlomené
a opraveno bylo standardním
způsobem opravným pasem.
Dodávka vody byla přerušena pouze na nezbytně nutnou
dobu. Jakmile počasí dovolí,
dokončíme kompletní sanaci

Na objížďce zmizely semafory

Havárie vodovodního potrubí u kruhového objezdu před kinem
Svět v Holešově.
vozovky i chodníku.“ Dále nám obnovu. Případné havárie se
Libor Liška sdělil, že stáří vodo- i nadále budou řešit operativně.
vodního potrubí, které zásobuje Postupná obnova bude plánoHolešov, se pohybuje v rozmezí vána podle četnosti poruch na
30 - 50 let a v dohledné době jednotlivých páteřních řadech.
VaK neplánuje jeho zásadní Prozatím jich není mnoho.

Den otevřených dveří

V sobotu 23. března se koná den otevřených dveří Českého
hydrometeorologického ústavu. Od 9 do 13 hodin můžete
nahlédnout takzvaně „pod pokličku“ také na meteorologické
stanici v Holešově, která leží na okraji průmyslové zóny ve
směru od sídliště U Letiště.

Prusinovice (JZ) - Skutečnosti, že na objížďce za obcí
Prusinovice zmizely ze silnice
semafory, si jistě povšiml kaž
dý, kdo tudy pravidelně jezdí.
Umístěny zde byly z důvodu
řízení dopravního provozu na
dočasnou dobu. Podrobnější
informace nám sdělil náměstek Ředitelství silnic a dálnic
Zlínského kraje (ŘSD ZK) Ing.
Radek Berecka: „V důsledku
provozu, který byl na tuto vozovku 2. třídy převeden, se na
dvou místech rozpadlo podloží. My jsme to na jaře malinko
předpokládali, ale samozřejmě
jsme nevěděli, že vznikne poškození tak velkého rozsahu.
Doufali jsme, že uvedený úsek

opravíme až v jarním období.
Navíc jsme spoléhali i na to, že
na objížďku mají zákaz vjezdu
náklaďáky nad sedm a půl tuny.
Poškození ale bylo rak rozsáhlé, že jsme sem museli na dočasnou dobu umístit semafory,
vybrat makadam a díry vysypat
frézovanou živičnou drtí, která
se bude podle potřeby dosypávat.“ Problém to ale neřeší. Náměstek ŘSD dodal, že
ihned, jakmile se zlepší počasí,
postačí teploty malinko nad nulou, bude zde položen koberec
ze studené balené směsi, aby
se nemuselo jezdit dosypávat.
Semafory se zde proto ještě
pravděpodobně koncem února
na krátkou dobu objeví.

PRODEJ
ZKOLAUDOVANÉ NOVOSTAVBY
rodinného domu 4 + kk,
nadstandardní, s velkým pozemkem,
z majetku v insolvenci v Přílepech u Holešova.
Info. 777 028 938
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Holešovský masopust byl pod taktovkou skautů
V čele medvěd, v průvodu
bába s nůší na zádech, kobyla
či kominík. I pod těmito převleky se skrývali skautští vedoucí, kteří se ujali organizace
fašanku v Holešově. Nebyli
však jediní, kdo se schovávali
pod maskami. Prvního tradičního masopustu, který se konal
v sobotu 9. února, se zúčastnilo
více než sto lidí.
Masopustní veselí bylo
zahájeno na náměstí, kde holešovský místostarosta Rudolf
Seifert předal průvodu klíč od
města a s ním také vládu nad
Holešovem právě pro tento den.
Průvod poté za doprovodu kapely obešel náměstí a po krátké
promenádě po ulici Palackého
skončil ve Smetanových sadech. Zde fašankový program
pokračoval soutěží masek,
ochutnávkou koblih a závěrečným pochováváním basy.
„Rozhodli jsme se holešovský masopust pojmout tradičně,
ale zároveň ho uzpůsobit dětem. Proto jsme vybrali několik typických zvyků a přísloví
z období masopustu a upravili je
jako hry pro děti, tedy nejen pro
děti,“ vysvětluje vůdkyně dívčího oddílu Tereza Šíblová. Děti
si mohly zahrát na honěnou
s medvědem, vyzkoušet tvorbu
masopustních soch nebo skok
do výšky, při kterém zjistily, jak
vysoké obilí se v létě urodí.

Během celého programu
bylo možné ochutnávat a hodnotit koblihy, které k masopustu
nezastupitelně patří. V Holešově
se dokonce soutěžilo o nejlepší
z nich. „Chutnají mi všechny,
ale nejvíce se mi líbí asi ty, na
kterých jsou cukrem vysypaná
srdíčka,“ prozrazuje skautka,
která přišla v převleku za indiánku. Mezi maskami bylo možné
najít také Mexičany, šašky, Pipi
Dlouhou punčochu nebo více
tradiční převlek vojáka a koní.
Z lidové tradice vycházelo
také pochovávání basy, které
celou veselici ukončilo, a před-

znamenalo tak začátek postní
doby. O hudbu, která pochováním basy umlkla, se postarali
divadelníci Divadla Hvizd a Lidová muzika Slina.
„Pro mě to byla jednoznačně premiéra, nikdy jsem podobnou věc nezažila a mohu říct, že
to bylo velice příjemné a srdečné. Líbila se mi skvělá hudba,
bez níž by to asi nebyl masopust,
radostná nálada a uvolněná atmosféra pro všechny, co rádi
zpívají či se jen tak s dětmi baví
ať už v převleku, či bez něj,“ vypráví Marcela Chvátalová, jedna
z maminek malých skautů.

Skauti plánují na úspěšnou
událost navázat i příští rok. „Rádi
bychom připravili více her, při
kterých by se zabavily nejen děti,
ale také naši vrstevníci a rodiče,“
plánuje Aleš Cahlík, vůdce chlapeckého oddílu, a dodává: „Do
programu schůzek zařadíme
i zpěv lidových písniček, aby
byl příště průvod ještě rozvernější. A samozřejmě doufáme,
že za rok přijde i více samotných Holešovanů.“ Fotogalerie
z holešovského masopustu na skautky.zholesova.cz
a skauti.zholesova.cz.
Jana Karasová

Sbírka víček pro Michalku stále pokračuje
Sbíráte plastová víčka pro Michalku?
Pokud ano, tak je důležité vědět, že tato
akce bude pokračovat i v roce 2013. Sběr
plastových víček je v současnosti snad
nejrozšířenější charitativní akcí ve Zlínském
kraji a stále pokračuje!!! Nasbíraná víčka
jsou po ukončení akce vykoupena firmou,
která se zabývá recyklací plastového odpadu, a získaná částka je použita na zkvalitnění života nemocných dětí, které žijí mezi
námi a často o jejich existenci nevíme.

Jen pro připomenutí - premiéru sběru
plastového odpadu si odbyl Holešov ve
školním roce 2010/11, kdy jsme všichni
začali s podporou této akce věnované nemocné Michalce Macurové. Celkový výtěžek činil v červnu 2011 13,6 tuny vršků
a rodiče Michalky získali finanční prostředky
na zakoupení rehabilitační pomůcky motomed a speciálního kočárku.
Od září 2011 do dubna 2012 pokračovala vrškomanie sbírkou pro Anetku Kráča-

líkovou z Velíkové u Zlína. Pro nemocnou
holčičku sbíraly víčka snad všechny školy
ve Zlínském kraji, řada institucí a organizací
a skvělý výsledek na sebe opět nenechal
dlouho čekat - podařilo se nasbírat 7 580
kg vršků, a rodiče Anetky tak mohli použít
peníze na zakoupení polohovacího zařízení,
lehátka na koupání Anetky a na stimulační
pomůcku pro cvičení zraku.
Třetí holčičkou ve sbírkové řadě je
v současnosti Michalka Láníková z Holešova
- pro nemocnou Michalku sbíráme víčka od
poloviny roku 2012 a rovněž tato akce bude
zřejmě velmi úspěšná. Do sbírky se podařilo
zapojit organizace snad z celé země - přehled sbírajících a přispívajících škol i jednotlivců je možné zjistit na webových stránkách
Michalky - a jejím rodičům se podařilo získat
podporu např. i České pošty, takže dnes mohou všichni sbírající posílat bezplatně víčka
na adresu Michalky do Holešova.
Děkuji všem, kteří se do této sbírky
zapojili. Akce VÍČKA bude pokračovat do
konce dubna 2013 - sbírejte i vy a pomozte
obyčejným víčkem - tuto podporu Michalka
potřebuje. Pomáhat může každý - záleží jen
na vás, zda to budete i vy.
Mgr. Svatava Ságnerová,
o. s. Každý může pomáhat
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Prostory zámku hostily ples 2. Základní školy Holešov

V sobotu 2. února se konal ve všech
prostorách holešovského zámku již pátý
ročník plesu 2. Základní školy Holešov. Již
tradičně se jedná o nejhojněji navštívený
ples holešovské plesové sezony - nejen že se vyprodaly vstupenky do všech
sálů prvního poschodí zámku, vyprodal se
i celý suterén - New Drive Club - a nakonec
se museli zájemci o tuto akci spokojit i se
vstupenkami „ke stání“. Jako tradičně byla
hlavním vystupujícím a zřejmě i hlavním

12

„tahákem“ večera hudební skupina EXPO,
která po celý večer naplnila tanečníky
hlavní sál. Pro starší účastníky plesu hrála skupina A-Z Band v balkonovém sále
a ti nejmladší se divoce vlnili za zvuků
diskotéky v New Drive Clubu. Nechyběl
ani bohatý program - holešovské mažoretky předvedly rozkošné sestavy jak
v souboru mladších žákyň - Lentilek,
tak v souboru starších žákyň i ve špičkové
sestavě dvojice twirlingu. Již tradičně před-

vedli žáci školy Monika Zapletalová a Martin Dubický špičkový společenský tanec
a absolventka školy Martina Zapletalová zazpívala na profesionální úrovni několik světově proslulých písní.
Novinkou byla barmanská show.
A samozřejmě nechyběla mimořádně bohatá tombola, jejímiž výherci se stali snad
všichni účastníci plesu.
Text a foto Ing. Karel Bartošek
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V. Zámecký a divadelní ples ve stylu národního obrození

Společenské prostory velkého sálu holešovského zámku ožily v sobotu 9. února dalším plesovým večerem. Ten uspořádalo
občanské sdružení Castellum a Divadlo 6. května ve spolupráci s Technickými službami a Tepelným hospodářstvím Holešov.

Program se nesl ve stylu a duchu
doby národního obrození. Každá příchozí
dáma například obdržela u vstupu kartičku
na zapsání svého tanečního pořádku. Ples
po úvodním slovu ředitele MKS Holešov
Mgr. Pavla Chmelíka zahájila předsedkyně
společnosti Castellum Holešov JUDr. Jarmila Pokorná. Přivítala přítomné, popřála
všem příjemný večer a uvedla hlavní bod
programu - předtančení české besedy, jež

bylo věnováno holešovskému rodákovi
a bývalému předsedovi Castella Jiřímu
Zapletalovi. Poté již patřil taneční parket
dvanácti amatérským párům, které v dobových kostýmech a účesech předvedly
perfektní předtančení české besedy. Tento
bezmála čtvrthodinový náročný program
společně nacvičovaly ve svém volném
čase déle než tři měsíce. Jistě budu mluvit za všechny přítomné, když řeknu, že

výsledek byl perfektní a vystoupení se jim
velmi zdařilo. Tomu odpovídal zasloužený
aplaus. Koncertním vystoupením přispělo
do programu hudební uskupení Corda
Magico, k tanci a poslechu hrál Marathon
Band a diskotéka DJ Šmakina. Pořadatelé
děkují všem sponzorům, kteří přispěli do
bohaté tomboly.     
Text a foto Jana Zapletalová     
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Knihovna vzpomněla výročí Františka Táborského
Ve čtvrtek 7. února se ve studovně
MěK v Holešově konalo literárně-hudební
pásmo „Z mého kraje“ věnované 155. výročí narození slavného bystřického rodá-

ka, spisovatele, překladatele a pedagoga
Františka Táborského.
Poutavé vyprávění o jeho životě
a díle v podání Malého divadla MěK do-

plnily skladby komorního souboru Corda
Magico pod vedením Nelly Billové.
Liba Bátrlová
Foto Miroslava Barotová

Komorní soubor Corda Magico a Malé divadlo Městské knihovny Holešov vystupují často takto společně.

Pohádka v TYMY
24. 2. POHÁDKA - CHLUBÍLEK
A VYCHLOUBÁLEK
ve spolupráci s divadélkem HVÍZD - od 15.00 v TYMY
vstupné: 40,- Kč.

Divadlo 6. května připravuje hru

ABY BYLO JASNO
Autor: Alan Ayckbourn
Režie: Jiří Kašík (DS Kroměříž)
Alan Ayckbourn, renomovaný britský dramatik, hravým stylem svých her výrazně připomíná jiného velikána - Woodyho
Allena. Jeho hra Tak aby bylo jasno je komedie, která by se
klidně mohla jmenovat „Jedno velké nedorozumění“. Mladý
pár Ginny a Greg, který spolu žije velice krátce, se nezávisle
na sobě sejde v domě starších manželů Sheily a Filipa. Ginny tam jede, aby ukončila svůj bývalý vztah s Filipem, jejím
bývalým šéfem, a Greg proto, aby poznal Filipa a Sheilu,
o kterých si myslí, že jsou to Ginnyni rodiče. Kdyby Sheila
tolik neprovokovala, kdyby si Ginny nepsala adresu milence
na krabičku od cigaret, kdyby Greg nenašel pod postelí ty
pantofle a kdyby Filip našel svou motyku, všechno by bylo
fajn. Takhle ale všichni čtyři zažijí horké letní odpoledne, na
které jen tak nezapomenou. Díky tomu vzniká zápletka, která
je zárukou jiskrné zábavy.
Termín premiéry sice ještě není znám, ale věřte, že
všechno má svůj čas a že Divadlo 6. května dá určitě
brzo vědět.
RR

Kavárna
Cinema cafe
milk bar Holešov
Výstava fotografií
INDONÉSIE
autora
Milana Cahy
Výstava trvá
do konce února
a je otevřena
v době provozu
kavárny.
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KRYTÉ
HLÍDANÉ
PARKOVÁNÍ
ul. Masarykova 634
Cena parkování:
automobil: 600 Kč/měsíc
kontakt:
telefon: 777 154 516
e-mail:
kryteparkovani@seznam.cz
Provozní doba:
nonstop
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PŘIPRAVUJEME
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.

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
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,-.

V minulých dnech vystoupila v zámeckém New
Drive Clubu někdejší modelka a nynější zpěvačka
Iva Frühlingová. Foto Jana Zapletalová.
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Iva Frühlingová s Ivanem Hlasem zazpívali holešovskému publiku

Holešov - Výjimečné setkání dvou
osobností české hudební scény se uskutečnilo v zámeckém nočním klubu v pátek 15. února. Se svým hudebním doprovodem zde vystoupili Iva Frühlingová
a Ivan Hlas. Oba potěšili především staršími „hitovkami“. Frühlingová, která má
za sebou i kariéru modelky, publikum svými francouzskými šansony pohladila po
duši až ukolébala, zatímco trio muzikantů
v čele s Ivanem Hlasem to na pódiu pěkně
„rozbalilo“. Oba umělci, ale také kytarista
Norbi Kovács za své sólové vystoupení
sklidili od publika velký aplaus.

Zpěvačka, která odešla již ve svých
čtrnácti letech do Paříže, kam se dostala
prostřednictvím konkurzu modelingové
agentury, vystoupila v Holešově se svojí kapelou. Pěveckou kariéru započala
v roce 2004, kdy se přestěhovala z Paříže
zpět do české republiky. V roce 2005
použil režisér Filip Renč většinu písní z jejího alba Litvínov do českého velkofilmu
Román pro ženy. V roce 2008 nazpívala
píseň NON JE NE REGRETTE RIEN
k české premiéře filmu o Edith Piaf a pro
svou třetí sólovou desku duet s legendárním Pierrem Richardem.

NeW
DriVe
Club
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Skladatel, textař, zpěvák a kytarista
Ivan Hlas spolupracuje s řadou hudebníků
a interpretů naší populární hudby. Od roku
2006 hraje ale převážně v komorní sestavě „Ivan Hlas Trio“ (Norbi Kovács - kytara,
Jaroslav Olin Nejezchleba - violoncello,
Ivan Hlas - kytara), se kterým se představil
také v Holešově. Složil například hudbu
k filmu „Šakalí léta“. Svoji první skupinu
založil již v roce 1968.
Text a foto
Jana Zapletalová
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Snažím se neustále skládat a pilovat svůj repertoár,
říká Venika Hartlyn
Holešované ji nejdřív poznali coby
Veroniku Novákovou, která skládá a
zpívá křehké písničky, disponuje něžným projevem a na svých vystoupeních se sama doprovází na klavír.
Dnes má za sebou řadu koncertů, sérii
nahrávek a také se už prezentuje pod
uměleckým jménem - Venika Hartlyn.
Nedávno jste změnila své jméno.
Proč se tak stalo?
Je pravda, že nad změnou jména
jsem v minulosti už párkrát přemýšlela,
ale nikdy ne tak vážně. Až poté, co tento
nápad přišel asi před půl rokem od jiné
osoby, jsem si řekla, že bych to mohla
zase zkusit. S nápady přišla má rodina i
nejlepší kamarádka, ale nakonec zvítězilo
jméno, které jsem si sama vymyslela.
Napřed jsem si však slíbila, že pokud se
mi žádné nebude líbit, tak od toho upustím, ale Venika Hartlyn se mi zalíbila moc.
Myslím, že zní přirozeně, je libozvučné a
zatím jsou na něj hezké reakce.

Kolik nových písniček jste za posledního půl roku napsala a kolik vystoupení jste měla?
Za posledního půl roku jsem napsala
asi čtyři nové písničky. Dalo by se možná
říci i dodělala, protože nápadů je obvykle
spousta, jen mi to někdy déle trvá, než
z nich něco vzejde. Vystoupení byla taktéž čtyři, z toho tři v Olomouci a jedno
v Holešově.
Kde a s kým své písně natáčíte?
Všechny dosavadní nahrávky byly
pořízené v žeranovickém studiu Pantheon,
které patří Robertu Bakalovi a kde nahrávají kluci ze Segmentu. S mými písničkami
mi od začátku pomáhal Hanz Sedlář a
této spolupráce jsem si vždy velmi vážila.
Hanz je totiž nejen bubeníkem Segmentu,

ale především je to všestranný a velmi
nadaný muzikant.
Jak vypadá v současné době váš
recitál, kolik obsahuje písniček a kde
se v nejbližší době „živě“ představíte?
Svůj samostatný recitál jsem měla
naposledy na letním kroměřížském
festivalu zpívajících básníků. Byl dlouhý asi padesát minut a kromě svých
písniček jsem zazpívala i některé ze
svých oblíbených songů od skupiny
Hanson nebo zpěvačky Carole King.

rozhovor
Momentálně chystáme s Hudebním institutem můj samostatný koncert v olomouckém Jazz Tibet Clubu, kde by měly zaznít
jen moje vlastní písničky. Snažím se tedy
neustále skládat a pilovat svůj repertoár,
abychom to mohli brzy uskutečnit. Už se
na to velmi těším, protože jsem v Jazz
Tibet Clubu již jednou vystupovala a atmosféra i publikum
byly skvělé!
Kde všude jste se loni
představila jako zpěvačka?
V loňském roce jsem se
jako zpěvačka představila
na třech vernisážích fotografa Roberta Rohála, které
se konaly v Holešově a na
zámcích v Rájci nad Svitavou
a v Doudlebách nad Orlicí.
V srpnu jsem zpívala v Kroměříži na festivalu Stoptime.
Byla to pro mě velká čest,
neboť tam vystoupila také
Markétka Irglová a na setkání
s ní velmi ráda vzpomínám!
V závěru roku jsem pak
díky škole Hudební institut
mohla vystoupit v Jazz Tibet
Clubu, v Českém rozhlase
Olomouc nebo na šansonovém večeru v Moravském divadle. Jedním
z poslední vystoupení loňského roku byla
Mikulášská show v holešovské kavárně
Cinema, jejíž výtěžek byl věnován Michalce Macurové.
Co škola? Ta vaší kariéře či rozjezdu nevadí, nebo naopak?
Škola mi v tom, co dělám, zatím nebrání, ale nějak významněji do toho také
nezasahuje. Na katedře hudební výchovy
jsem nyní nejvíce ráda za dvě osoby.
Jednou z nich je Irena Černíčková, u které
studuji klavír, a druhou Filip Krejčí, který
na katedře také působí a krom toho je
lektorem klavírního a kompozičního studia
Hudebního institutu.
Ptal se Robert Rohál
Foto archiv Veniky Hartlyn

Venika Hartlyn o sobě:
Narodila jsem se na Moravě a pocházím
z malé vesničky, která leží blízko města
Holešov. Do hudby jsem se stejně jako
většina muzikantů zamilovala už jako
malá. Několik let jsem pak navštěvovala Základní uměleckou školu F. X.
Richtera Holešov, kde jsem chodila na
sólový zpěv, klavír a také v rámci ZUŠ
zpívala v tanečním orchestru nazvaném
Bakaband. Postupem času jsem začala
tíhnout k populárnímu zpěvu, zamilovala
jsem se do improvizace a do skupiny
Hanson. Moji kamarádi vědí své, tak se
nejspíš jen lehce pousmějí :-) Co k tomu
dodat, snad jen, že tuto americkou skupinu poslouchám už velmi dlouho, je
to má srdeční záležitost a každodenní
inspirace! Vystudovala jsem Gymnázium Ladislava Jaroše v Holešově a v
současné době studuji druhým rokem
na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Tyto stránky jsem si založila až poté, co
jsem začala skládat svou vlastní hudbu.
Ze všeho nejvíce bych si přála, abyste se při jejím poslechu cítili příjemně...
Doufám, že vás alespoň některá z mých
písniček pohladí na duši, neboť v každé
z nich se snažím o nějaký příběh...
Více: http://www.venika-hartlyn.cz
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Sbor tvoří zvláštní společenství, kde je radost být a trávit volný čas,
říká o svém působení v Plamínku Gabriela Kovářová
Jedenáct let činnosti má za sebou
dětský sbor Plamínek, který působeí při
3. Základní škole Holešov pod vedením
hned tří sbormistryň. Jednou z nich je
Mgr. Gabriela Kovářová, s níž vzniklo
i následující povídání.
Co všechno má dětský sbor Plamínek po jedenácti letech působení
za sebou? Jaké byly začátky?
Začátky dětského pěveckého sboru
Plamínek se datují do roku 2002. V září
toho roku jsem nastoupila na 3. Základní
školu v Holešově a v tutéž dobu nastoupila
na stejnou školu Mgr. Veronika Svobodová. V rámci diskuse na metodickém sdružení 1. stupně jsme s Veronikou navrhly,
že bychom rády vedly pěvecký kroužek.
A protože do té doby na škole takový kroužek nebyl, vznikl Plamínek. Do kroužku
se přihlásilo 17 dětí, většinou žáků druhé
a třetí třídy, kde jsme byly třídními učitelkami. Postupem času se kroužek rozrůstal, až přerostl v kvalitní padesátičlenný
dětský pěvecký sbor. O dva roky později
přišla na naši školu Mgr. Lenka Hýžová
s aprobací český jazyk - hudební výchova.
Nejprve nacvičovala s žáky 2. stupně písničky na vánoční koncert Plamínku, a když
Veronika odjela na dva roky do zahraničí,
přešla k dětem mladším. Po návratu Veroniky jsme zůstaly u Plamínku všechny tři.

Sbormistryně.
Lásku ke sborovému zpívání jsme
získaly už v dětství, kdy jsme jako žákyně
základních škol prošly pěveckými sbory.
Já v Dlouhé Loučce, Veronika v Hulíně
a Lenka v Třemošné u Plzně. Životní
cesty nás zavedly do Holešova a díky
podpoře vedení 3. Základní školy jsme
mohly a stále můžeme pokračovat v něčem, co nás baví. Název „Plamínek“ je
odrazem našeho přání, abychom zpěvem
hřáli a rozdávali lidem radost.
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Zkuste zavzpomínat na vaše začátky.
Kdybych měla vyjmenovat všechno,
co jsme společně zažili, asi by nám ani
dvojstránka nestačila. Všechny aktivity
se objevují na webových stránkách sboru www.plaminekholesov.websnadno.cz
a každý si je může prohlédnout.
Asi nejsilnějším zážitkem pro nás byly
koncerty v sala terreně holešovského
zámku. V roce 2009 jsme zde křtili naše
první CD, kdy se naší kmotrou stala paní
Mgr. Alena Grygerová. V roce 2012 jsme
na stejném místě oslavili desáté narozeniny. Moc nás potěšilo vystoupení našich
zakládajících členů a všichni jsme si užívali
zpěv společných písní.

ROZHOVOR
Myslíte si, že se váš sbor liší od jiných pěveckých sborů na základních
školách?
Na první pohled se lišíme tím, že s jedním sborem pracují hned tři sbormistryně.
Je to tak trochu rarita, ale nám to vyhovuje.
Každá z nás vnáší do sboru svůj rukopis
a své nápady. Jak se říká „Víc hlav víc
ví“. Každá z nás má také jiné nástrojové
obsazení, takže můžeme při doprovodech
sboru využít hned několika hudebních nástrojů - klavír, housle, flétny, kytara.

Plamínek se chystá na cesty.
Jak často sbor zkouší a kdo vybírá
repertoár?
Zkoušíme jedenkrát týdně, vždy
ve středu od 13.30 do 15 hodin. Dvakrát
ročně máme ve škole víkendové soustředění. Spaní ve škole je pro děti nejen
dobrodružstvím, ale i zkouškou jejich samostatnosti.
Plamínek pracuje při 3. Základní škole
v Holešově a je pro všechny děti bezplatný. Díky podpoře paní ředitelky Mgr. Jitky
Heryánové máme ideální podmínky pro
práci a můžeme co nejlépe reprezentovat
školu na veřejných akcích a soutěžích
v Holešově, Zlínském kraji i celé České
republice.
Organizačně si sbor řídíme samy.
Vždy o letních prázdninách se společně
sejdeme a sestavíme plán práce na daný
školní rok a ten případně během roku doplňujeme, vybíráme písničky na vánoční
koncert a další vystoupení.
Dokončení na str. 18

V čem se děti z Plamínku odlišují
od svých vrstevníků?
Za jedenáct let se nám ve sboru vystřídalo přes 200 dětí. Většina z nich strávila
v Plamínku celé čtyři roky. Několikrát jsme
s nimi trávily dny i noci ve škole, na zájezdech a musím říct, že jsou především více
samostatné, zodpovědnější, spolehlivé,
ochotné a kamarádské. Jsou zvyklé si navzájem pomáhat. Na našich cestách jsme
nikdy nemusely řešit vážnější kázeňské
problémy. Několikrát se nám při návštěvě
muzeí, hradů či výstav dostalo pochvaly
za vzorně vychované děti.
Sbor tvoří zvláštní společenství, kde
je radost být a trávit
volný čas. Ke sborovému zpívání neodmyslitelně patří
družební spolupráce. V současné době
spolupracujeme se
třemi dětskými sbory.
Naším „nejstarším“
sborovým kamarádem je od roku 2003
Rosička z Uničova,
od roku 2007 spolupracujeme s Moravskými dětmi a naším
nejnovějším družebním sborem jsou
Broučci z Valašského Meziříčí.
Snímek ze soustředění.
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František Antonín, hrabě z Rottalu - 9. díl
Jak jsme psali minule, na počátku
padesátých let 18. století soustřeďuje
František Antonín, hrabě z Rottalu, ve
svých rukou většinu rottalovského majetku - fideikomisní panství Holešov, Bystřice
pod Hostýnem a Prusinovice, Napajedla,
alodní panství Zborovice a od roku 1750
přebírá po zemřelém strýci Leopoldovi
Ferdinandovi, svobodném pánu z Rottalu,
lenní statek olomouckých biskupů Kurovice - Zahnašovice. Biskupským manem byl
ale František Antonín už od počátku své
vlády - po svém otci převzal i manskou
část Holešova (fronta domů kolem fary).
Ale už od smrti své první manželky,
Marie Cecilie, tedy od roku 1743, tuší
František Antonín, že jím vymře rod Rottalů po meči. Vzhledem k tomu, že převážná
většina jeho majetku má charakter fideikomisu, jedná se tedy o svěřenský, nedělitelný majetek, děděný pouze v mužské
linii, snaží se jej zachovat alespoň pro své
dcery - v opačném případě by jako odúmrť
připadl císařské komoře. Z původně alodních (zpupných) panství vytvořil fideikomis jeho dědeček, Jan Kryštof, svobodný
pán z Rottalu, v roce 1692. Nejdříve se
František Antonín pokusil vyřešit zdánlivě
patovou situaci použitím 37. odstavce
závěti svého děda, ve kterém bylo stanoveno, že pokud rod Rottalů vymře po
meči, zdědí fideikomisní rottalovské panství nejbližší vdaná příbuzná, jejíž manžel
a děti ale musí převzít jméno Rottalů a „tím
rod rottalský znovu naštípit“. To byla v té
době celkem obvyklá operace, ze které
vznikaly většinou rody s dvojím rodovým
jménem - ostatně i vládnoucí habsburský
rod to potkalo po smrti otce Marie Terezie
císaře Karla VI., v roce 1740, kdy vlastně
habsburkové vymřeli po meči a manžel
Marie Terezie, František Štěpán Lotrinský,
přijal pro sebe i své děti habsburské jméno
a od té doby vládl v rakouském císařství
rod habsbursko-lotrinský.
František Antonín,
hrabě z Rottalu, tedy
požádal o souhlas s použitím onoho odstavce
37 závěti Jana Kryštofa, svobodného pána
z Rottalu, vladařku Marii
Terezii a svého, tehdy ještě žijícího strýce Leopolda Ferdinanda z Rottalu.
Souhlas k tomu 24. března 1749 skutečně získal.
Potom ale zaváhal. Proč,
to se můžeme jen domýšlet - buď nechtěl preferovat jednu z dcer oproti
ostatním - a fideikomisní
dědictví mohla získat jen
jedna osoba, nebo jeho
zeťové, všichni pocházející z rodů dle tehdejšího
náhledu výše urozených,
než byli donedávna jen

svobodní páni z Rottalu (Districhštejnové byli knížecím rodem, Della Roverové
měli ve svém rodokmenu papeže a řadu
vévodů, Nadasdyové jako chorvatští báni
byli rovněž na úrovni knížat) odmítali
převzít rottalovské jméno. Ať bylo důvodem cokoliv, pravda je, že zanedlouho od
tohoto záměru ustupuje a se souhlasem
císařovny mění fideikomisní, svěřenský
charakter svých panství na alodium, statky
se tedy stávají zpupnými - přecházejí do

HISTORICKÁ
ZAJÍMAVOST (seriál)
osobního vlastnictví Františka Antonína
s tím, že s nimi může nakládat dle svého
uvážení. A 20. listopadu 1761 nechává
František Antonín, hrabě z Rottalu, na
zámku v Holešově vystavit svou poslední
vůli. V ní obrovské rottalovské dominium,
zahrnující velkou část středovýchodní Moravy, odkazuje svým dvěma žijícím dcerám
a dětem třetí zemřelé dcery. Zborovické
panství postupuje své manželce Marii
Terezii, rozené z Wiennern. Ve své závěti
myslí i na své poddané - určuje 4 tisíce
zlatých na bezplatné lékařské ošetřování
svých poddaných, 3 tisíce zlatých na zřízení lékárny pro ně. Bohatě obdarovává
i církev a další instituce. 29. října 1762
v požehnaném věku 72 let umírá vysokourozený František Antonín, hrabě z Rottalu, dědičný komorník stříbra ve Štýrsku,
pán na Holešově, Bystřici pod Hostýnem,
Napajedlích a Prusinovicích. Je pohřben
v dřevěné rakvi s Ukřižovaným na víku po
boku své milované Marie Cecilie a malého
synka Ferdinanda Josefa v kryptě pod
Černou kaplí u farního kostela v Holešově.
V roce 1763 je proveden soupis jeho
ohromného majetku a dochází k dědickému narovnání. Prostřední dcera Marie

Záběr z Černé kaple.

Amálie, provdaná della Rovere z Monte
l´Abbate, dostává panství Bystřice pod
Hostýnem a k němu připojený statek Prusinovice. Nejstarší dcera Marie Antonie,
provdaná z Dietrichštejna, dostává panství
napajedelské a tehdy ještě nezletilé děti
již zemřelé nejmladší dcery Terezie Marie
Maxmiliany, provdané Nadásdy z Fogáras
- Tomáš, František a Barbora - dostávají
panství holešovské. Při této příležitosti
jsou k Holešovu z panství bystřického
připojeny vsi Dobrotice, Jankovice, Hlinsko, Chomýž, z panství prusinovického vsi
Kostelec, Roštění a Bořenovice. Naopak
z holešovského panství je k panství bystřickému připojena ves Brusné.
Realizace závěti Františka Antonína
z Rottalu a s ní spojené dědické narovnání
jeho potomků znamenalo konec ohromného rottalovského dominia na střední
Moravě. Zbyla z něj tři sice relativně velká,
ale už jen řadová panství. Holešov ztratil
své výsadní postavení jakéhosi hlavního
města rottalovských statků, zámek s parkem ztratily hospodářské i lidské zázemí,
které umožňovalo jejich údržbu a rozkvět
jako reprezentativního sídla jednoho z nejbohatších moravských šlechtických rodů.
Od té doby už docházelo jen k postupnému
chátrání zámeckého areálu, i když se další
vlastníci Holešova snažili se střídavými
úspěchy toto chátrání zastavit nebo alespoň zpomalit. Zřízení politického a soudního okresu Holešov ve druhé polovině
19. století pak bylo jakousi vzdálenou
ozvěnou slavné éry Rottalů - v době svého
největšího rozsahu okres zahrnoval zhruba
území středomoravských rottalovských
držav.
V osobě Františka Antonína, hraběte
z Rottalu, odešel poslední barokní velmož
na Moravě, jeden z těch velmožů, který
svým mecenášstvím, podporou umění a
stavitelství, tvorbou svých
dominií, ve kterých si budoval domov pro sebe, své
blízké, ale i své poddané,
ovlivnil vznik té nádherné kulturní krajiny, která
nám dodnes ukazuje svou
krásnou tvář vytvořenou
spojením přírody a špičkových výtvorů lidských
rukou a ducha. Kdykoliv
se vracíme od Brna domů
a v dálce uvidíme siluetu
sv. Hostýna s bazilikou
na jeho vrcholku, měkkou krajinu holešovských
střech se zámkem a oběma kostely, vždy k nám
promlouvá velké dědictví
Františka Antonína, šlechtice, který se podepsal do
našich srdcí.
Karel Bartošek
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Sbor tvoří zvláštní společenství, kde je radost být a trávit volný čas,
říká o svém působení v Plamínku Gabriela Kovářová
Dokončení ze str. 18
Já se snažím obstarat finance, domlouvat vystoupení a zájezdy, jsem správcem
našich webových stránek. Veronika má
na starosti docházku dětí, třídní knihy, informace pro rodiče. Lenka je na mateřské
dovolené, a i když má doma dvě malé děti,
sboru věnuje hodně svého volného času.
Pokud jedeme na vícedenní zájezd, pomáhají nám s dozorem dětí i kolegyně ze školy.
Kolik dětí v letošním roce zpívá
v Plamínku?
V letošním školním roce nás zpívá 46.
Děti začínají do Plamínku chodit ve druhé
třídě, až když se naučí číst. Po páté třídě
mají možnost pokračovat v Moravských
dětech a nás moc těší, když je na koncertech vidíme zpívat pod vedením Mgr. Lenky Poláškové.
Jak často a kde Plamínek vystupuje? Má Plamínek nějaké oblíbené
místo, kde se mu dobře zpívá?

Ze zkoušky.

Počet vystoupení je každým rokem
jiný. Od září do listopadu připravujeme vánoční repertoár, protože v předvánočním
období máme až 8 vystoupení či koncertů,
což je časově hodně náročné. Potom
následuje příprava nového repertoáru
na jarní období, kdy se účastníme různých soutěží a festivalů. Každé jaro nás
čekají tak dva zájezdy a koncerty pro rodiče. Mezitím se objeví menší vystoupení
na akcích školy či vernisážích. Pravidelně
chodíme do Centra pro seniory Holešov
nejen zazpívat, ale také předat krásná
přáníčka, která se svými učitelkami připraví žáci naší školy. Zpívali jsme na různých
místech České republiky, např. ve Zlíně,
Vsetíně, Kroměříži, Pardubicích, Brně,
Rychnově nad Kněžnou.
Velmi rádi zpíváme v koncertní síni
v Uničově, kde je výborná akustika a samotný prostor je ke koncertům jako stvořený. Navíc Uničov velmi dobře znám,
protože jsem tam navštěvovala ZUŠ
a gymnázium.

Jaké přehlídky či soutěže máte
za sebou a co vás čeká v nejbližší době?
Za jedenáctiletou historii sboru se
nám podařilo získat spoustu pěkných
úspěchů a ocenění. Velmi si vážíme trojnásobného postupu na celostátní přehlídku
školních pěveckých sborů, kde se nám
vždy podařilo porotu zaujmout a přivézt
různá ocenění. Také nás těší slova uznání
od zkušených sbormistrů z celé České
republiky. Podařilo se nám nahrát CD, vystupovat v České televizi a získat pozvání
na festival Zazpívaj, slavíčku ve Zlíně.
V blízké budoucnosti bychom rády
s dětmi natočily druhé CD a vydaly ho
ke 40. výročí otevření naší školy (květen 2014). Dále bychom chtěly pokračovat ve spolupráci s Moravskými dětmi
(Holešov), Rosičkou (Uničov), Broučky
(Valašské Meziříčí) a případně s dalšími
sbory. Možná se nám v budoucnu podaří
uskutečnit nějaký menší zahraniční zájezd
- vzhledem k věku našich dětí bychom
nejraději na Slovensko.
Připravil Robert Rohál

Když Plamínek slavil deset let trvání.

Holešovský autor bude
vystavovat v zahraničí
V Multifunkčním domě v Lechoticích
bude v sobotu 2. března zahájena fotografická výstava Roberta Rohála. Autor zde
představuje výběr své dosavadní tvorby, který
bude v Lechoticích k vidění do začátku dubna. Svou nejnovější tvorbu, do níž zahrnuje
i dvacetidílnou kolekci „Romance o Krásce
a Zvířeti“, pak představí v dubnu a květnu ve
foyer Městského divadla ve Zlíně. A zatímco
v létě bude vystavovat v zámku Doudleby
nad Orlicí a současně i v Paříži, na podzim
se jako autor velkoformátových černobílých
fotografií představí v Bratislavě a koncem
roku v Ostravě.
„Nemůže mě netěšit zájem malých
i velkých galerií, ale hlavně jsem rád, že představím nové věci. Kromě toho mi vyjdou dvě
knihy, z nichž jedna bude hodně otevřená
a bude i o Holešově,“ uzavřel Robert Rohál.
(red)
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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 domluvy
minimálně den předem v kanceláři na tel.:
573 39 69 28, 734 358 563
ZVEME VÁS
22. 2. PREMEDICAL - CENTRUM PREVENTIVNÍ MEDICÍNY - možnost vyšetření
od 9.00 do 20.00, informace a přihlášky
v TYMY
24. 2. POHÁDKA - CHLUBÍLEK A VYCHLOUBÁLEK - ve spolupráci s divadélkem
HVÍZD - od 15.00 v TYMY - vstupné: 40,25. 2. - 1. 3. 2013 - JARNÍ POBYT S HARRY POTTREM NA TROJÁKU
- pro lyžaře i nelyžaře, ubytování na Trojáku,
cena: 2.550,-/dítě, 2.950,-/dospělý, v ceně je
doprava, ubytování, plná penze, pitný režim,
základní pojištění dětí, program, materiál,
odměny, pedagogický a zdravotní dozor,
v ceně nejsou zahrnuty vleky
25. 2. - 1. 3. 2013 - JARNÍ MĚSTSKÝ
TÁBOR - KOUZELNÁ GALAXIE
- od 8.00 do 16.00, cena: 1.090,- ( program,
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.
PŘIPRAVUJEME
2. 3. KOUZELNICKÁ ŠKOLA HARRYHO
POTTERA od 14.00 do 16.00 v TYMY,
vstupné: 20,(s kouzelníkem p. Svobodou)
3. 3. TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ - od 17.00,
cena: 1.400,-/ pár
5. 3. BESEDA - Z Moravy až na konec
světa a ještě o kousek dál - přes Gibraltar do Afriky od 17.00, vstupné: 40,povídání a promítání s Martinem Ondráškem
6. 3. PŘEDVELIKONOČNÍ KERAMIKA
pro začátečníky - od 17.15 do 19.00, cena
od 20,- Kč dle velikosti výrobku, přihlášky
do 4.3.
7. 3. VERNISÁŽ MLADÝCH KERAMIKŮ od 16.00 - Galerie sklep
9. 3. KERAMICKÁ DÍLNA - od 14.00 do
17.00, cena: od 30,- Kč dle velikosti výrobku
9. 3. AIDA - v hlavních rolích: Lucie Bílá,
Noid, Dasha, K. Nývltová, J. Korn…
10. 3. Miss Poupě - pro dívky od 4 do 7
let, Miss Kvítek - pro dívky od 8 do 12
let - od 14.30,
disciplíny: rozhovor, módní přehlídka, volná
disciplína, přihlášky do 5. 3. v kanceláři
12. 3. RECITAČNÍ SOUTĚŽ - SVÁTEK
POEZIE - od 9.30 v TYMY - městské kolo
13. 3. PLETENÍ Z PEDIGU - od 17.00 do
19.00, cena: 40,-/košík, přihlášky do 11. 3.
15. 3. HOLEŠOVSKÝ TALENT 2013 - finále
- galavečer, od 17.00 - ve společenské hale
TYMY, vstupné: 70,-, děti do 15 let: 30,15. - 16. 3. NOČNÍ DESKOHRANÍ PRO
-NÁCTILETÉ - od 19.00, cena: 70,-

15. - 16. 3. NOČNÍ DOBRODRUŽSTVÍ
V „BRADAVICÍCH“ - od 19.00, cena: 70,16. 3. PLETENÍ Z PEDIGU PRO
ZAČÁTEČNÍKY - od 14.00 do 17.00, cena:
50,-/košík, přihl. do 13. 3.
16. 3. FLOORBALOVÝ TURNAJ - od
14.00, startovné: 20,-/účastník, přihlášky
do 14. 3.
16. 3. KURZ COUNTRY TANCŮ - od 17.00
v tělocvičně, cena: 60,-/osobu, přihlášky
do 10. 3.
17. 3. VESELÁ TAŠKAŘICE - JAK KNÍR
DO SVĚTA ŠEL - ve spolupráci s divadélkem
HVÍZD - od 15.00 v TYMY - vstupné: 40,18. 3. SEMINÁŘ - SCRAPBOOKING tvoření z papíru - od 9.00 do 14.00, cena:
550,-, přihl. do 13. 3.
21. 3. BESEDA - ZDRAVÍ PŘICHÁZÍ
Z PŘÍRODY - JUST - od 16.00 v čajírně
TYMY, zdarma
21. 3. TVOŘIVÉ DÍLNIČKY - VELIKONOČNÍ
MOTIVY - od 16.00 do 18.00, cena: 20,-/ks
22. 3. JARNÍ CYKLOSTEZKA - od 15.30
do 17.00, zábava o přírodě na cyklostezce
Všetuly
22. 3. ŠPERKY A COKOLIV JINÉHO z fimo
hmoty - od 15.00, cena: 20,-/3 výrobky, přihl.
do 19. 3.
24. 3. VÍTÁNÍ JARA - sraz v 9.00 u ZUŠ
Holešov, první jarní vycházka do Přílep,
pestrý program na myslivecké chatě
26. 3. PŘIŠLO JARO DO VSI - dopolední
program pro děti MŠ a ZŠ - vystoupení folklorních souborů z Hané a Valašska
26. 3. VERNISÁŽ KRASLIC - od 16.00
v prostorách SVČ
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
28. a 29. 3. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
V TYMY - zajištěn program pro děti od 9.00
do 12.00 (cena: 30,-) , od 13.00 do 16.00
(cena: 30,-) zájemci, přihlaste se do 26. 3.
v kanceláři TYMY
po celý den - spontánní aktivity (trampolína,
pin-pong, stolní fotbálek, kulečník…)
OD BŘEZNA NABÍZÍME NĚMECKOU
KONVERZACI S RODILOU MLUVČÍ ARIANOU
každý čtvrtek od 15.00 v ICM (TYMY), téma:
média, kultura, vlastní výběr, cena: 500,VYHLAŠUJEME
SOUTĚŽ O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ A NEJVESELEJŠÍ VELIKONOČNÍ KRASLICI
- uzávěrka soutěže 20. 3., součástí soutěže
vernisáž a výstava - 26. 3. od 16.00
ANKETU„SRDCE NA DLANI“- dejte své
hlasy svým oblíbeným vedoucím kroužků,
pedagogům a dalším pracovníkům do 31. 3.
2013, anketní lístky + schránka jsou k dispozici u služby TYMY a také ve školách

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
LÉTO S TYMY 2013
POBYTOVÉ TÁBORY
28. 6. - 6. 7. - Rybářské léto - Horní Lideč
- organizuje SVČ Rožnov p. R. a SVČ Valašské M. (2.600,-)
30. 6. - 4. 7. - Harryho kouzelný ateliér - Hotel Zubříč - Podhradní Lhota (2.290,-)
7. 7. - 13. 7. - Podhradní Lhota - Dobrodružství s indiány, Poznáváme přírodu Hostýnských vrchů, Léto s tancem (1.990,-)
4. 8. - 9. 8. - Moravský kras na kole - Jedovnice - kemp Olšovec (2.890,-)
12.8. - 16.8. - RETASO - Horní Bečva - Sportovci dobývají Beskydy (2.790,-), Výtvarné
dobrodrůžo (2.890,-), Léto na koni (3.190,-),
Taneční léto (2.790,-), Muzikoterapie pro
dospělé (2.590,- bez dopravy, 2.990,- s dopravou + 2.200,- muzikoterapie)
22. 7. - 3. 8. - Podhradní Lhota - Dobrodružství pod stanem, ve spolupráci s PS M.
Očadlíka (3.300,-)
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
7. - 4. 7. - Winx klub (990,-), 8. 7. - 12.
7. - Holešovský sporťák (1.190,-), 15. - 19.
7. - Týden v bahně aneb Keramický tábor
(1.290,-), 22. 7. - 26. 7. - Barevné prázdniny
(1.190,-), 29. 7. - 2. 8. - Hip Hop (1.190,-),
5. 8. - 9. 8 - Toulky za zvířátky (1.190,-), 12.
8. - 16. 8. - Putování s Pokémony (1.290,-),
12. - 16. 8. - Fotbalové soustředění (1.090,-),
19. - 23. 8. - Fotbalové soustředění (1.090,-)
19. - 23. 8. - Týden plný sportování (1.190,-),
26. - 30. 8. - U nás v TYMY (1.190,-)
OZDRAVNÉ POBYTY
4. - 13. 6. CHORVATSKO - MAKARSKÁ
RIVIÉRA - DRVENIK
- ozdravný pobyt pro rodiny s dětmi, cena:
5.390,-/dosp., 4.190,-/osoba na přistýlce,
2.400,-/dítě do 3 let bez lůžka, možnost
zajištění stravy: polopenze: 2.500,-/dospělý/
pobyt, 1.250,-/děti do 12 let/pobyt
14. - 23. 6. CHORVATSKO - ISTRIE - LANTERNA - ozdravný pobyt pro rodiny s dětmi
- cena: 6.460,-/dosp., 5.960,-/dítě do 12 let,
2.200,-/dítě bez lůžka
- možnost zajištění stravy: polopenze:
2.975,-/dospělý/pobyt, 1.995,-/děti do 12
let/pobyt
večeře: 1.925,-/ dospělý/ pobyt, 1.295,-/dítě
do 12 let/pobyt
- pojištění léčebných výloh - 190,- dospělí
a 130,- děti do 18 let, pojištění komplexní
- 295,- děti i dospělí, pro zájemce - kurz
muzikoterapie s Jitkou Králíkovou - příplatek
1.200,-Kč
23. 8. - 1. 9. ITÁLIE - CAORLE
- ozdravný pobyt pro rodiny s dětmi, ubytování ve stanech, plná penze, cena: 4.290,-
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Historie a proměny postavení Městského muzea a galerie
v Holešově - 3. díl
V tomto díle se po dvou velkých výstavách, které položily základy sběratelské činnosti v našem regionu, podíváme
na okamžik samotného vzniku holešovského muzea. První návrh na zřízení městského archivu a muzea zazněl na půdě
obecního zastupitelstva 26. října 1907.
„Navrhuje se obecnímu zastupitelstvu zřízení obecního archivu na rozdíl od běžné
registratury a zřízení obecního muzea
městského,“ praví se v memorandu, které
bylo zasláno obecnímu zastupitelstvu.
Návrh byl přijat. Následovalo pak ale ještě dlouhé období, kdy pro vznik muzea
nebyly podniknuty žádné konkrétní kroky.
O rok později byly vyčleněny na tehdejší
radnici dvě místnosti a do nich předměty
a archiválie provizorně shromažďovány.
Protože se poté pro věc nic dalšího
neudělalo, musel být 23. srpna 1910 návrh
podán znovu, ale již s cílem ustavit muzeální a archivní komisi, která měla muzeum
spravovat. Návrh byl schválen a do muzeální a archivní komise byli jmenováni
konkrétní členové. Stanul v ní například
profesor reálky Ladislav Jaroš, profesor
náboženství P. Pavel Kvasnička a tajemník města R. Janovský, dále odborný učitel
Josef Hruška, ředitel dívčích škol Stanislav
Luňáček, odborná učitelka Vilma Mošová,
profesor reálky Augustin Pirchan, odborná
učitelka Marie Šnejdrlová a továrník František Pokorný.
Po první světové válce se sešla muzejní komise poprvé dne 20. února 1921
a hned se otevřela diskuze o zpřístupnění
muzea veřejnosti. Okresní konzervátor
Rudolf Janovský přednesl na obecním
zastupitelstvu rozsáhlé memorandum
a seznámil přítomné s dosavadní činností muzejní komise. Komise navrhla
název pro muzeum Hanácko-valašské
muzeum krajinské v Holešově. Rudolf
Janovský v nových poměrech svobodné
republiky se již nedoprošuje, ale věcně jmenuje sbírky a zdůrazňuje potřebu
místa, ve kterém by se sbírky daly nejen
uložit, ale i prezentovat pro srovnávací
studium odborníků a pro nejširší lidové
vrstvy. Na konci dopisu vyhrožuje vrácením sbírek jejich původním majitelům:
„Kdyby obecní zastupitelstvo nevyhovělo
a v dohledné době k instalování archivu
a muzea nemohlo býti přikročeno, tedy
musejní komise prostě vrátí nasbírané
a museu věnované neb svěřené předměty.“ Obecní rada na memorandum odpovídá, že místnosti, které muzeum v obecním domě dosud má, se mu ponechávají
a o dalším se rozhodne po vystěhování
okresního obilního úřadu. Členové komise
byli tímto slibem uchlácholeni.
Až 31. května 1922 se vystěhoval
z druhého poschodí obecního domu obilní
úřad a obecní zastupitelstvo rozhodlo, že
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k muzejním účelům budou vyčleněny tři
úřadovny v prvním patře obecního domu
a muzeu bude propůjčena i místnost v prvním patře, která původně sloužila jako
zasedací síň. Přesto, že to mohlo vypadat jako dostatečné umístění, prostorové
podmínky zůstaly problémem. A tak se
hledaly možnosti dále. I při výstavbě nové
budovy Spořitelny města Holešova mělo

SERIÁL
být pamatováno na vhodné místnosti pro
muzeum a archiv. Během výstavby však
přišla hospodářská krize a výstavba se oddálila o několik let. Architektonické řešení
budovy muselo být redukováno a na muzeum prostory nezbyly. Další nápady jako
například jednání s Rudolfem Wrbnou
v otázce přenechání některých místností
v budově zámku nebo zájem o místnosti
ve staré židovské škole se ukázaly nevhodnými. A tak problém umístění muzea
zůstal i nadále hlavním problémem, se
kterým stálo a padalo otevření muzea
veřejnosti.

Tato důležitá schůze proběhla 29. září
1937. Groh na ní promluvil o významu
muzea a podal návrh na jeho uspořádání.
Oznámil, že Zemské muzeum v Brně je
ochotno vydat městskému muzeu všechny
materiály týkající se Holešovska. Městské
zastupitelstvo se usneslo, že hned poté,
co odejde vojsko, které je přechodně ubytováno v místnostech nové radnice, bude
přikročeno k přípravným pracím na adaptaci místností. Pro muzeum byly určeny
místnosti v zadním traktu radnice, které
dříve bývaly skladištěm a dílnami výrobce
oděvů Beera (dům č. p. 24 na náměstí
Dr. Edvarda Beneše, dříve nová, nyní stará
radnice). Správu muzea vedlo devítičlenné
kuratorium zvolené Zastupitelstvem města
Holešova. Kuratorium zajišťovalo subvence a finanční prostředky na provoz muzea.
Výbor muzejního klubu se snažil odvádět
odbornou práci a shromáždit kolem sebe
co nejvíce podporovatelů a odborníků,
zejména z řad místních učitelů.
V Beerově domě byl v kritickém roce
1938 ubytován oddíl nové holešovské
vojenské posádky, později uprchlíci z po-

Rudolf Janovský a Vladimír Groh - zakladatelé holešovského muzea.
Smrt Rudolfa Janovského v září 1935
způsobila další nejasnosti o budoucnosti muzea. Vůdčí osobnost chyběla
až do roku 1937, kdy se o prázdninách,
přesně 23. srpna, ustanovil Musejní klub,
jehož předsedou se stal prof. Dr. Vladimír
Groh, historik a děkan brněnské univerzity.
Náměstkem předsedy byl ředitel reálky Ladislav Jaroš, jednatelem František
Stelzig, pokladníkem Leo Klein, kustodem
prof. František Soják, který provedl soupis
sbírek. Dalšími členy byl prof. Schwarz
a učitel Bohumil Struhala. Dne 2. září žádá
starosta města profesora Groha o návštěvu schůze obecního zastupitelstva,
aby zde celou otázku muzea objasnil.

hraničí a nakonec oddíl říšského vojska.
Místnosti se uprázdnily až na jaře 1939
a až potom byly věnovány Musejnímu
klubu. Ten nechal prostory vyčistit a okamžitě začal s instalačními pracemi. Během
prázdnin byla budova zvenčí omítnuta,
byly položeny parkety a do místnosti kustoda byl přiveden vodovod. Poté sem
byly přeneseny první sbírkové předměty. Prostorové obtíže se konečně začaly
uspokojivě řešit. Byla to nutná podmínka
k tomu, aby se muzeum mohlo poprvé
otevřít veřejnosti a začít plnit své společenské poslání.
Ondřej Machálek
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KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ - výběr na únor 2013
BELETRIE
AKHRAR, Ayad - Americký derviš: Strhující román o muslimské rodině žijící v USA, jež
se snaží vyrovnat s vírou, vlastní identitou a
svým místem ve společnosti v 80. letech minulého století, tedy ve světě před 11. zářím.
CAMUS, Albert - Caligula: Postava šíleného římského císaře Caliguly, která se
objevuje v mnoha literárních zpracováních,
nabývá ve slavném Camusově dramatu
nečekaných podob.
CONNOLLY, John - Až na popel: Nový
thriller s Charliem Parkerem. Randall Haight
má tajemství: jako teenager spolu s kamarádem zavraždil čtrnáctiletou dívku. Teď má
možnost začít nový život …
FISHER, Robert - Rytíř v rezavém brnění:
Pohádkový příběh o rytíři, který se snaží
zbavit svého rezavého brnění, je prostým
a průhledným podobenstvím o cestě od
ctižádosti k sebepoznání.
HOEG, Peter - Děti chovatele slonů:
Čtrnáctiletý Peter Fino žije poklidný život se
svými dvěma sourozenci a nekonformními
rodiči. Jednoho dne však oba dospělí bez
vysvětlení zmizí a jejich potomci se ocitnou
v ústavu, kde je až nezvykle přísně střeží sociální pracovníci a policisté. Dětem se však
podaří uniknout a všechny tři se vydávají po
stopách zmizelých rodičů.
HOLLINGHURST, Alan - Cizí dítě: Monumentální román, jenž se rozpíná přes devět
desítek let 20. století a přesahuje takřka až
do současnosti.
KING, Stephen - Dallas 63: Dne 23. listopadu 1963 otřásly Dallasem tři výstřely.
Prezident Kennedy zemřel a svět se změnil.
King svou neobyčejnou sugestivní mocí
spřádá reálie a kulturu jiné doby do příběhu,
který čtenáře pohltí eskalujícím napětím.
KOMÁREK, Martin - Jak (ne)přežít konec
světa 1. 12. 2012 aneb Vyžírkové zániku:
Novinář, publicista a známý komentátor
MF Dnes Martin Komárek se ve svém nejnovějším literárním díle vydává do pro něj
poněkud netypických vod - románu, který
je zároveň apokalyptickou vizí konce světa,
špionážním thrillerem i satirou.
PAMUK, Orhan - Muzeum nevinnosti: Děj
dalšího románu držitele Nobelovy ceny za
literaturu se odehrává v Turecku v 70. letech
minulého století. Na jaře 1975 se Kemal, třicetiletý syn bohaté istanbulské rodiny, chystá
zasnoubit se Sibel a žít bezstarostným životem. Těsně před zásnubami však potká mladičkou Füsun, svou vzdálenou příbuznou,
a ta se stane jeho osudovou láskou...
ŠTĚPÁNEK, Jaroslav - Pravda o Marii:
V příběhu zasazeném do překotných událostí devadesátých let se jeho hlavní hrdina
pokouší najít pravdu. O ženě, do které se
zamiluje, o přátelích, za které by kdysi dal
ruku do ohně, o pozadí politických událostí,
které jsme všichni prožívali.
VÍTOVCOVÁ, Ludmila - Já a safari aneb
Ženu ani slonem neutaháš: V sedmdesátých letech autorka bez váhání odletěla
s manželem a dvěma dětmi do rovníkové Afriky, kde její muž působil jako expert Světové
organizace pro zemědělství a výživu a ona
plnila roli hospodyně. Procestovali savanu
a pobyli na pobřeží Indického oceánu...

NAUČNÁ LITERATURA
BOUŠOVÁ, Kateřina - Než film promluvil:
Výpravná publikace o němé éře československého filmu přináší portréty největších
osobností naší filmové tvorby období od
přelomu století až do r. 1931.
FRANCIE: Poznávejte svět na vlastní oči!
Tento turistický průvodce, se kterým nezabloudíte, obsahuje přes 2000 barevných
fotografií, ilustrací a map. Nabízí vám procházky, cesty malebnou krajinou a nejkrásnější tematické výlety.
KLÁPŠTĚ, Jan - Proměna českých zemí
ve středověku: Svazek edice Česká historie pojednává o 13. století, podle mínění
většiny historiků o době, která nejvíce přeměnila tvářnost, fyzickou i duchovní, naší
země.
KOVAŘÍK, Jiří - Napoleon v Rusku.
1. a 2. díl: Knihy mapují tažení roku 1812,
v němž chtěl císař Napoleon porazit ruského imperátora Alexandra, sám ale utrpěl
navzdory všem vítězstvím porážku, která
předznamenala jeho pád.
LEVY, Joel - Boeing v pavoučí síti a dalších 99 analogií ze světa vědy: Publikace
vysvětluje základní vědecké skutečnosti
a principy prostřednictvím srozumitelných
a názorných analogií.
LIŠKA, Vladimír - Manipulace mysli: Kniha předního českého záhadologa se věnuje
oboru psychotroniky, který zkoumá určité
projevy a schopnosti lidské psychiky, ležící
mimo naše běžné smyslové vnímání.
MÁCHALOVÁ, Jana - Budiž móda: Kniha
zachycuje módu uplynulého století a sleduje
její vývoj až do současnosti. Autorka se věnuje i pouličním subkulturám (skaters, punk,
techno aj.), oblečení rockových a filmových
hvězd a etnickým prvkům z celého světa.
MACHO, Milan - Fotbalový poklad Mes
si: Lionel Messi - teprve pětadvacetiletý
argentinský fotbalový král. Nechte se unést
i vy příběhem možná nejlepšího fotbalisty
všech dob.
OCHRANA přírody z pohledu biologa:
Kniha osmi českých autorů přibližuje populárně-naučnou formou nové pohledy
ze sféry vědecké komunity - biologů - na
ochranu naší přírody. Od obecných problémů ohrožení biodiverzity se dostává
k ochraně konkrétních populací, stanovišť
i celé české krajiny.
SMITH, Sally Bedell - Alžběta II.: Známá
autorka životopisů na základě mnoha rozhovorů a dříve utajených dokumentů poodhaluje roušku tajemství ze života nejznámější
korunované hlavy světa.
VANĚK, Roman - Kouzlo kuchyně Čech
a Moravy aneb Dědictví našich babiček:
Autor do detailu popisuje více než 200 receptů české a moravské kuchyně. Kuchařka
obsahuje více než 500 fotografii, které vás
krok za krokem dovedou k dokonalým domácím pokrmům.
KNIHY PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE
APPELBAUM, Susannah - Traviči ze
země Caux: Jedenáctiletá Břečťanka Man
xová žije v království Caux, jemuž vládne
krutý král Rulík Zlomocný. Fantasy román
pro děti od 12 let.

CAST, P. C.; CAST, K. - Lenobiin slib:
Druhá novela ze světa Školy noci přibližuje
pohnutý osud Zoeyiny oblíbené učitelky,
instruktorky jezdectví, která také kdysi dávno
byla jen obyčejnou lidskou dívkou.
DAVIS, Jim - Garfield něco peče: Další
vypečená dobrodružství všemi mastmi mazaného kocoura! Podávaná na vlastní šťávě!
DELVAUX, Nancy - Kamilka a její rodina:
Kamilka už je velká. Chodí do mateřské školy a umí spoustu věcí. Ale čas od času provede pořádnou hloupost. Kamilka je zkrátka
stejná jako všechny děti. Knížky o Kamilce
pomůžou dětem i jejich rodičům vypořádat
se s drobnými starostmi a problémy, které
na předškoláčky čekají.
DISNEY princezny: Oblíbené Disney princezny tě vezmou do své kouzelné říše úžasných paláců, zářících klenotů a krásných
princů.
JAVNA, Sophie - 50 nápadů pro děti,
jak přispět k záchraně planety: Kniha
je výjimečná tím, že představuje ochranu
přírody jako dobrodružství a ukazuje, že
člověk nemusí být dospělák, aby dokázal
něco změnit.
KAHOUN, Jiří - Knížkový pejsek: Krátké
příběhy pro nejmenší čtenáře vyprávěné
Knížkovým pejskem, který spolu s babičkou
a kočičkami bydlí v domečku z převrácené
knížky.
KROLLUPEROVÁ, Daniela - Rybí sliby:
Pohádkový příběh vypráví o mořské panence, kterou bídný černokněžník Mořemor
zlým kouzlem odnese daleko od rodného
moře až k prameni horského potůčku. Panenku čeká strastiplná cesta domů...
McDONALD, Megan - Nálady Nely Náladové: Seznamte se s Nelou Náladovou,
s jejím mladším bratrem Smradíkem, s nejlepším přítelem Rendou i s otravou Frantou
Perličkou. Díky nim se dostanete do té nejnáladovější nálady!
NEOMILLNEROVÁ, Petra - Amélie a tma:
Amélii je dvanáct… a to už dlouhých 122 let.
Má černé vlasy, nosí černé šaty, dokonce
i kolo má černé. Její ruce jsou chladné
a z temného starého domu, kde žije se svou
maminkou, vychází jen v noci. Nemá žádné
kamarádky, je prostě jiná a z toho všeho
čím dál tím smutnější. Už 122 let... Tajuplný
a citlivý příběh o neobvyklém přátelství.
PTÁČKOVÁ, Jindřiška - Čarodějnice Hrubena a tři tajtrlíci: Čarodějnice Hrubena
těžce nese, že ji ve vesnici, kde žije, nikdo
nebere vážně a nevěří jejímu čarodějnictví.
Se svým kamarádem čertem se proto rozhodne probudit tři zlé tajtrlíky...
SCOTT, Michael - Kněžka: Závěrečný
díl fantasy ságy Tajemství nesmrtelného
Nikolase Flamela.
SKOŘEPOVÁ, E.; SKOŘEPA, M. - Chytré
pohádky z městské zahrádky: Stačí otevřít
tuhle knížku, podívat se do tajů peněz očima
zvířátek a možná se i nám, čtenářům malým a velkým, podaří dovědět něco nového
o finančních zákonitostech, které platí všude
kolem nás.
Další knižní novinky a fond knihovny na
www.knihovna.holesov.info nebo www.
knihy.holesov.info
IŽ
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V TYMY se volila dívka roku 2013
V neděli 10. února 2013 proběhl
ve SVČ Tymy ve Všetulích již třetí ročník
oblastního kola celostátní soutěže „Dívka
roku 2013“. Po úspěšném prvním a druhém ročníku jsme se těšili na ten letošní
s ještě větším očekáváním. Soutěž je
určena dívkám ve věku 13 -15 let a ty se
nám letos přihlásily v rekordním počtu 11
účastnic. Čekal je náročný, ale zajímavý
den, který začal již v 9 hod. dopoledne.
Pod vedením cvičitelky se naučily
úvodní choreografii, vyzkoušely si cvičení na trampolínkách, chození po předváděcím molu a vypilovaly si svá volná
vystoupení. Po obědě jim paní Kamila
Nevřalová z butique K-fashion pomohla
vybrat a vyzkoušet společenské šaty a už
se jim začaly věnovat kosmetičky a kadeřník. Ve 14. 30 začala první neveřejná
část soutěže dvěma disciplínami, a to
testem znalostí a zručnosti. Dovednost,
kterou tentokrát předvedly, bylo skládání

origami krabiček. Jejich
výkony hodnotila devítičlenná porota, ve které
jsme i letos mohli přivítat druhou vicemiss roku
1996 Renatu Janečkovou, modelku Karolínu
Bubelovou, hudebníky
Zuzanu a Františka Kantorovy, tanečníka Eduarda Kotikova, vizážistky
Petru Lancaster a Barboru Adamcovou, kreativního kadeřníka Davida
Nehybu a ředitelku našeho SVČ Jarmilu Vaclachovou. Před začátkem
hlavní části večera měly
dívky možnost popovídat si s modelkami,
dozvědět se zajímavosti z jejich profese
a získat užitečné rady pro svá vystoupení.
A to už se schylovalo k zahájení společenského večera. Tam jsme mohli sledovat sličné dívky na pódiu při předvádění
dalších disciplín. Ve skupinkách předvedly
cvičení na jumping trampolínkách, ve volných disciplínách si většinou vybraly tanec
nebo hudební vystoupení, ale mohli jsme
vidět i mažoretkové duo a aikido.
Publikum se dobře bavilo nejen výkony dívek, ale i zajímavým doprovodným
programem, kterým byly jednotlivé disciplíny doplňovány. Vyslechli jsme si několik
melodií hry na flétnu, novou sestavou
překvapila děvčata skupiny Sundance,
mladí tanečníci předvedli latinskoamerické
tance a svým vystoupením přispěli i porotci naší soutěže. Vyvrcholením večera
byla módní přehlídka společenských šatů,
které dívky předvedly opravdu na úrovni
hodné modelek.
Výkony byly velmi vyrovnané a těžko
se vybíraly ty nejlepší. Nakonec porota
rozhodla o pořadí dívek takto:

1. místo - Lucie Hlobilová z Holešova
2. místo - Michala Brixová z Otrokovic
3. místo - Kateřina Zbranková z Holešova
Titul dívka talent získala Eva Conevová
z Holešova
Publikum zvolilo dívku sympatie, tou
se stala Lucie Hlobilová. Tato akce je organizačně velmi náročná. Děkujeme všem,
kteří nám s její přípravou i organizací pomohli. Velké poděkování patří všem sponzorům - Rádio Zlín, Rádio Kroměříž, Zlínské cihelny, Kadeřnictví Andělský dotek,
Trachea, Restaurace Bacardi, Středisko
volného času – TYMY, Barracuda Bystřice
p. H., drogerie TETA, květinářství Kamélie,
Novodonia, K-Faschion, bistro Labužník,
Mary kay, CK Bohemian-tour, Kabelky,
kožená galanterie Holešov, Pure agency,
Petra Lancaster, Karolína Bubelová.
Soutěž Dívka roku 2013 se velmi vydařila. Tohoto ročníku se zúčastnil zatím
největší počet soutěžících a jejich výkony
byly velmi vyrovnané. Postupujícím dívkám držíme palce v dalším kole, které se
bude konat v březnu v Ostravě.
Jana Češková

Přátelský večírek 3. Základní školy se vydařil
V pátek 15. února se v prostorách
3. Základní školy uskutečnil přátelský večírek, který pořádalo Sdružení rodičů, přátel
a dětí školy. Večírek provázela vstřícná
atmosféra, jsme rádi, že si s rodiči můžeme popovídat i jinak než na třídních
schůzkách.
Poděkování patří všem zaměstnancům školy, rodičům, sponzorům a hostům,
kteří naši akci podpořili. Děkuji za nádhernou hudební produkci skupině Dujeto
a také mažoretkám, které svým vystoupením motivovaly návštěvníky ke krásným
tanečním kreacím. Děkuji všem, kteří se
na organizaci tohoto večírku podíleli a zasloužili se o velmi zdařilou akci.
Na další večírek nečekejte, bude opět
za rok, pokud chcete k nám do školy zavítat dříve, jste srdečně zváni. Bližší informace a fotky naleznete na www.3zshol.cz
Mgr. Jitka Heryánová
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DFK Holešov hrál na turnajích na Slovensku a v Polsku
Lednové víkendy patří již tradičně
v kalendáři fotbalistek Dívčího fotbalového klubu Holešov dvěma velkým turnajům: jednak mezinárodní akci IODICA Cup
ve slovenských Diakovcích, jednak turnaji
v polské Pszcyne-Goczalkowicích. Obou
turnajů se zúčastnilo nekompletní družstvo
DFK Holešov a absence zaviněné nemocemi a studijními problémy výrazně ovlivnily složení týmu včetně jeho výsledků.
Slovenský turnaj měl vysokou sportovní úroveň a dominoval mu výkon
maďarského celku Astra Hungary, který
suverénně zvítězil před prvo- a druholigovými týmy Slovenska. Holešovanky hrály
ve výrazně improvizované sestavě, řada
děvčat se poprvé představila v ženské
kategorii a výsledné 16. místo je odrazem
aktuálních možností tohoto celku. Nasbírané zkušenosti by měly především mladé
hráčky zúročit v dalších sezónách.
Soutěže v Polsku se účastnilo 9 týmů,
z toho polské byly opět účastníky 1. a 2.
ligy včetně futsalových specialistek. Holešov dosáhl na dvě výhry a dvě prohry,
předvedl zlepšený výkon a zvláště závěrečné úspěšné utkání o páté místo, které
rozhodl až penaltový rozstřel, nadzvedlo

svým průběhem diváky ze sedadel. DFK
prohrával zbytečnou brankou po chybě
své hráčky a vyrovnal necelé dvě minuty
před koncem zápasu. V penaltovém souboji byly úspěšné kapitánka Zita Pospíšilová, Vendula Kuchařová a brankářka
Gabriela Lipková, což stačilo na vítězství
v zápase.

Nominujte sportovce na Cenu města
Součástí udílení Cenu města Holešova je i ocenění nejúspěšnějších sportovců
města Holešova. Své kandidáty můžete
navrhovat v kategoriích sportovní naděje
do 15 let, jednotlivci za sportovní úspěchy
do 20 let, jednotlivci za sportovní úspěchy
nad 20 let, sportovní kolektivy a trenér či
organizační pracovník. (Podmínky viz. str.
2). Uzávěrka nominací je 28. února.
V loňském roce obdržel cenu nejúspěšnější sportovec města za rok 2011
fotbalista Milan Roubalík, dlouholetý lídr
holešovského fotbalu, který je v současné
době rovněž předseda fotbalového oddílu
SFK ELKO Holešov.
Nejúspěšnějším sportovcem města
Holešova v kategorii do 20 let se vloni
stal Libor Liška mladší. Úspěšný stolní

tenista například získal v soutěžní sezoně 2009/2010 titul mistra ČR ve čtyřhře
v kategorii starších žáků.
Nejúspěšnějším sportovním kolektivem města Holešova za rok 2011 se
stalo družstvo mužů „A“ SFK ELKO Holešov. Kolektiv několik let působí pravidelně
v nejvyšší soutěži Zlínského kraje.
Nominaci můžete poslat poštou
na adresu Městský úřad Holešov, Odbor tajemníka, Masarykova 628, 769 01
nebo na e-mail: petr.chvatal@holesov.cz.
Můžete využít i nominační formulář, který
je ke stažení na stránkách města www.
holesov.cz. Nominaci lze podat i osobně
na Odboru tajemníka Městského úřadu
Holešov, Masarykova 628.
(sov)

DFK Holešov: Gabriela Lipková Zita Pospíšilová, Vendula Kuchařová, Michaela Fojtová, Karolína Kozlanská, Dita
Hovořáková, Kristýna Zichalová, Šárka
Rybenská, Valentýna Illéšová.
Nejlepší hráčky: Zita Pospíšilová,
Gabriela Lipková.
Mgr. Svatava Ságnerová

Šíbl byl nejrychlejší
Hostýnské vrchy - Vítězem letošního
závodu v běhu na lyžích z Hostýna na Troják pod názvem Hostýnský Yetty 2013 se
stal Radoslav Šíbl.
Tento univerzální sportovec známější
spíše z bikerských závodů zdolal klasickou
hostýnskou hřebenovku za 40 minut. Druhý v pořadí Bronislav Vykopal byl o sedm
minut pomalejší. Třetí v pořadí Tomáš
Sichálek si s hostýnskou hřebenovkou
poradil za 49 minut.
Na delší trasu z Hostýna na Troják se
vydalo 138 účastníků.
V rámci závodů pořadatelé uspořádali
rovněž kratší trať, která měla start na Tesáku a cíl rovněž na Trojáku. Té se zúčastnilo
celkem 44 běžkařů.
(frs)

Šachisté SK EMKaD bojují o postup
Přesvědčivým vítězstvím
7:1 v 7. kole regionálního přeboru okresu Kroměříž proti
nevyzpytatelnému TJ Sokol
Pravčice se SK EMKaD Holešov „A“ posunul průběžně na 1.
místo soutěže. Všichni hráči
v zápase bodovali. Zvítězili Holman, Ploch, Sovadina, Botek,
Kunc a Kubla, remizovali Peška a Tomeček.
Vpředvečer zápasu se narodila aktivní člence SK Ivaně

Sedlářové zdravá holčička Maruška. Blahopřejeme.
Družstvo „B“ ve 2. kole nástavbové části regionální soutěže okresu Kroměříž porazilo
družstvo SK SPARTAK Hulín
5:3, čímž se vyhouplo na druhou
příčku tabulky. Vyhráli Sovadina, Janík L., Tomeček a Košata
(tento vyhrál bez boje, protože
mu nenastoupil soupeř). Remizovali Kunc a Sedláček.
(mk, mt)

Vpředvečer šachového zápasu se narodila >
aktivní člence SK Ivaně Sedlářové zdravá holčička Maruška.
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Házenkáři o víkendu vstupují do jarní části sezóny
Vážení příznivci sportu
a házené, dovolujeme si vás
pozvat na domácí mistrovská
druholigová utkání družstva
mužů TJ Holešov, která se jako
tradičně hrají ve sportovní hale
při 1. Základní škole v Holešově.
Po minulé mimořádně vydařené
sezóně, kdy družstvo pod
vedením trenéra Romana
Pavlase obsadilo v tabulce
druhé ligy první místo, prošel

celek významnou hráčskou
proměnou a citelné oslabení
po odchodu hráčů Plška, Zetíka a Balůska se projevilo na
jeho výsledcích a prohrách se
soupeři, které celek v minulých
letech snadno porážel. Po jedenácti kolech podzimní části
soutěže se mužstvo usadilo na
nelichotivé poslední pozici. Tato
situace vedla výbor oddílu k
oslovení zlínského trenéra Ja-

Mládežnická házená
Oddílu házené se po několika letech podařilo zajistit
trenéry mládežnických celků a nejmenší házenkáři se po
prvotním seznamování s pravidly házené velmi rychle stali
dobrými soupeři celků zlínské soutěže. Vedení družstva se
ujali Vladimír Běčák a Miloš Mynařík a ve družstvech minižáků
nastupují: Lukáš Běčák, David Bardoděj, Michal Kameník,
Pavel Mynařík, Stanislav Zbranek, Bronislav Polášek,
Petr Vilímek, David Teriaki, Josef Smažil, Viktor Šterbák,
Tomáš Hudec, Michal Hudec, Barbora Polášková, Alžběta
Mynaříková a Vendula Mynaříková.
Od příští sezóny počítá oddíl házené s účastí mládežnických celků v kategorii mladších žáků a minižáků s tím, že
družstvo minižáků bude pod vedením trenéra Tomáše Běčáka
doplněno dalšími zájemci ročníků 2004 a mladších. Rodiče
nových adeptů mohou v průběhu jarních měsíců kontaktovat
vedoucího sekce mládeže pana Vladimíra Běčáka na telefonním čísle 777 314 585 nebo e-mailem becakv@seznam.cz.
Rodiče, zapojte vaše děti do sportovních aktivit, házená
je atraktivní a dynamický sport, který má v našem městě velkou historickou tradici a nabízí jeho malým adeptům kromě
všeobecného sportovního rozvoje také aktivní formu využití
volného času.
(lk)

roslava Kočího, který v minulé projeví, ukáže se v nadcházesezóně dovedl celek Zlína do jících mistrovských utkáních.
první ligy, a také k jednáním Věříme, že se do naší sportovo posílení kádru hráči, kteří by ní haly vrátí kvalitní, pohledná
úroveň celku výrazně zlepšili. a zajímavá házená a do hlediš
Jak se tyto změny na trenér- tě diváci, které budou výkony
Tabulka
2. ligypostech
po podzimní
části
domácího
celku soutěže
těšit.
ských
a hráčských

Tabulka 2. ligy po podzimní části soutěže
Z

V

R

P

skóre

B

1

MHK Karviná

11

8

1

2

293 : 228

17

2

DTJ Polanka

11

8

0

3

302 : 248

16

3

HC Zubří B

11

6

3

2

348 : 289

15

4

Sokol V. Bystřice

11

6

1

4

322 : 271

13

5

SF Napajedla

11

5

2

4

284 : 282

12

6

TJ Šumperk

11

5

1

5

288 : 280

11

7

Sokol Ostrava

11

5

1

5

316 : 348

11

8

KH Vsetín

11

5

0

6

310 : 306

10

9

Sokol Trnávka

11

5

0

6

307 : 343

10

10

Cement Hranice B

11

3

1

7

310 : 356

7

11

TJ Uničov A

11

2

1

8

260 : 306

5

12

TJ Holešov

11

2

1

8

221 : 304

5

Jarní utkání družstva mužů TJ Holešov:
neděle 24. února - 10.30 - TJ HOLEŠOV - Sokol Trnávka
sobota 2. března - Cement Hranice „B“ - TJ Holešov
neděle 10. března - 10.30 - TJ HOLEŠOV - DTJ Polanka
neděle 17. března - 15.00 - TJ Uničov - TJ Holešov
neděle 24. března - 10.30 - TJ HOLEŠOV - MHK Karviná
neděle 14. dubna - Sokol Velká Bystřice - TJ Holešov
neděle 21. dubna 10.30 - TJ HOLEŠOV - SF Napajedla
neděle 28. dubna - 10.30 - TJ HOLEŠOV - HC Zubří „B“
sobota 4. května - Sokol Ostrava - TJ Holešov
neděle 12. května - 10.30 - TJ HOLEŠOV - KH Vsetín
neděle 19. května - 10.30 - TJ Šumperk - TJ Holešov

(lk)

V Holešově se konal halový turnaj mladších žáků ve fotbale
Mladší žáci Holešova pokračují v náročné zimní přípravě
na nadcházející jarní část sezóny. V rámci této přípravy se
v neděli 3. února v hale 1. Základní školy v Holešově odehrály opět turnaje mladších žáků.
Dopoledne se utkalo 6
mužstev. Konečné umístění:
1. FC Viktoria Otrokovice, 2.

FC Veselí n. Moravou, 3. SFK
Elko Holešov, 4. FK Šternberk,
5. FC Želatovice, 6. SK Spartak Hulín. Nejlepším hráčem
turnaje se stal Jan Drábek
z Otrokovic, nejlepším střelcem Jiří Pastrnek z Holešova,
nejlepším brankářem Radim
Kuřina z Veselí n. Moravou.
V odpoledních hodinách
se sjelo také 6 mužstev. Vítězem tohoto turnaje se stali
fotbalisté z FC Malenovice,
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2. SK Líšeň, 3. SFK Elko Holešov,
4. SK Jaroslavice, 5. TJ Kovo
Beluša, 6. TJ Skaštice. Nejlepším hráčem druhého turnaje se
stal Vlastimil Štopl z Holešova, nejlepším střelcem David
Zedníček z Líšné a nejlepším
brankářem Šimon Dočkal
z Malenovic. Všem zúčastněným děkujeme za účast.
Ladislav Linda,
trenér SFK Holešov
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Oddíl stolního tenisu TJ Holešov má stále dobré výsledky
V právě probíhající sezoně 2012/2013 má TJ Holešov, oddíl
stolního tenisu v dlouhodobých
soutěžích celkem 6 družstev.
Čtyři hrají v kategorii dospělých
a dvě v kategorii žáků. Průběžné
výsledky jsou zatím velmi dobré.
Odehráno je ca 70 % utkání.
Kategorie dospělých
„A“ tým hraje jako nováček krajskou soutěž I. třídy a po
šestnácti odehraných utkáních
je na krásném druhém, tedy
postupovém místě tabulky. Na

tomto pěkném výsledku se podíleli především Bronislav Klůj
bilancí 57 výher a 6 proher, Karel Posolda 45 výher a 19 proher, Petr Hasala bilancí 38:16,
Ondřej Havránek 13:2 a Marek
Zrůbek 13:14.
„B“ tým hraje také jako nováček krajskou soutěž II. třídy
a po šestnácti odehraných kolech je na osmém místě tabulky.
Na bodech se podíleli především
Radek Doležel 37 výhrami a 22
prohrami, Tomáš Dragan 19 výhrami a 22 prohrami, Libor Liš-

Krajská soutěž I. třídy po 16. kole

Hráči „B“ týmu - zleva Doležel, Zachoval, Liška a Vizner.
ka bilancí 12:13, Marek Vizner
25:37 a Libor Zachoval 14:32.
„C“ tým hraje také jako nováček okresní přebor I. třídy a po
šestnácti odehraných utkáních
je na čtvrtém místě. Nově vzniklý „D“ tým hraje okresní přebor
II. třídy a je zatím po patnácti kolech na sedmém místě. Možnost
hrát zde dostávají i mládežníci.
Kategorie mládeže
Obě dvě družstva žáků nastoupila do kroměřížské okresní ligy. A po sedmi odehraných
utkáních si drží jako nováčci pěkné třetí a čtvrté místo, tedy střed
tabulky. Za „A“ tým nastupují
Petr Smolka, Ladislav Uruba,
Pavel Ondráček, Matěj Chrobák
a Lukáš Žáček, za „B“ tým David
Stoklásek, Aneta Šterbáková,
Milan Adámek, Radek Kaderka
a Martin Vizner. Nejlepší úspěš-

nost má zatím David Stoklásek,
a to 13 výher a pět proher, Petr
Smolka 12 výher a 6 proher a Ladislav Uruba 10 výher a 8 proher.
Na závěr tedy nezbývá nic
jiného než si přát, aby se podařilo splnit cíle této sezony.
Tedy postup „A“ do divize, hraní ve středu tabulky u „B“, „C“
a obou žákovských družstev
a získávání zkušeností u hráčů
„D“. Zhruba 70 % sezony bylo
s malými zaváháními v tomto
duchu rozehráno velmi dobře.
Více informací o oddílu
stolního tenisu (např. průběžné
přehledy jednotlivých utkání, komentáře k utkáním „A“, historické výsledky, zápisy o utkání…)
je možné najít na oddílových
webových stránkách: www.tjholesovost.webnode.cz
Libor Liška,
předseda oddílu stolního tenisu

Hráči žákovského „A“ týmu - zleva Smolka, Uruba, Chrobák.

Hráči žákovského „B“ týmu - zleva Stoklásek, Šterbáková, Adámek.
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Soutěž Holešovska

Sudoku

Téměř 30 čtenářů reagovalo na hádanku, kterou uveřejnilo
Holešovsko č. 2/2013, přičemž jste poznali úryvek písně „Kočka z Záběhlic (Z. Liška/V. Sís), kterou
ve filmu Smrt černého krále režiséra
J. Sequense zpívala Věra Nerušilová. První vylosovanou je Lenka Václavíková z Kurovic, druhou výherkyní Anežka Ševčíková
z Holešova - obě si pochutnají v restauraci
Kanada Holešov.
Za správně vyluštěné SUDOKU pošleme volné vstupenky do kina Svět Bohumile
Konečné z Holešova a Jiřině Matochové.
Věra Nerušilová.
Všem šťastným výhercům redakce srdečně
gratuluje!
Současně žádáme, aby si výherci z č. 1/2013 - V. Šimík z Roštění, R. Horáková z Holešova, V. Mirinská ze Žop a M. Měchurová
ze Žop - přišli vyzvednout obálky (s výhrou ať už na pizzu, nebo
do kina) na recepci MÚ Holešov. Přišli jsme totiž o jejich adresy.
A teď už pokračujeme v nové hádance. Uhádnete z úryvku
textu, jak se písnička jmenuje, kdo ji zpívá a ve kterém filmu zaznívá?
„… Láska jako květina klíčí do poupěte. Ten, kdo lidi miluje,
tomu nejvíc kvete…“
Správné odpovědi posílejte nejpozději do týdne na adresu:
Robert Rohál, redakce Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628,
769 17 Holešov, e-mail: robert.rohal@holesov.cz.
RR

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

Akce na nejbližších 14 dnů
• Středa 20. 2. Rio, animovaná komedie USA
- kino Svět od 17.30 hod.
• Čtvrtek 21. 2. Mam´zelle Nitouche, koncertní provedení
známého 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 Holešov - zámek
• Sobota 23. 2. Rohálovská desítka, mezinárodní silniční
běh - Prusinovice
• Sobota 23. 2. a neděle 24. 2. Jarní zahrádkářská výstava
- zahradnictví Stella a zámecký park
• Neděle 24. 2. Festival Musica Holešov, jarní koncertní
řada, recitál pěvecké legendy Richarda Nováka a klavíristy Karla Košárka - zámecká sala terrena od 18 hod.
• Do konce února trvá výstava fotografií Milana Cahy Indonésie - kavárna Cinema
• Sobota 2. 3. Sedm psychopatů, kriminální komedie, Velká
Británie - kino Svět od 17.30 a 19.30 hod.
• Sobota 2. 3. a neděle 3. 3. Valašský fleret, mezinárodní
šermířský turnaj žáků ve sportovním fleretu - zámek
RR
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