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Holešov (frs) - K vlastnímu obohacení 
zneužívají v poslední době některé firmy 
ochotu lidí pomáhat bližním v rámci cha-
ritativní pomoci. Redakci Holešovska na 
to upozornili pracovníci Charity Holešov.  

„V minulých dnech mohli občané Ho-
lešova ve svých schránkách objevit letáčky 
s informací o sbírce šatstva.  Tyto letáčky 
ovšem distribuuje komerční firma, která 
nemá s jakoukoliv charitativní činností či  
s Charitou Holešov nic společného,“ uvedla 
Gabriela Botosová z Charity Holešov. Fir-
ma se sice zaštiťuje charitativními úmysly, 
veškeré darované oblečení však následně 
prodává v second handech.  Navíc společ-
nost, která v minulých dnech prostřednic-
tvím letáků oslovila Holešovany, nakonec 
připravené oblečení vůbec neodvezla. 
Někteří rozhořčení občané proto volali do 
Charity, protože si mysleli, že se jedná  
o akci této organizace.   

Gabriela Botosová však zdůraznila, že 
s tímto sběrem starého oblečení nemají nic 
společného. „Obvyklou sbírku šatstva bude 
Charita Holešov ve spolupráci s Diakonií 
Broumov pořádat v týdnu od 8 do 12. dubna 
2013. A tak jako již po několik let bude nasbí-
rané šatstvo sloužit potřebným lidem, kterým 
bude darováno,“ dodala Gabriela Botosová.

Firma zneužila charitu

Prusinovice (red) - Le-
tošní jubilejní 20. ročník Ro-
hálovské desítky se běžel 
v extrémních povětrnostních 
podmínkách.  Navzdory tomu 
se na start postavilo 324 od-
vážných mužů a žen. Z důvodu 
objížďky byla navíc letos star-

Rohálovskou desítku letos provázela sněhová vánice

  Kromě dospělých startovaly v dopoled-
ních závodech také děti a mládež. Foto 
Jana Zapletalová a Ludmila Polišenská

tovací i cílová rovinka umístě-
na na boční místní komunikaci  
a trať nevedla do Tučap, ale na 
otočku do sousedního městyse 
Dřevohostice a zpět. Namísto 
obvyklých deseti tak měřila 
12,3 kilometru. 

Více na str. 22 a 23

Holešov (red) - V roce 2012 bylo vy-
placeno na holešovském kontaktním pra-
covišti krajské pobočky Úřadu práce ČR 
48 348 dávek v celkové výši 149 212 022 
Kč. Celkový počet uchazečů o zaměstnání 
evidovaných k 31. 1. 2013 na kontaktním 

Úřad práce vyplatil bezmála 150 milionů

Městská policie řešila tisíce případů

pracovišti Holešov byl 1 196, z toho 573 
žen, 118 osob ZP, 104 absolventů a mla-
distvých. 

Podrobné informace o činnosti hole-
šovského kontaktního pracoviště úřadu 
práce si můžete přečíst na str. 2.

Holešov (frs) - V roce 2012 evidovala 
Městská policie Holešov 2314 případů, 
což je o 792 více, než tomu bylo například 
v roce 2010. V tomto výčtu navíc nejsou 
započítané případy, které byly vyřízeny na 
místě bez další evidence. Jednalo se o 

domluvy asi ve 3000 případech a blokové 
pokuty v počtu 472. 

V tomto čísle nejsou zahrnuty také 
pokuty za překročení rychlosti. Podrobnou 
zprávu o činnosti městské policie přináší-
me na str. 4. 
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Holešov (JZ) -  Pro dva žeranovické 
občany bylo úterý 19. února významným 
dnem. Z rukou tajemníka Městského úřadu 
Holešov Ing. Františka Fuita a zástupkyně 
Krajského úřadu Zlínského 
kraje převzala paní Natalija 
Vojáčková  Listinu o udělení  
státního občanství České 
republiky pro sebe a svého 
nezletilého syna Artura. Do 
České republiky přišla paní 
Natalija za prací v roce 1996. 
Udělení státního občanství 
má v kompetenci Minister-
stvo vnitra ČR. Pracovnice 
holešovského matričního 
úřadu Jarmila Medková 
nám sdělila, že úřední pro-
ces před  samotným  aktem 
udělení občanství je ve vět-
šině případů věcí zdlouha-
vou a předchází mu mnoho 
úředních úkonů a zkoušek, 

Slavnostní udělení státního občanství
které musí žadatel i příslušný úřad absolvovat. 
Krajský úřad zaevidoval žádost paní Vojáč-
kové a jejího nezletilého syna v roce 2011,  
na kladné vyřízení čekali dva roky.  

 Natalija Vojáčková  převzala na Městském úřadu Hole-
šov Listinu o udělení  státního občanství České republiky.

Holešov - Některé kompetence, 
jež mohli občané do nedávna řešit na 
odborech sociálních věcí městských 
úřadů, přešly pod úřad práce. V sou-
časné době kontaktní pracoviště úřadu 
práce již tedy nezajišťují pouze zpro-
středkování zaměstnání. Ing. Josefa 
Pospíšilíka, vedoucího pracoviště úřadu 
práce v Holešově, jsme požádali, zda 
nám může sdělit základní informace k 
tomu, jaké druhy pomoci může úřad 
práce občanům v nouzi v současné 
době poskytnout a za jakých podmínek 
na ně lze dosáhnout.

V souvislosti s plánovanými změna-
mi v oblasti správy služeb zaměstnanos-
ti, dávkových systémů a také v oblasti 
posílení kontrolních kapacit MPSV došlo 
k 1. 4. 2011 ke sjednocení 77 úřadů práce 
pod Úřad práce ČR (ÚP). Nová organizační 
struktura byla nastavena tak, aby byly po-
skytovány služby v oblasti politiky zaměst-
nanosti a nepojistných dávkových systémů 
na všech pracovištích ÚP. Od ledna 2012 
ÚP zajišťuje všechny nepojistné sociální 
dávky a samozřejmě také i nadále agendu 
zaměstnanosti. 

V Holešově působí kontaktní pracoviště 
ÚP ČR v ulici Tovární 1407, které poskytu-
je služby v těchto agendách: agenda za-
městnanosti (zprostředkování zaměstnání, 
výplaty podpory v nezaměstnanosti a při 
rekvalifikaci, příjem volných pracovních míst, 
poradenství, rekvalifikace); dávky státní so-
ciální podpory (přídavek na dítě, rodičovský 
příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, 
pohřebné a dávky pěstounské péče); dávky 
pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živo-
bytí, doplatek na bydlení, mimořádná oka-
mžitá pomoc); příspěvek na péči; dávky pro 
osoby se zdravotním postižením (příspěvek 
na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůc-

Dva roky existence úřadu práce České republiky

Rozhovor s vedoucím kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR 
v Holešově Ing. Josefem Pospíšilíkem

ku) a vydávání průkazu osoby se zdravotním 
postižením. Od ledna 2012 vstoupil v plat-
nost nový zákona o poskytování dávek oso-
bám se zdravotním postižením, kterým se 
poskytují nově pouze dvě dávky: příspěvek 
na mobilitu - jedná se o opakující se náro-
kovou dávku, která je poskytována osobám 
starším jednoho roku, které nejsou schopny 
zvládat základní životní potřeby v oblasti 
mobility nebo orientace. Výše příspěvku na 
mobilitu je v jednotné výši 400 Kč měsíčně. 
Příspěvek na zvláštní pomůcku - jedná se 
o jednorázovou nárokovou dávku, která je 
určena osobám s těžkou vadou nosného 
nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým 
nebo těžkým zrakovým postižením nebo 
těžkým mentálním postižením. Součet vy-
plácených příspěvků na zvláštní pomůcku 
nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě 
jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč (z 
vyplacených částek se při součtu odečítají 
ty částky, které osoba v tomto období vrátila 
nebo jejichž vrácení bylo prominuto). Dávka 
je zaměřena na pomoc v oblasti pomůcek 
(které umožňují sebeobsluhu, slouží k zís-

kávání informací nebo ke styku s okolím 
apod.), zakoupení a úpravy motorového 
vozidla a úprav bytu.

Pro bližší informace k jednotli-
vým agendám je možné využít osob-
ní návštěvy přímo na kontaktním 
pracovišti v Holešově. V této sou-
vislosti upozorňuji, že od 1. 2. 2013 
došlo na ÚP ČR ke změně úředních 
hodin: pondělí: 8.00 - 12.00 a 13.00 
- 17.00, úterý 8.00 - 11.00, středa 
8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00, čtvrtek 
8.00 - 11.00, pátek 8.00 - 11.00. 

V pátek jsou úřední hodiny vyhra-
zeny jen pro evidenci nových ucha-
zečů o zaměstnání a příjem žádostí  
o nepojistné dávky či pozvané klienty. 
Evidence nových uchazečů o zaměst-

nání a příjem žádostí o nepojistné dávky je 
možná i v úřední hodiny pondělí - čtvrtek.

Další informace můžete najít na 
stránkách ministerstva práce a sociál-
ních věcí: http://www.mpsv.cz.

V roce 2012 bylo celkem vyplaceno na 
kontaktním pracovišti Holešov 48 348 dávek 
v celkové výši 149 212 022 Kč, z toho např. 
příspěvek na péči - 11 602 dávek, 51 949 200 
Kč; dávky pomoci v hmotné nouzi - 3 275 
dávek, 10 895 186 Kč; dávky státní sociální 
podpory - 21 345 dávek, 62 637 660 Kč; 
podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifika-
ci - 4 106 dávek, 20 201 730 Kč; příspěvek 
na mobilitu - 8 019 dávek, 3 258 400 Kč.

Celkový počet uchazečů o zaměstnání 
evidovaných k 31. 1. 2013 na kontaktním 
pracovišti Holešov je 1 196, z toho 573 žen, 
118 osob ZP, 104 absolventů a mladistvých. 
Podíl nezaměstnaných činil k 31. 1. 2013 
v České republice 8,0, ve Zlínském kraji 
8,5, pro holešovský region není tento údaj 
zveřejněn.

Termíny vyplácení dávek: Podpora  
v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci a nepo-
jistné sociální dávky jsou obvykle vypláceny 
měsíc pozadu. Výjimku tvoří dávky hmotné 
nouze a příspěvku na péči, které se vyplácí 
v aktuálním kalendářním měsíci. Výplata 
podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifi-
kaci a nepojistných sociálních dávek náleží 
po vydání příslušného rozhodnutí a nabytí 
právní moci nebo doručení tohoto rozhodnu-
tí. Správní řízení je obvykle skončeno do 30 
dnů. Ve složitějších případech trvá řízení až 
60 dnů. V případě dávek, kde je prováděno 
posouzení lékařskou posudkovou službou, 
je obvykle řízení po dobu těchto úkonů pře-
rušováno a celkově trvá až 90 dnů. Délka 
pro vydání rozhodnutí se dále může prodlu-
žovat v závislosti na spolupráci klienta nebo  
v závislosti na řešení předběžných otázek. 

Naší snahou je vyplácet tyto dávky vždy 
v co možná nejkratším možném termínu. 
Přes problémy s informačními systémy, které 
jsou nově na ÚP od ledna 2012 používány, 
byly námi vyplacené dávky vždy doručeny 
klientům v zákonem stanoveném termínu.

Za informace poděkovala 
Jana Zapletalová

Vedoucí kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR 
v Holešově Ing. Josef Pospíšilík.
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Třetí základní škola Holešov ve spolupráci s občanským 
sdružením SRPDŠ zve všechny občany na Jarní den řemesel. 
Akce se uskuteční v sobotu 16. března od 8 do 12 hodin. Re-
gionální výrobci nabídnou návštěvníkům své služby a zboží na 
nádvoří školy nebo v případě nepříznivého počasí v aule školy. 

Jarní den řemesel

Pronajmu byt 2+1 v Holešově U Letiště.
Tel. 739 884 472

Členky holešovského So-
kola se zúčastní 23. a 24. května 
sletu v Roudnici nad Labem. 
Tamní Sokol slaví výročí svého 
založení před 147 lety. Slet po-
řádá župa Podřipská a přijede 
několik tisíc sokolů z celého 
světa. 

Na konci února byla proto 
do tělocvičny a gymnázia svo-
lána secvičná všech cvičitelů 
a žup Slovácké, Hanácké, Ko-
menského, Beskydské a Valaš-
ské, aby pod vedením sester Vl. 
Novotné a D. Klárové obnovili 
úspěšnou sletovou seniorskou 
skladbu „Jen pro ten dnešní 
den“, kterou senioři zahajova-
li loňský XV. všesokolský slet 
v Praze. Její čtvrté opakování 
na této secvičné svědčilo o tom, 
že známá melodie z českého 

Sokolové v květnu na Říp
filmu skladbu lehce v paměti 
všech obnovila a sestra Klárová 
mohla být spokojená. I druhá 
část secvičné, vedená sestrou 
Vl. Novotnou, která skladbu pod 
nezvyklým názvem „Waldemari-
ána“ pro „slet pod Řípem“ nacvi-
čuje i s okolními župami, se nes-
la tělocvičnou pod melodiemi 
písní W. Matušky. S trekingovou 
holí cvičí převážně seniorky, ale 
i muži za doprovodu písní Růže 
z Texasu, Zdálo se mi, má pa-
nenko a Houpavá. Věříme, že 
i tyto skladby, cvičené převážně 
seniorskou kategorií, budou mít 
v Roudnici nad Labem úspěch. 
Součástí sletového programu 
je i výstup na Říp, kterého se 
celá výprava ze Sokola Holešov 
hodlá zúčastnit.

Členky TJ Sokol Holešov  
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Opilý a zfetovaný boural
Dne 10. 2. 2013 okolo 00.30 hod. 

zadržela Městská policie Holešov v ulici 
Národních bojovníků pachatele dopravní 
nehody. Náctiletý pachatel této dopravní 
nehody byl zadržen ve vozidle, se kterým 
při své jízdě naboural do dalších dvou 
parkujících vozidel. Provedenou kontrolou 
tohoto pachatele bylo zjištěno, že vozidlo 
provozoval bez vědomí majitele a nikdy 
nevlastnil řidičský průkaz. Při kontrole 
na přítomnost alkoholu v dechu mu byla 
naměřena hodnota 2,16 promile. Také 
test na přítomnost psychotropních látek 
byl vyhodnocen jako pozitivní. Z těchto 
důvodů si věc na místě převzala Policie 
ČR, poněvadž z výše uvedeného bylo 
zřejmé, že řidič je podezřelý z více trest-
ných činů. (az)

Strážníci zabránili vloupání
Dne 28. 2. 2013 po druhé hodině 

ranní řešila městská policie jeden z nej-
závaznějších případů, který se stal tohoto 
roku. V tuto dobu si obsluha kamerového 
systému všimla osobního motorového 
vozidla, které zastavilo v jedné z ulic v 
Holešově. Z vozidla vystoupil člověk, který 
si nasadil na hlavu kapuci a vydal se před 
jeden objekt do přilehlé ulice. Dotyčný po-
dezřele objekt obcházel a sledoval okolí. 
Na místo byla neprodleně vyslána hlídka 
městské policie. Po příjezdu a následném 
šetření bylo zjištěno, že dotyčná osoba se 
pokoušela do tohoto objektu vloupat za 
pomoci páčidla. Poněvadž šlo o podezření 
ze spáchání závažného trestného činu, 
byl muž předveden na Obvodní oddělení 
PČR Holešov, kde byl předán k dalšímu 
opatření. Následně bylo zjištěno, že tento 
muž a tak i druhá osoba, která osobním 
vozidlem z místa ujela, nejsou kriminalis-
tům neznámí. Šlo o osoby s velmi pestrou 
kriminální minulostí, a to včetně té násilné.

Z dalších případů můžeme jmenovat 
případ z 23. 2. 2013, kdy opět velmi bdě-
lá obsluha kamerového systému okolo  
23. hodiny zjistila v prostorách autobuso-
vého nádraží hrubé narušování veřejného 
pořádku. Dvě osoby byly hlídkou městské 
policie zadrženy a jejich jednání bylo vy-
řešeno blokovou pokutou.

Dne 25. 2. 2013 okolo 20.30 hod. 
bylo jedno z dalších narušení veřejné-
ho pořádku - vyvrácení dopravní značky  
a znečišťování veřejného prostranství - 
řešeno na místě strážníky městské policie. 
Jedna mladistvá, u které bylo zjištěno 
požití alkoholického nápoje, byla k dalšímu 
opatření postoupena na odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví. Další zúčastněný,  
u kterého nebyla záruka slušného chová-
ní, byl převezen na záchytnou stanici (již 
čtvrtý případ za posledních čtrnáct dní). 
Poškození dopravní značky, kterou jedna 
z osob spáchala, bylo postoupeno přísluš-
nému odboru Městského úřadu Holešov  
k zahájení správního řízení. V tomto přípa-
dě dotyčnému hrozí mnohem vyšší sankce 
než při projednání u přestupkové komise, 
kde je sazba až do 3 000 Kč.

Antonín Zalabák 

V roce 2012 sloužila MP v počtu 11 stráž-
níků s platným osvědčením a 5 civilních pra-
covníků na obsluhu kamerového systému.  
Z toho jeden vykonával navíc veškerou admi-
nistrativu MP (oznamování bodového systému 
- 1155 případů, lustrace zjištěných přestupků 
MDKS plus jejich předvolávání - 826 případů 
a další evidence). Systém služeb byl plánován 
ve 12hodinových směnách. V měsíci říjnu 
rozvázal pracovní poměr jeden strážník. Ten-
to byl do plného počtu 11 strážníků doplněn  
1. 2. 2013. Výše uvedený počet je ideální stav 
umožňující nepřetržitý 24hodinový provoz MP.   

Výslednost
Základní činnost městské policie se od-

víjí od nutnosti řešení místní problematiky na 
úseku dopravy, veřejného pořádku a potřeb 
města. Městská policie se dále podílí na zajiš-
tění kulturních, sportovních a jiných veřejných 
akcí pořádaných ve městě. Strážníci městské 
policie dle možností denně zajišťují kontrolu 
přechodů pro chodce při příchodu dětí do škol. 
V součinnosti s jednotlivými odbory městského 
úřadu jsou prováděny asistence při výběru 
nebo odvodu finanční hotovosti. Také je pro-
váděn dohled na veřejný pořádek při vyplácení 
sociálních dávek a jiných potřeb města. 

Mezi další činnosti vykonávané městskou 
policií patří kontroly dětských hřišť, sportovišť  
a parků, kontroly požívání alkoholických ná-
pojů na místech určených vyhláškou města, 
kontroly restauračních zařízení se zaměřením 
na podávání alkoholických nápojů mladistvým 
a podnapilým, kontroly prostor nádraží ČSAD 
a ČD se zaměřením na dodržování veřejného 
pořádku, zjišťování nepovolených záborů a pře-
kopů veřejného prostranství, kontroly záborů a 
překopů povolených, problematika pohybu psů 
ve městě, kontroly čistoty města, rušení noční-
ho klidu, zjištění neoprávněných skládek, za-
jištění převozu podnapilých osob na záchytnou 
stanici, provádění opatření při ztrátách a nále-
zech, preventivní kontroly při vzniku nebezpečí 
živelných pohrom, v zimním období kontroly 
sjízdnosti vozovek, kontroly uhrazení poplatku 
za parkovné, zjištění a opatření k odstranění 
vraků vozidel, odhalování podezření z trestné 
činnosti, kontroly nezletilých a mladistvých cyk-
listů při jejich účasti na provozu na pozemních 
komunikacích. Preventivní kontroly lokalit se 
zvýšeným předpokladem páchání přestupků  
a trestných činů na majetku (zahrádkářské  
a chatové oblasti, parkoviště na katastrálním 
území města, v rámci PCO střežení určitých 
objektů v majetku města). Dále se městská 
policie podílí na dohledu na bezpečnost a ply-
nulost provozu na pozemních komunikacích, 
což obnáší kontrolní činnost týkající se veškeré 
problematiky v dopravě na katastrálním území 
města Holešov a jeho místních částí. 

Při své činnosti provádí městská policie 
také asistence. Finančnímu odboru při odvodu 
a výběru finanční hotovosti, sociálnímu odboru 
při jejich akcích, odboru životního prostředí při 
akcích spadajících do jejich kompetence, asis-
tence pracovnímu úřadu ve dnech s možností 
zvýšeného počtu problematických osob, PČR 
při dopravních nehodách, pátrání po pohřešo-
vaných a hledaných osobách a jejich dalších 
větších akcích, rychlé záchranné službě, ha-
sičskému záchrannému sboru, spolupráce  
s odborem investic, silničního hospodářství  
a údržby města spočívající v odhalování nedo-
statků na katastrálním území města, asistence 
při pořádání kulturních, sportovních a jiných 
akcí pořádaných různými organizacemi města 

Zpráva o činnosti Městské policie Holešov za rok 2012
(Drásal, Rohálovská desítka, Rohálovská pa-
desátka, Holešovský triatlon, cyklistický závod 
BMI Hulín, majáles, Holešovská regata, sraz 
veteránů, akce motoristického oddílu - motor-
ky, veškeré akce pořádané organizací TyMy, 
vánoční trhy, novoroční ohňostroj a jiné). Dále 
asistence jednotlivým odborům spočívající  
v doručování písemností nedoručitelných 
obvyklým způsobem. Spolupráce s občany  
a řešení jejich podnětů apod.

V roce 2012 evidovala městská policie 
2314 čísel jednacích, což je o 792 případů více 
než např. v roce 2010. V tomto výčtu nejsou 
započítané případy, které byly vyřízeny na 
místě bez další evidence (domluvy cca 3000 
případů a blokové pokuty v počtu 472 mimo 
pokuty za překročení rychlosti). 

V rámci služby bylo kontrolováno a řešeno 
14 případů tzv. vraků motorových vozidel, bylo 
prováděno 47 odchytů různých zvířat, z toho 
42 zákroků ke psům. Bylo doručeno 22 písem-
ností, které nemohly být doručeny jinou cestou, 
zkontrolováno bylo 194 záborů a překopů ve-
řejného prostranství, řešeno 58 ztrát a nálezů, 
na sociální odbor bylo předáno 41 podezření 
z porušení zákona, kterých se dopustily osoby 
mladistvé, do komise k projednávání přestupků 
bylo předáno 12 případů. V rámci zajištění asi-
stence záchranné službě, obvodnímu oddělení 
Policie ČR, zajištění kulturních, sportovních a 
podobných akcí se městská policie zúčastnila v 
71 případech. Přestupků zjištěných městským 
kamerovým dohlížecím systémem bylo zjiště-
no 885. Na odbor dopravně správních agend 
bylo postoupeno 385 případů k projednání  
a v blokovém řízení bylo vyřešeno 228 těchto 
přestupků. V rámci boje proti nalévání alkoholu 
osobám mladším 18 let bylo provedeno 79 
kontrol restaurací v Holešově a místních čás-
tech. Tyto kontroly byly prováděny strážníky 
Městské policie Holešov, případně ve spolu-
práci s Policií ČR. Zjištěné porušení zákona 
při akcích prováděných ve spolupráci s Policií 
ČR řešila policie ČR v rámci své kompeten-
ce. Poškození dopravního značení, oznámení  
o poruchách veřejného osvětlení, hrubých 
závad na chodnících, pozemních komunika-
cích a dalších nedostatků v čistotě veřejných 
prostranství apod. na území města a okolí 
bylo předáno v počtu 597 případů k dalšímu 
opatření  k rukám vedoucího kanceláře sta-
rosty. Na Policii ČR bylo předáno 20 podezření  
z trestné činnosti spadajících do jejich kompe-
tence. Jednalo se například o zadržení řidičů 
řídících pod vlivem alkoholu, napadení, řízení 
motorového vozidla bez řidičského oprávnění 
apod. Ve dvou případech byly městskou policií 
zadrženy osoby, po nichž bylo vyhlášeno ať již 
místní, nebo celostátní pátrání. 

V blokovém řízení bylo uloženo 1627 
pokut za 1 448.600 Kč. Z toho bylo jiných 
přestupků než překročení povolené rychlosti v 
obci celkem 440 blokových pokut za 136 800 
Kč. Ve veřejném pořádku bylo uloženo 49 blo-
kových pokut za celkovou částku 41 000 Kč.

Pokuty v dopravě byly uloženy většinou 
za porušení zákazu zastavení 26, stání 51, 
neuhrazení parkovného 101 nebo zákazu 
vjezdu 201 případů. Ve veřejném pořádku to 
bylo neoprávněné vylepování plakátů, drobné 
krádeže, znečištění veřejného prostranství, 
volné pobíhání psů, nalévání alkoholických 
nápojů, porušení tzv. tabákového zákona, 
neoprávněné založení skládky, rušení nočního 
klidu a jiné drobnější delikty. 

Str. Antonín Zalabák
velitel Městské policie Holešov
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Přijaté usnesení č. 27/2013 - 
N 2824 Rada města Holešo-
va vzala na vědomí informaci 
tajemníka městského úřadu  
o plnění usnesení Rady měs-
ta Holešova ze dne 28. ledna 
2013.  

Přijaté usnesení č. 28/2013 
- N 2872 Rada města Hole-
šova schválila zrušení usne-
sení Rady města Holešova č. 
98/06/2007 ze dne 19. 03. 2007 
týkající se záměru výstavby 
tenisové haly při budově 
Sport centra na ulici Tovární 
v Holešově. Zodpovídá: Ing. 
Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 29/2013 - 
N 2873 Rada města Holešova 
doporučila Zastupitelstvu měs-
ta Holešova schválit  zrušení 
usnesení Zastupitelstva města 
Holešova č. 36/2008 ze dne 28. 
04. 2008 týkající se úplatného 
nabytí pozemků p.č. 1390/3, 
zahrada, p.č. 1390/8, zahrada 
a p.č. 1391/3, zahrada, vše k.ú. 
Holešov, za kupní cenu cca 50 
Kč/m2, od České republiky.  
Zodpovídá: Ing. Stanislav Ju-
líček. Termín: ZM 22.04.2013.  
Přijaté usnesení č. 30/2013 - 
N 2861 Rada města Holešova 
I projednala žádost o vybudo-
vání komunikace pro pěší na 
ulici Krátká v Holešově, Vše-
tulích a II uložila Odboru ISÚ 
písemně odpovědět žadateli s 
tím, že uvedená lokalita bude 
součástí komplexního řešení 
dopravní problematiky v této 

Usnesení ze 3. řádné schůze Rady města Holešova, 
která se konala dne 11. února 2013 

oblasti. Zodpovídá: Ing. Sta-
nislav Julíček. Termín: bez-
odkladně.  
Přijaté usnesení č. 31/2013 - 
N 2866 Rada města Holešova 
přerušila projednávání zprávy 
týkající se plánu odpisů dlouho-

dobého majetku města pro rok 
2013. Zodpovídá: Ing. Dušan 
Leško. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 32/2013 
- N 2867 Rada města Hole-
šova přerušila projednávání 
zprávy týkající se rozpisu fi-
nančního plánu na rok 2013 
včetně plánu odpisů majet-
ku příspěvkových organizací 
města. Zodpovídá: Ing. Dušan 
Leško. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 33/2013 - 
N 2856 Rada města Holešo-
va doporučila Zastupitelstvu 
města Holešova schválit  pro-
dej bytové jednotky č. 1195/4 
o výměře 61,05 m2 v budově 
čp. 1193, 1194 a 1195 včet-
ně spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu 
o velikosti 6105/119478 a po-
dílu na pozemku p.č. 2727/2, 
zastavěná plocha a nádvoří,  
o velikosti 6105/119478, vše k.ú. 
Holešov, Pavlu Trhlíkovi, bytem 
Holešov, za kupní cenu 711.111 
Kč + náklady s prodejem spo-
jené. Smlouva bude uzavřena 
v termínu do 29. 03. 2013. Po 
marném uplynutí uvedené lhůty 
způsobené nabyvatelem pozbý-
vá toto usnesení platnost.  Zod-
povídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: ZM 11. 02. 2013.  

Přijaté usnesení č. 34/2013 - N 
2868 Rada města Holešova 
schválila poskytnutí mimo-
řádné finanční dotace ve výši 
- 10.000 Kč občanskému sdru-
žení Kroměřížská dráha, o.s., 
IČ 22664823, Osíčko 122, na 
zajištění oslav v souvislosti se 
130. výročím přivedení želez-
nice do města Holešova a 125. 
výročím od zahájení provozu 
Moravsko-slezské dráhy měst 
(Kojetín-Kroměříž-Hulín-Hole-
šov-Bystřice pod Hostýnem-
-Krásno nad Bečvou-Těšín-
-Bielsko), které se uskuteční 
dne 13. 04. 2013. Finanční 
částka bude čerpána z Fondu 
kultury, sportu a vzdělávání.  
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 35/2013 - 
N 2835 Rada města Holešova  
projednala a vzala na vědomí 
souhrn usnesení komisí rady 
města za období leden/2013. 
Přijaté usnesení č. 36/2013 
- N 2874 Rada města Hole-
šova vzala na vědomí plán 
„Prázdninového provozu ma-
teřských škol města Holešo-
va“ dle předloženého návrhu.  
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. 
Termín: bezodkladně.  

Přijaté usnesení č. 37/2013 - 
N 2875 Rada města Holešova 
schválila připojení se k meziná-
rodní akci „Vlajka pro Tibet“ vy-
věšením tibetské vlajky dne 10. 
března 2013.  Zodpovídá: Irena 
Ďuláková, ved. úseku vnitřních 
věcí. Termín: 10.03.2013.   
Přijaté usnesení č. 38/2013 - N 
2876 Rada města Holešova I 
vyjádřila souhlas s výstavbou 
devíti „podporovaných bytů“ 
v Holešově na ul. Bořenov-
ská, realizované společností 
Developer group, s.r.o., Chro-
pyně, a II pověřila místosta-
rostu Mgr. Rudolfa Seiferta 
přípravou partnerské smlou-
vy s uvedenou společností.  
Zodpovídá: Mgr. Rudolf Sei-
fert. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 39/2013 - 
N 2877 Rada města Holešo-
va vzala na vědomí nabídku 
sportovního projektu „Odznak 
všestrannosti olympijských ví-
tězů“ společnosti Decaro RGM  
a doporučila uvedené společ-
nosti řešit jej s jednotlivými ško-
lami města.   

Pavel Svoboda
starosta města

 Bc. Gabriela Hradilová 
ověřovatelka zápisu                                                                            



6

hole‰ovsko 5/2013 www.holesov.cz

Podmínky pro účast ve výbě-
rovém řízení: 

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

Z fondu se poskytují tyto dru-
hy půjček:    

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

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

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

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

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

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

A5 - provedení zateplení 
nebo obnova fasády  včetně 
oplechování, splatnost 4 roky, 
úroky 5 %, částka do 350 000 Kč  
na jeden dům.             

A6 - modernizace nebo zříze-
ní nového hygienického zařízení, 
splatnost 4 roky,  úroky 5 %, část-
ka do 100 000 Kč  na jeden byt.             

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

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

A9 - půdní nástavba bytu ru-
šící  plochou střechu (min. 50 m2  

užit. plochy), splatnost 4 roky, 
úroky 5 %, částka do 300 000 
Kč na jeden byt.             

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

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

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

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

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

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

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

B4 - provedení zateple-
ní nebo obnova fasády domu  
včetně oplechování, splátka  
4 roky, úrok 5 %, částka do  
750 000 Kč na jeden dům.        

B5 - modernizace nebo zříze-
ní nového hygienického zařízení, 
splatnost 4 roky, úrok 5 %, část-
ka do 100 000 Kč na jeden byt. 

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

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

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

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

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

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

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

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

B13 - zřízení nové bytové  
jednotky z nebytového prostoru, 
splatnost 4 roky, úrok 5 %,  část-
ka do 300 000 Kč na jeden byt.

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

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

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

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

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

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

Ing. Stanislav Julíček         
vedoucí odboru ISÚ      

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

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

Prodejna a půjčovna el. nářadí 

značky BOSCH
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Usnesení z 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova, 
které se konalo dne 11. února 2013    

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma. 

Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621

Přijaté usnesení č. 1/2013 - 
N 1096 Zastupitelstvo města 
Holešova schválilo předložený 
program jednání Zastupitelstva 
města Holešova konaného dne 
11. února 2013.  
Přijaté usnesení č. 2/2013 - N 
1104 Zastupitelstvo města 
Holešova schválilo ověřo-
vateli zápisu Josefa Bartoška 
a Mgr. Svatavu Ságnerovou.  
Přijaté usnesení č. 3/2013 - 
N 1099 Zastupitelstvo města 
Holešova schválilo návrhovou 
komisi ve složení: Ludmila 
Štaudnerová, Bc. Renata Lo-
chmanová a Zdeněk Hlobil.  
Přijaté usnesení č. 4/2013 - N 
1106 Zastupitelstvo města 
Holešova vzalo na vědomí in-
formaci tajemníka městské-
ho úřadu o plnění usnesení 
Zastupitelstva města Holešo-
va ze dne 17. prosince 2012.  
Přijaté usnesení č. 5/2013 - N 
1108 Zastupitelstvo města Ho-
lešova vzalo na vědomí infor-
maci starosty města o činnosti 
orgánů města od posledního 
jednání Zastupitelstva města 
Holešova.  
Přijaté usnesení č. 6/2013 - N 
1118 Zastupitelstvo města Ho-
lešova neschválilo upravený 
investiční záměr předložený 
společností FUERTES deve-
lopment, Brno „Revitalizace 
areálu - Stavebniny - Holešov 
- Tovární ul.“, částečně reali-
zovaný na pozemcích města 
Holešova, dle předloženého 
návrhu. Zodpovídá: Ing. 
Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 7/2013 - N 
1119 Zastupitelstvo města Ho-
lešova I schválilo rozpočtové 
opatření města Holešova č. 
1/2013 dle předloženého ná-
vrhu v souladu s ustanovením 
§ 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů. Zodpovídá: Ing. 
Dušan Leško. Termín: bezod-
kladně. II pověřilo Radu města 
Holešova provést rozpočtové 
opatření v souladu se změnou 
struktury Městského úřadu 
Holešov. Zodpovídá: Rada 
města Holešova. Termín: bez-
odkladně.  
Přijaté usnesení č. 8/2013 
- N 1111 Zastupitelstvo měs-
ta Holešova neschválilo     
zveřejnění záměru prodeje 
městských pozemků p.č. 
3318, orná půda, o výměře 
2963 m2, a p.č. 3695, orná 

půda, o výměře 576 m2, vše 
k.ú. Holešov, dle předložené-
ho návrhu. Zodpovídá: Ing. 
Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 9/2013 - 
N 1112 Zastupitelstvo města 
Holešova schválilo zveřejnění 
záměru prodeje části měst-
ského pozemku p.č. 2704/1, 
ostatní plocha, o výměře cca 
23 m2, k.ú. Holešov, dle před-
loženého návrhu. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 10/2013 - 
N 1114 Zastupitelstvo města 
Holešova schválilo 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 plo-
cha, 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 Chro-
pyně, za kupní cenu 50 Kč 
/m2 + náklady s prodejem 
spojené. Smlouva bude uza-

vřena v termínu do 29. 03. 
2013. Po marném uplynutí 
uvedené lhůty způsobené 
nabyvatelem pozbývá toto 
usnesení platnost. Zodpo-
vídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 11/2013 - 
N 1115 Zastupitelstvo města 
Holešova  schválilo požadavek 
na aktualizaci „Zásad územní-
ho rozvoje Zlínského kraje“ dle 
předloženého návrhu.  Zod-
povídá: Ing. Radomír Šťastný. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 12/2013 - 
N 1113 Zastupitelstvo města 
Holešova schválilo prodej 
bytové jednotky č. 1195/4 o 
výměře 61,05 m2 v budově 
čp. 1193, 1194 a 1195 včetně 
spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu o 
velikosti 6105/119478 a podí-
lu na pozemku p.č. 2727/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, 
o velikosti 6105/119478, vše 
k.ú. Holešov, Pavlu Trhlíko-
vi, bytem Holešov, za kupní 
cenu 711.111 Kč + náklady s 
prodejem spojené.  Smlou-
va bude uzavřena v termínu 

do 29. 03. 2013. Po marném 
uplynutí uvedené lhůty způ-
sobené nabyvatelem pozbý-
vá toto usnesení platnost.  
Zodpovídá: Ing. Stanislav Ju-
líček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 13/2013 - 
N 1120 Zastupitelstvo města 
Holešova I odvolalo z funkce 
člena finančního výboru Bc. 
Jiřího Olšáka a II zvolilo dle 
ustanovení § 84 odst. 2 písm. 
m) zák. č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, v platném znění, členkou 
finančního výboru pro volební 
období 2010-2014 Ing. Janu 
Šťastnou, bytem Holešov.  
Zodpovídá: Ing. Pavel Karhan, 
předseda finančního výboru. 
Termín: bezodkladně.   
Přijaté usnesení č. 14/2013 
- N 1117 Zastupitelstvo měs-
ta Holešova schválilo plán 
činnosti kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Hole-
šova na I. pololetí 2013 dle 
předloženého návrhu. Zod-
povídá: Jaromíra Čajková, 
předsedkyně kontrolního 
výboru. Termín: průběžně.

Pavel Svoboda
starosta města
Josef Bartošek 

ověřovatel zápisu
 Mgr. Svatava Ságnerová 

 ověřovatelka zápisu 
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8. březen se slaví jako 
Mezinárodní den žen (MDŽ). 
Stal se počátkem celosvětové 
tradice. S rozvojem svobodné 
společnosti se ukazuje skutečná 
hodnota tradic 8. března jako 
dne světové soudružnosti žen. 
Právě proto je tento den u nás 
zařazen mezi významné dny, 
přestože jej někteří „novátoři dě-
jin“ chtěli vyškrtnout z kalendáře. 

Od prvních iniciativ na pře-
lomu 19. a 20. století uplynula 
dlouhá léta. I když v roce 1977 
OSN vyzvala všechny státy  
k uznání 8. března za den urče-
ný k boji za práva žen a celosvě-
tový mír,  ne všude se to daří, 
výsledky všech iniciativ nejsou 
dostatečné. 

8. březen se slaví jako 
Mezinárodní den žen (MDŽ). 
Stal se počátkem celosvětové 
tradice. Propaguje demokratic-
ké principy - rovné příležitosti a 
právo pro muže a ženy v rodině, 
ve společnosti. Mohl bych na 
vlastní zkušenosti, jako posla-
nec PSP ČR, poukázat na ini-
ciativy, včetně zákonodárných, 

Mezinárodní den žen. Nadále významný den

které vedou ke zlepšení posta-
vení žen ve společnosti, rodině, 
zaměstnání, v politice, v růz-
ných spolcích, neziskových or-
ganizacích. Vše s cílem zlepšit 
postavení a úlohu ženy, ocenění 
či docenění její činnosti. 

U nás máme nesporně 
převážně schopné, pracovi-
té a svědomité ženy. Řada 
z nich - např. manažerek - vede 
úspěšně firmy, na mnohých že-
nách doslova stojí chod závodů, 
provozů, družstev, dílen, škol, 

zdravotnictví, úřadů atd. Ženy 
jsou, přiznejme si, převážně pi-
lířem našich rodin. Nutno však 
také přiznat, že stále přetrvávají 
témata a problémy, které je po-
třebné řešit. Potřebují hluboké 
zamyšlení, aktivní konkrétní kro-
ky a postupy. Stačí připomenout 
témata - žena a sociální stát, glo-
balizace, rodina a současnost, 
rovné podmínky a příležitosti, 
vzdělanost a rozšiřování vzdě-
lání, informovanosti, uplatnění 
schopností atd. A k tomu realita, 
běžný denní život. Možná výše 
uvedenými úvahami vzbudím 
i opačné reakce, což jsem už  
zaznamenal. Např. že žena má 
být jen doma, vařit, starat se  
o rodinu, o muže a domác-
nost a další podobné názory, 
se kterými nesouhlasím. Nutno 
také přiznat, že žena v součas-
né době představuje ve spo-
lečnosti jistý sociální problém.  
I když se s rozvojem vzdělanosti 
nebo zaměstnanosti postupně 
odstraňují rozdíly (především  
v Evropě), přesto je ještě a často 
pohled na ženu tak trochu ne-

rovnocenný s muži. A musím to 
jako muž otevřeně přiznat. Jsem 
toho názoru, že musíme ženám 
dát více příležitostí - k prezentaci 
jejich vlastních názorů, postojů, 
aktivit, angažovanosti, profila-
ce. Docenit jejich krásu, šarm. 
Ocenit morálně či hmotně, ale 
i někdy dobrým slovem jejich 
práci, tzv. i druhou či třetí směnu 
doma, v práci, společnosti. 

Domnívám se, že bude nut-
né na všech úrovních, zákonná 
opatření nevyjímaje, vytvářet 
podmínky pro důstojný život žen, 
podpořit jejich práva a postavení. 

A tak si dovoluji za sebe  
a snad i za většinu toho druhého 
pohlaví i touto formou poděko-
vat ženám za vše, co pro nás 
dělají, co vykonávají pro rodinu, 
děti, společnost.

Milé ženy, přijměte, prosím, 
společně s poděkováním také 
pomyslnou kytičku růží jako vý-
raz díků.

S úctou Josef Smýkal,
poslanec

Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR

Tělocvična 1. Základní školy 
se na konci února zaplnila prin-
ceznami, superhrdiny a dalšími 
pohádkovými bytostmi. Program 
školní družiny byl provázen tan-
cem, zpěvem a zábavnými akti-
vitami. O dobrou náladu karne-

Karneval školní družiny Beseda na téma Nový Zéland 
v zimě

valového odpoledne se starali 
vychovatelé (také v karnevalo-
vých kostýmech), kteří rozdávali 
dětem radost, úsměv a drobné 
sladké odměny. Všechny masky 
obdržely diplom s odměnou. Už 
teď se všichni těšíme na další rok.

Klubový večer s cestovate-
lem Milošem Růžičkou se bude 
konat ve středu 20. března 2013 
v 17.00 hodin v Kino Clubu  
v Holešově (přízemní hala kina 
vpravo).

Miloš Růžička je pedagog 
holešovského gymnázia a nad-
šený propagátor turistiky a prů-
vodce na turistických cestách, 
ze kterých dokáže přivézt ne-
jen krásné záběry, ale dovede 
o všem velmi poutavě vyprávět. 

Miloš Růžička nám již  
o svém putování po světě vy-
právěl na besedách dne  22. 
10. 2002 „Skotsko“, dne 19. 11. 
2002 „Island, země gejzírů“, dne 
21. 1.  2003   „Vlaječka holešov-
ského gymnázia na Elbrusu“, 
dne 23. 11. 2004 „Norsko země 
fjordů, jezer a řek“, dne 10. 12. 
2009 „Tajemný Ladak“ a dne 
31. 3. 2009 „Patagonie, země 
neznámá“. Tentokrát vás zveme 
na besedu, kterou jsme nazvali 
„Nový Zéland v zimě“.

František Hostaša
KČT Holešov

Akce pro děti
v Žopích

Osadní výbor Žopy zve 
srdečně děti i rodiče na tra-
diční karneval, který se bude 
konat v sobotu  9. března ve 
staré škole. Akce začíná v 15 
hodin. Na programu jsou sou-
těže, diskotéka, občerstvení, 
tombola, odměny!!! Vstupné  
je dobrovolné! 
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Kalendář je velmi důležitá věc. Provází 
nás celým rokem a pomáhá nám, abychom 
nezapomněli, kdy se bude psát písemka, 
kdy se pojede do divadla nebo kdy nás 
čekají nejbližší prázdniny. Vydání nového 
kalendáře je každoročně veledůležitou 
událostí. Slavné modelky se předhánějí, 
která z nich bude ve svém kalendáři krás-
nější. Známé osobnosti se nechávají fotit, 
aby prodejem kalendáře přispěly na nejrůz-
nější charitativní akce. A i velké společnosti 
přemýšlejí, který kalendář by nejvíce potěšil 
jejich věrné klienty. Udělalo nám radost, 
že se Česká pojišťovna a. s. rozhodla  
a vybrala si zrovna náš nápad jako ten 
pravý pro jejich kalendář na rok 2013.

Jeden z mnoha projektů, které pro-
bíhají ve 3. Základní škole Holešov, nese 
název Bezpečná škola. Jeho cílem je 
ukázat žákům, jak by se měli v různých 
situacích chovat tak, aby neohrozili ani 

Kalendář bezpečí je ze 3. Základní školy Holešov

sebe ani nikoho jiného. Ve čtvrté třídě (ov-
šem už před třemi lety) jsme se rozhodli, 
že výtvarně ztvárníme, jaká nebezpečí na 
nás v jednotlivých měsících číhají a jak 
bychom se jim měli vyhnout. Aby třeba 
každý věděl, že probořit se do ledové vody 
rybníka není nic příjemného stejně jako to, 
co člověka potká, když sní spoustu nemy-
tého ovoce. S výzdobou kalendáře nám 
pomohly i některé další třídy z I. stupně 
naší školy, až vznikl ilustrovaný Kalendář 
bezpečí, se kterým mohou vyučující i žáci 
pracovat v hodinách. Česká pojišťovna 
je společnost, kterou velmi zajímá bez-
pečí občanů České republiky. Zaujalo ji 
jak výtvarné ztvárnění projektu, tak jeho 
myšlenka. Rozhodla se proto, že nejen 
ostatním dětem v zemi, ale i dospělým 
prostřednictvím kalendáře napoví, jak by 
se o sebe měli starat. 

Mgr. Lenka Antonovová

V sobotu 16. února 2013 byl ve Stře-
disku volného času - TYMY Holešov za-
hájen III. ročník soutěže „HOLEŠOVSKÝ 
TALENT 2013“. Do prvního kola talento-
vé soutěže se 
přihlásilo více 
než sto účinku-
jících z celého 
Zlínského kra-
je. Jednotlivci, 
páry i skupiny 
všech věko-
vých kategorií 
soutěžili v pě-
veckých, hudebních, sportovních, taneč-
ních, artistických a kouzelnických oborech. 
Odborná porota neměla vůbec lehkou po-
zici. V průběhu odpoledne musela vybrat 
z velkého množství účinkujících ta nejlepší 
vystoupení. Z prvního kola bylo vybráno na 
místě devět finalistů a další čtyři obdrželi 

Třetí ročník Holešovského talentu 
zahájen

poštou takzvanou „divokou kartu“, která 
jim také zajistila účast ve finále.

Vyvrcholení celé talentové soutěže 
se bude konat v rámci GALAVEČE-

RA v pátek 15. 
března 2013 
od 17.30 hodin 
ve společen-
ské hale SVČ 
Holešov. Zde 
porota roz-
hodne, kdo se 
stane holešov-
ským talentem 

pro rok 2013. Také diváci zde budou 
hlasovat o nejsympatičtější talent.

Srdečně zveme všechny fanoušky, 
rodiče a přátele, aby přišli povzbudit svoje 
favority a nenechali si ujít tento nevšední 
kulturní zážitek.

Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ Holešov

V sobotu 16. 2. 2013 
pořádali holešovští spor-
tovní gymnasté v místní 
sokolovně tradiční dětský 
karneval. Všichni, kdo se 
rozhodli strávit s námi so-
botní odpoledne při hudbě 
a zábavě, určitě nelitova-
li. Pro návštěvníky byla 
připravena bohatá velká  
i malá tombola, za kterou 
děkujeme všem ochotným 
sponzorům. K dobré náladě 
přispěl DJ Dalibor Šmakal, 
který celé odpoledne pro-
vázel hudbou a slovem.  
V průběhu odpoledne se se 
svým krásným vystoupe-

V sokolovně se konal karneval sportovních gymnastů
ním představily tři skupinky 
holešovských mažoretek  
a své dovednosti předvedli 
také malí sportovní gym-
nasté.

Karneval se těšil velké 
účasti, k vidění byly krás-
né a originální masky, mezi 
kterými bylo těžké vybrat 
čtyři nejlepší, které byly 
odměněny. O úspěšném 
průběhu karnevalu svědčily 
spokojené a usměvavé tvá-
ře malých návštěvníků. Tak 
zase za rok na shledanou. 

Sportovní gymnasté 
TJ Sokol Holešov
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Na otázky týkající se prá-
vě probíhající rekonstrukce 
holešovského zámku nám od-
pověděl místostarosta města 
Holešova Mgr. Rudolf Seifert:

Kterých částí a prostor 
se rekonstrukce týká, kdy 
byly práce zahájeny?

„Současná etapa opravy 
budovy zámku je zaměřena 
především na vnitřní trakt.  
Dodavatelská firma opravuje 
částečně krovy střechy a vy-
měňuje krytinu - bobrovky - ze 
strany nádvoří a popř. i někte-
rá nutná místa z vnější strany. 
Dále se připravuje oprava fa-
sády na nádvoří. Probíhá čilá 
debata o podobě fasády a její 
barevnosti. Předpokládané va-
rianty jsou podobná barevnost  
a provedení jako nyní, popř. se 
diskutuje o bílé či světle šedé. 
Důvodem jsou pouze různé 
názory, do jaké doby podobu 
zámku směřovat. Po provede-
ní těchto oprav by město také 
chtělo opravit nádvoří do ko-
nečné podoby s tím, aby bylo 
možno tyto prostory využívat 
ke společenskému a kultur-
nímu vyžití místních občanů  
a návštěvníků města. Samo-
statnou etapou pak je vybudo-
vání zámecké restaurace v pří-
zemních prostorách východní 
části objektu. Tuto rekonstrukci 
ale bude financovat budoucí 
nájemce, samozřejmě za do-
hledu města a pracovníků pa-
mátkového ústavu.“

 Je město Holešov spo-
kojeno s dodavatelskou fir-
mou? Jakou částku plánuje 
na rekonstrukci vynaložit  
 jakou částkou akci podpo-

Město Holešov průběžně investuje do obnovy zámku
ří stát? Probíhají ze strany 
města a památkového ústa-
vu např. kontrolní dny?

„V loňském a letošním roce 
je zatím na práce související 
především s rekonstrukcí stře-
chy a částečně také fasády 
určeno necelých devatenáct 
milionů korun a z nich jsou ne-

celé čtyři miliony spoluúčastí 
města ke státnímu příspěvku. 
Tato etapa se tedy může reali-
zovat především díky starostovi 
města a poslanci Parlamentu 
Pavlu Svobodovi. Nádvoří za-
tím není naceněno podobně 
jako probíhají jednání k určení 
výše konečné investice potřeb-
né k vybudování restaurace. 
Také ještě nejsou schváleny 
s konečnou platností způso-
by provedení a podoby těchto 
dvou investic. Realizátorem 
uvedených prací je holešov-
ská firma Rapos, která má 
mnoho zkušeností s opravami 
památek a má odborníky na 
tyto práce. Probíhají pravidelné 
kontrolní dny za účasti všech 

zainteresovaných i další po-
třebná jednání, takže město je, 
hovořím-li za sebe, s průběhem 
a kvalitou spokojeno. Jen po-
časí posledních dvou měsíců 
všem trochu přidalo vrásek.“

 Jaký je časový harmo-
nogram prací, především 
plán jejich dokončení; ne-

pozdrží se termíny i vlivem 
nepříznivého počasí po-
sledních týdnů? Neovlivní 
např. zpoždění prací průběh 
některých plánovaných akcí 
na zámku nebo tok státních 
finančních prostředků?

„Problémy s financováním 
oprav střechy a fasády zatím 
nejsou, jen bylo třeba staticky 
zpevnit krovy, aby při výměně 
krytiny nedošlo k jejich pohy-
bům či snad destrukci, což je 
větší neplánovaná položka. 
Ale vše se řeší na kontrolních 
dnech a popř. v orgánech 
města. Restauraci by měl za-
inventovat nájemce a u nádvoří 
zatím není stanovena cena ani 
způsob financování. Většina 

zmíněných prací by měla pro-
běhnout do léta, tedy do hlavní 
turistické sezony. A kdyby do-
šlo k nějakým časovým kom-
plikacím, což se při opravách 
podobných objektů může stát, 
stavební práce neovlivní žádné 
plánované akce ani prohlídky a 
provoz památky.

Plánuje město další prá-
ce na rekonstrukci zámku, 
jsou již nyní známy případ-
né zdroje čerpání finančních 
prostředků?  

„Samozřejmě by se mělo 
pokračovat v opravě střechy 
a pláště budovy z venkovní 
strany, je potřeba zrestaurovat 
vstupní portál a most z přední 
strany. Jedná se opět o mnoha-
milionové částky, takže není jed-
noduché je získat jak z rozpočtu 
města, tak i z jiných zdrojů. Měs-
to se ale jistě bude snažit nějaké 
prostředky v dalších letech na 
opravy získat či vyčlenit.

Na co se např. veřejnost 
může těšit v interiérech dru-
hého patra? 

„Druhé patro budovy zatím 
moc neřešíme, je zakonzervo-
váno a připraveno k investi-
cím. Město ale není schopno 
jeho zprovoznění zainventovat. 
Rozhodně se ale nikdo nebu-
de bránit, pokud by se nějaké 
možnosti oprav a zprovozně-
ní naskytly. Možností využití 
je více, od muzea a prohlíd-
kového okruhu přes umístění 
knihovny nebo třeba nějaké 
státní instituce. Pochopitelně 
podobného zaměření jako je 
zámek a jeho využití.“

Za rozhovor poděkovala 
Jana Zapletalová 

Místostarosta města Rudolf Seifert.

Region (frs) - Český statistický úřad 
organizuje výběrové šetření o životních 
podmínkách domácností v České repub-
lice. Šetření se uskuteční na území celé 
České republiky v 10 127 domácnostech, 
z nichž se 6 527 zúčastnilo šetření již 
v předchozích letech. Ve Zlínském kraji je 
do tohoto zjišťování zahrnuto 578 domác-
ností ze 47 obcí. Všechny domácnosti byly 
do šetření zahrnuty na základě náhodného 
výběru počítačem. 

Vlastní šetření proběhne v době od 
23. února do 23. května prostřednictvím 
speciálně vyškolených tazatelů, kteří se 
budou prokazovat průkazem tazatele, 
příslušným pověřením a občanským prů-
kazem.    

Stát bude zkoumat 
životní podmínky

Pronajmu byt
2+1 v Holešově U Letiště.

Tel. 739 884 472
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Opereta francouzského skladatele 
Florimonda Herve Mam´zelle Nitouche 
v podání studentů pěveckého oddělení 
a Orchestru Konzervatoře P. J. Vejva-
novského v Kroměříži zazněla ve čtvrtek  
21. února z jeviště velkého sálu holešov-
ského zámku.  

Zatímco režisérem inscenace byl An-
tonín Valenta, dirigoval Matěj Kroupa. 
Z dalších tvůrců této inscenace možno 
jmenovat ještě Vendulu Válkovou (cho-
reografie), Lenku Poláškovou (sbormistr), 

Opereta Mam´zelle Nitouche v podání konzervatoristů zazněla  
v holešovském zámku

Soňu Valentovou (kostýmy) a Rut Janeč-
kovou (hudební nastudování). Režisér An-
tonín Valenta je současně scénografem.  
Kostýmy a rekvizity zapůjčilo Moravské 
divadlo Olomouc.

Slavná opereta vznikla přesně před sto 
lety, a to jako posměšná parodie na teh-
dejší bombastickou operní tvorbu. Dodnes 
nabízí publiku líbivou hudbu a vygradované 
libreto stejně jako nápaditý situační a slov-
ní humor. Příběh o klášterní chovance 
Denise a Célestinovi, učiteli zpěvu, kláš-

terním varhaníkovi a zároveň skladateli 
operetek je vtipnou konfrontací tří rozdíl-
ných světů - kláštera, divadla a kasáren. 

„Mamzelka“  je nejznámější a rozhod-
ně nejlepší operetou Florimonda Hervé. 
Dosáhla světového úspěchu a hraje se 
v řadě českých divadel - a nastudování 
posluchačů kroměřížské konzervatoře se 
líbilo i holešovskému publiku. Plný sál 
a dlouhotrvající potlesk byly toho pádným 
důkazem.

Text a foto Robert Rohál
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Holešov - Úvodním koncertem 
v zámecké sala terreně zahájili v neděli 
24. února klavírní virtuos Karel Košárek 
společně s českou operní legendou Ri-
chardem Novákem IV. ročník hudební-
ho festivalu Musica Holešov. Letos jej 
zaštítil starosta města Holešova a po-
slanec Parlamentu ČR Pavel Svoboda.  
Dramaturgem a uměleckým garantem je 
Karel Košárek.  Pořadatelem hodnotného 
kulturního programu je občanské sdružení 
Musica Holešov společně s MKS Holešov, 
které také v zámeckých prostorách po-
řádá týdenní Letní školu barokní hudby. 
Sjíždí se na ni mladí profesionální hudeb-
níci z celé Evropy, aby zde studovali hru 
i koncertovali na dobové barokní nástroje. 
Navazují tak na tradici již z první poloviny 
18. století, kdy holešovský zámek patřil 
k nejvýznamnějším hudebním centrům 
na Moravě. V této rezidenci hraběcí rodi-
ny Rottalů probíhal velmi bohatý kulturní 
život, byl místem provozování oper, diva-
delních koncertů a představení.   

Karel Košárek uvedl úvodní koncert IV. ročníku hudebního festivalu

Na umělecky velmi hodnotném kon-
certu zazněly Písně opus 1 německého 
skladatele Carla Lowe (1796 - 1869), 
který proslul především velkým počtem 
balad. Z  projevu obou interpretů poznali 
posluchači veškeré vyhrocené emoce 
v dialozích. Následovaly skladby ze sou-
boru Písničky na jednu stránku Bohuslava 
Martinů, které jsou plodem jeho vzpomí-
nek na domov a dětství. Lidové texty oděl 
prostým šatem mistrné jednoduchosti, 
která nás i dnes dojímá. Dále zazněl výběr 
skladeb z op. 38 Melancholických písní 
o lásce Vítězslava Nováka, který se obrátil 
k textům českých básníků. Jejich krásnou 
poezii ozdobil nejen dokonalou deklamací, 
ale i působivou vokální linií, jakož i harmo-
nickým partem klavíru, který nese nejtypič-
tější znaky Mistrovy tvorby. Po krátké pau-
ze pokračoval program skladbami z op. 
99 Biblických písní Antonína Dvořáka. 
Vyznačují se jednoduchostí hudební řeči. 
Dvořák vybral verše z textů Bible kralické, 
které v úžasné šíři zachycují škálu pocitů 

žalmisty - úžas nad Božím majestátem, 
kajícnost, odevzdanost, prosby, naději, 
chvály, oslavu Boží. Téměř dvouhodinový 
program odměnili posluchači dlouhým 
potleskem. Byla to jedinečná a výjimeč-
ná příležitost poslechnout si především 
Biblické písně v těchto prostorách a v tak 
uměleckém profesionálním podání.    

Richard Novák se věnoval studiu 
hudby velmi všestranně. Absolvoval kon-
zervatoř v Brně v oborech skladba a di-
rigování, přičemž jej neopouštěl zájem 
z mládí o housle a varhany. Od roku 1954 
do 1961 byl členem operního souboru 
Státního divadla v Ostravě. Od roku 1961 
působí v Národním divadle v Brně. Byl 
mimo jiné stálým hostem opery Národního 
divadla v Praze. Předního českého basistu 
dobře znají i diváci televize, posluchači 
rozhlasu. Před nedávnem byla Richardu 
Novákovi udělena Cena ministra kultury.  

Karel Košárek vystudoval konzer-
vatoř v Kroměříži a Akademii múzických 
umění v Praze. Svá studia zakončil v USA 
(SMU Dallas), kde získal diplom Artis Cer-
tificate a titul Master in Music. Obdržel 
ceny na mnoha mezinárodních soutěžích. 
Recitály v uplynulých sezónách v New 
Yorku, Dallasu, Palm Beach, Calgary, Tel 
Avivu, Petrohradu a Bangkoku stejně jako 
koncertní vystoupení v Evropě a Japonsku 
dokumentují jeho mezinárodní umělecké 
aktivity. Vystupoval rovněž na meziná-
rodních hudebních festivalech a spolu-
pracoval s předními orchestry, mezi které 
patří Česká filharmonie, Pražská komorní 
filharmonie, Symfonický orchestr FOK, 
Nagoya  Philharmonic Orchestra, St. Pe-
terburg Chamber Orchestra, Sinfonietta 
Cracovia. Nahrává pro významné hudební 
společnosti.

Text Jana Zapletalová
 Foto Robert Rohál  a Jana Zapletalová

Více fotografií na www.holesov.cz
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PROGRAM
AKCE • HUDBA • ZÁBAVA • KINO

březen 2013

Změna programu vyhrazena.

vstupné: 50,-

KULTURNÍ AKCE
CRASH ROCK
1. března - 20.00 - zámek Holešov
Koncert holešovské skupiny. Vstup od 15 let. 

10. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
ECHO - Přehlídka vítězných filmů
9. března - 17.00 a 20.00 - New Drive Club
17.00 - Blok A - 131 min.
 The Felix Baumgartner Story (dobrodružný film)
 Máš jen jednu šanci (horolezecký film)
 Apneaman na Valhalle - Kanárské ostrovy (vodní sporty)
 Siberut (cestopisný film)
20.00 - Blok B - 124 min.
 GO! (dobrodružný film)
 Pygmejovia - Deti džungle (nejlepší film dle poroty)
 Flow Hunters (vodní sporty)
 The Huber Brothers - Life on a Cliff Edge (horolezecký film)

DEN PRO ZDRAVÍ
9. března - 9.00 - 17.00 - v prostorách 3. Základní školy Holešov
Motto: „Žiji šťastně, žiji zdravě, žiji rád.“ Poradna zdraví, diagnostika, prezentační stránky, ukázky 
první pomoci, ochutnávky jídla zdarma. Akce je pod záštitou místostarosty Mgr. R. Seiferta. 

ZÁMĚNA aneb „Kde jsi včera byl a s kým?“
10. března - 19.00 - kino SVĚT
Moudrá a laskavá divadelní komedie o mužích a ženách pro všechny bez rozdílu věku a pohlaví, 
napsaná volně dle motivů Manželských rošád Roalda Dahla. 

TEXAS
15. března - 20.00 - zámek Holešov
Vystoupení oblíbené holešovské country kapely. 

Divadelní představení „DARY SKŘÍTKŮ“
17. března - 14.00 - kino SVĚT
Divadelní soubor handicapovaných dětí Korálek uvádí pohádkový příběh na motivy K. J. Erbena 
„Kouzelné dary“ a jeho filmové adaptace „Obušku z pytle ven“, o dobrých skutcích, lidské zlobě 
a odpuštění.

BLUE EFFECT
23. března - 19.00 - zámek Holešov
Unplugget koncert legendární skupiny s excelentním kytaristou Radimem Hladíkem. 

VÝSTAVY
ZTRACENÁ TVÁŘ MĚSTA
7. března - 31. května - studovna Městské knihovny
7. března - 17.00
Stavební proměny Holešova na historických fotografiích. Putování po místech, budovách a drob-
ných památkách, které již v našem městě a jeho okolí nenajdeme. 

KINO SVĚT HOLEŠOV
SEDM PSYCHOPATŮ
2. března - 17.30 a 19.30 - kino SVĚT
Scénárista Marty hledá inspiraci u svých dvou kamarádů: výstředního herce Billyho a Hanse s krimi-
nální 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.

HOP
27. března - 17.30 - kino SVĚT
Flákač Fred si užívá života bez práce, ale pouze do té doby, než autem srazí velikonočního zajíčka. 
Pod tíhou černého svědomí slíbí, že se postará jak o něj, tak i o jeho velikonoční povinnosti.
Přístupný. Rodinná komedie, USA. Bontonfilm, 95 min.

PŘIPRAVUJEME
NOC S ANDERSENEM
5. - 6. dubna - 18.00 - 8.00 - Městská knihovna Holešov
Již třináctý ročník celostátního pohádkového nocování mezi knihami. Děti čeká kouzelná noc plná 
her, soutěží a dobrodružství.

KOMORNÍ KONCERT TŘÍ SÓLISTŮ
11. dubna - 19.30 - zámek Holešov - velký sál
Radek Baborák - horna, Josef Špaček - housle, Karel Košárek - klavír. Program: Schumann - Adagio 
a Allegro op. 7, Beethoven - Sonáta pro hornu a klavír op. 17, Saint-Saëns - Sonáta pro housle a klavír 
op. 75, Brahms - Trio pro hornu, housle a klavír op. 40.

VŠETULSKÁ HŮLKA
13. dubna - zámek Holešov
Přehlídka mažoretek.

NADĚJNÉ VYHLÍDKY
17. dubna - 17.30 a 19.30 - kino SVĚT
Jedenáctiletý sirotek Pip se zamiluje do Estelle - chráněnky své zaměstnavatelky slečny Havisha-
mové. 
Ta však jeho láskou pohrdá. O deset let později se vše zcela změní.
Přístupný od 12 let. Kriminální komedie. Velká Británie. Bontonfilm, 109 min.

DOBA LEDOVÁ 4 - ZEMĚ V POHYBU
24. dubna - 17.30 - kino SVĚT
Vrací se oblíbená mamutí rodinka Mannyho, Ellie, jejich dcerunky Broskvičky, lenochoda Sida, tygra 
Diega a krysoveverčáka Scratta, aby prožili napínavé dobrodružství.
Přístupný. Animovaná komedie. USA. Bontonfilm, 95 min.

KRISTINA S KAPELOU
27. dubna - zámek Holešov
Koncert známé slovenské zpěvačky.

KONCERT „DVA SBOROVÉ SVĚTY“
28. dubna - 17.00 - zámek Holešov - velký sál
Účinkují: Pěvecký sbor Masarykovy univerzity Brno, sbr. Michal Vajda, a Moravské děti Holešov, 
sbr. Lenka Polášková.

vstupné: 60,-
zlevněné: 40,-

vstupné: 170,-
zlevněné: 100,-

vstupné: 50,-

vstup volný

vstupné: 100,-

vstup volný

vstupné: 75,-

vstupné: 55,-

vstupné: 75,-

vstupné: 60,-

Kristina

Radim Hladík
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S  ředitelem Městského kulturního střediska Holešov 
Mgr. Pavlem Chmelíkem o jarní sezóně a kulturních akcích na zámku

ROZHOVOR

Nejen o plánech a vizích Městského 
kulturního střediska, ale i o konkrétních 
akcích jsme si povídali s ředitelem Pavlem 
Chmelíkem. Rozhovor vám nyní předklá-
dáme.

Kdy bude zahájena jarní sezóna, 
s ní související prohlídky a akce pro 
veřejnost na zámku?  

Kulturní sezóna pro nás jako Městské 
kulturní středisko v Holešově vlastně nikdy 
nezačíná a ani nekončí. Nabídka kulturně- 
společenských akcí běží stále. Je pravda, 
že jarní měsíc duben je pro nás časem, 
kdy startujeme také prohlídkové okruhy 
pro turisty v synagoze, Malém muzeu ko-

vářství, hvězdárně a samozřejmě zámku. 
Právě končící plesová sezóna se příjem-
ně prolínala s hudebními pořady v sala 
terreně a New Drive Clubu. Snažíme se 
o pestrou nabídku v každém ročním ob-
dobí. Díky silné podpoře kulturního dění 
ze strany města Holešova a také 
úspěšnému hospodaření MKS 
Holešov držíme naprosto bez-
konkurenčně nejnižší vstupné na 
nejrůznější kulturní pořady. Do 
New Drive Clubu máme na jaké-
hokoliv interpreta či pořad maxi-
mální vstupné sto korun. Výstavy 
prvotřídního výtvarného kumštu 
držíme na osmdesáti korunách 
pro dospělého návštěvníka, děti 
a skupiny zvýhodňujeme ještě 
zásadněji. Vstupenky na srov-
natelné výstavy v Praze, nebo 
velkých krajských městech jsou 
v řádech několika stokorun. 

Co nového nebo výjimeč-
ného oproti ostatním sezónám 
připravujete pro své návštěv-
níky? 

I v  letošním roce budeme usilovat 
o udržení a zajímavé naplnění již zaběh-
nutých akcí. K těm patří určitě Bluesový 
podzimek, Týden židovské kultury, cykly 
výstav, Holešovská regata, noční prohlídky 
zámku, festival Musica Holešov, Festival 
outdoorových filmů a spousta dalších tra-
dičních kulturních setkání. Úplnými novin-
kami v nabídce velkých akcí pro rok 2013 
jsou „Holešovský Gulášfest“ (1. června) 
a folkový festival „Na zámku s Kyďákem 
a …“ (23. – 25. 8.). Z výstav  uvidí ná-
vštěvníci v prostorách zámku vedle stá-
lých expozic (Boris Jirků - Velké formáty, 
Slavné vily Zlínského kraje, Miloš Jančar 
- Plastiky) také kolekci dokumentárních 
fotografií s názvem: „Národní parky USA“ 
od Miroslava Piláta, fotografie nejmladšího 
talentovaného fotografa v České republice 
Kryštofa Vaňka a rozsáhlou, unikátní vý-
stavu nejslavnějších moravských krajinářů 

- žáků Julia Mařáka. V Městské knihovně 
bude k vidění zajímavá kolekce zapome-
nutých historických fotografií pod názvem 
„Ztracená tvář města“. 

Prohlídkový okruh na holešovském 
zámku obohatíme o mimořádný exkurz 
do Edisonova světa žárovek a historie 
Sedmého výsadkového pluku zvláštního 
určení. V minulém roce bylo novinkou pro 
návštěvníky města a památek otevření 
Malého muzea kovářství. Letos chceme 
zaměřit pozornost na oživení jedinečné 
holešovské synagogy a židovského hřbi-
tova. Vedle ochutnávek izraelského košer 
vína přibude také tištěný průvodce po jed-
notlivých hrobech významných židovských 
osobností, výstava fotografií v obřadní 
síni na hřbitově apod. Chceme, aby zá-
jemci o tuto část zajímavé historie našich 
dějin mohli lépe vnímat a užít si setkání 
s judaismem.  Připravujeme samozřejmě 
i programy pro školy, také v prostorách 
Malého muzea kovářství.  

Společně s otevřením nádvoří hole-
šovského zámku se nám nabídne dal-
ší nádherný prostor, který bude určen 

k relaxaci, ale také k pořádání kulturně- 
společenských akcí. Dechovky, cimbál, 
autorská čtení a divadlo - to vše bude na-
plňovat krásné zrekonstruované nádvoří 
naší holešovské chlouby. 

Neomezí programovou nabídku 
na zámku v současné době probí-
hající práce na rekonstrukci střechy  
a fasády? Například květnové akce - 
Slavnosti města Holešova - Dny města 
Holešova a setkání partnerských měst.

Určité obavy, které jsme měli z nut-
ného omezení programů na zámku, se 
postupně rozplynuly. Měli jsme nachysta-
né alternativní varianty, které směřovaly 
naši činnost do kina Svět, do knihovny 
a na náměstí. K většině těchto přesunů 
kulturních akcí nemuselo dojít a ani ne-
dojde. MIC funguje bez omezení a stejně 
tak veškeré užívané prostory zámku. Je 

příjemné, že se podařilo zachovat možnost 
vstupu hlavním vchodem do zámku. Tedy 
shrnuto: programová nabídka  omezena 
nebude, ba naopak ji v letošním roce 
rozšíříme a doplníme. 

Plánovanou rekonstrukcí druhého 
nadzemního patra přibude spousta 
nových prostor. Můžete prozradit, jaké 
bude jejich využití? Na co například se 
zde můžeme těšit?

Jen pro upřesnění - v současné době 
dochází k rekonstrukci vnitřní části střechy 
zámku, k obnově nádvorní fasády a ná-
dvoří samotného. Další nezrekonstruova-
né vnitřní prostory zámku zatím obnovou 
neprocházejí. Určitě je ale zajímavá úvaha 
dalšího využití velkých barokních sklepů. 
Ve hře je otevření podzemní expozice se 
zaměřením na historii města a regionu. 
Tato investice se samozřejmě neobejde 
bez pomoci profinancování na základě 
některého z dotačních projektů. Takže 
v tomto roce můžeme počítat s prostorem 
nádvoří. Jeho využití bude pro kulturu, re-
laxaci a občerstvení formou malé zahradní 

restaurace.   

Na které kulturní pořady 
byste chtěl čtenáře v nejbližší  
době pozvat a co jim v nich 
nabídnete? 

V měsíci březnu  bych rád 
upozornil na přehlídku vítěz-
ných filmů 10. mezinárodního 
Festivalu outdoorových filmů, 
tradiční Den pro zdraví, skvělou 
divadelní komedii Záměna. Pro 
fandy country zahraje holešov-
ská kapela Texas. Děti s rodiči 
mohou navštívit kino nebo 17. 
března zhlédnout milé divadelní 
představení Dary skřítků. V New 
Drive clubu vystoupí objev roku 
2012 slovenské bluesové spo-
lečnosti Juraj Schweigert a 23. 
března máme připravený a již 

téměř vyprodaný koncert legendární sku-
piny Blue Effect.  Milovníkům komorněj-
ších kulturních a naučných zastaveníček 
doporučuji výstavu Ztracená tvář města. 

Poprosím vás o pár vět na závěr.  
Mám radost ze zájmu návštěvníků 

z okolí, turistů z České republiky  i zahra-
ničí o město  Holešov a kulturně-spole-
čenské dění v něm. Ještě větší radost mi 
však přináší Holešované, kteří pravidelně 
přicházejí za historií, kulturou a zába-
vou.  Zamilovali si místa, kde se setkávají  
a pobaví se. Pro Městské kulturní středis-
ko je to stálá výzva dělat kulturu bohatou  
a dostupnou všem. Přeji všem čtenářům 
Holešovska  pěkné nadcházející dny a nové 
síly, které jaro přináší. Těším se na setkání.  

Za rozhovor poděkovala 
Jana Zapletalová

Foto Robert Rohál

Ředitel MKS Holešov Pavel Chmelik.
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Slavnostní vernisáží byla 
v sobotu 2. března zahájena 
v sále Multifunkčního centra 
v Lechoticích fotografická vý-
stava Roberta Rohála. Autor 
zde až do konce dubna před-
stavuje výběr ze své tvorby a 
výstavu nazval „Na perutích 
snů“.

Na zahájení promluvil ne-
jen starosta obce Petr Maňá-
sek, ale také ředitel Městského 
kulturního střediska Holešov 
Pavel Chmelík, který pomohl 
výstavu zrealizovat. O autorovi 
a jeho tvorbě pak zasvěceně 

Robert Rohál prezentuje fotografickou tvorbu v Lechoticích

Redaktora Holešovska přijeli do Lechotic podpořit kamarádi
a kolegové.

Na vernisáži: Robert Rohál, Karel Bartošek, starosta Lechotic 
Petr Maňásek a ředitel MKS Holešov Pavel Chmelík.

Poprvé zahrála na vernisáži Roberta Rohála cimbálovka.

promluvil jeho kolega Karel 
Bartošek, který měl na sobě 
lidový kroj - snad i proto, že 
na vernisáži zahrála cimbálová 
muzika. 

„Tahle výstavní kolekce - 
Na perutích snů - je taková 
putovní. Už ji viděli na několika 
místech, v poslední době třeba 
v Praze, Kroměříži nebo na 
zámku Nový Světlov. Je se-
stavena z několika posledních 
kolekcí, a proto se tam objevu-
jí kousky ze souborů „Andělé 
mezi námi“ a „Marlene“, ale 
je tam i něco ze starší volné 

tvorby. Faktem ale je, že tato 
výstava už pomalu dobíhá. Při-
šel totiž čas předvést novou 
tvorbu,“ říká Robert Rohál. 

Od 14. dubna do konce 
května bude ve foyer Městské-
ho divadla Zlín k vidění rozsáh-
lá výstava nazvaná ROBERT 
ROHÁL RETRO. Autor na ní 
nepředstaví původně zamýš-
lenou kolekci Sen noci…, ný-
brž rozsáhlý cyklus „Romance 
o Krásce a Zvířeti“. Ve fotopří-
běhu inspirovaném známou 
pohádkou mu pózovali - a to 
hned na několika zámcích 
včetně toho holešovského - 
modelka Karolina Bubelová 
a renomovaný režisér Peter 
Gábor, který působí zároveň 
jako umělecký šéf činohry Ná-
rodního divadla moravskoslez-
ského v Ostravě (byl to ostatně 
Gábor, kdo Rohálovi pomohl 
ve věci kostýmů, rekvizit a cel-
kového vyznění). Vedle toho 
vystaví ve zlínském divadle 
ještě menší cyklus „Šedesátá“, 
který bude doplněn o průřez 
dosavadní tvorby.

V létě se bude Robert 
Rohál prezentovat v zám-
ku Doudleby nad Orlicí a na 
podzim představí svou tvorbu 
v Bratislavě. Na konec roku 
plánuje hned dvě výstavy v Os-
travě. Zatímco jedna proběhne 
v Národním divadle moravsko-
slezském u příležitosti premi-
éry (o které zatím nechce ani 
nemůže mluvit), druhá bude 
k vidění v galerii Domu knihy 
LIBREX.

„Kromě toho řeším i na-
bídku, kterou jsem dostal už 
před časem z Paříže. Jisté paní 
galeristce se totiž zalíbila moje 
fotografická kolekce Marlene, 
k níž mne inspirovaly staré 
fotky Marlene Dietrich. Jak to 
nakonec celé dopadne, se ale 
teprve uvidí… Do Paříže bych 
se každopádně podíval rád. 
Tak jako tak mě těší i zájem 
ze Slovenska - už jenom proto, 
že odtud pochází můj otec a já 
sám mám Slovensko i Slováky 
rád,“ uzavřel Robert Rohál.  

Dana Ehlová
Foto Jana Zapletalová
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VýZNAMNé DNy
2. 3. Mezinárodní den boje spisovatelů za 
mír - vyhlásilo sdružení PEN klub v roce 1984
7. 3. Památný den ČR - výročí narození 
Tomáše Garrigua Masaryka v roce 1850
8. 3. Mezinárodní den žen (International 
Women´s Day) - výročí demonstrace newyor-
ských švadlen v roce 1909, slaví se od r. 1911
10. 3. Den solidarity s Tibetem (Solidarity 
Day for Tibet) - výročí povstání Tibeťanů proti 
čínské nadvládě v roce 1959
12. 3. Významný den ČR - Vstup ČR do 
NATO v roce 1999
15. 3. Mezinárodní den práv spotřebitelů 
- od roku 1983
21. 3. Mezinárodní den za odstraně-
ní rasové diskriminace - výročí masakru  
v Sharpeville v JAR roku 1960, vyhlásilo 
OSN od roku 1966
21. 3. Mezinárodní den zdravého spánku 
- slaví se od roku 2001 symbolicky v první 
jarní den z iniciativy Celosvětového globál-
ního projektu o spánku a zdraví (WWPSH)
21. 3. Světový den poezie (World Poetry 
Day) - vyhlásilo UNESCO od roku 1999
21. 3. Světový den lesů (World Forest 
Day) - vyhlásila Konfederace evropského 
zemědělství (CEA) roku 1971
22. 3. Světový den vody (World Water 
Day) - vyhlásilo OSN od roku 1992
23. 3. Světový den meteorologie (World 
Meteorological Day) - výročí založení Svě-
tové meteorologické organizace (WMO)  
v roce 1950, slaví se od roku 1961
24. 3. Světový den boje proti tuberku-
lóze (World Tuberculosis Day) - vyhlásila 
Světová zdravotnická organizace (WHO)  
v roce 1982
27. 3. Mezinárodní den divadla - výročí 
otevření pařížského Divadla národů roku 
1957, slaví se od roku 1962 z rozhodnutí 9. 
kongresu Mezinárodního divadelního ústavu
28. 3. Den učitelů - výročí narození Jana 
Amose Komenského v roce 1592

VýROČí
1. 3. 1963 Narozena JANSOVá Magda-
lena, grafička, restaurátorka, organizátorka 
kulturního života; vůdčí osobnost prostějov-
ského dění; ve svém Baru 12 opic pořádá 
kulturní akce; spolupráce se Studiofilmem 
Sobotín; scénografická spolupráce se stu-
dentským divadlem Point v Prostějově; pů-
sobí v Brně a v Prostějově - 50. výr. narození
2. 3. 1938 Narozen HARTINGER Zdeněk, 
fotograf; široká škála námětů od reportážní 
fotografie přes portréty po abstrakci; spo-
lupráce s časopisy a vydavatelstvími po-
hlednice (Orbis, Panorama); bratr malíře 
Jilji Hartingera; působí ve Vsetíně - 75. výr. 
narození
3. 3. 1948 Zemřel BEŇA Antonín, sbormis-
tr, hudební organizátor; působil v Beňově, 
okr. Přerov; v Kroměříži; v Přerově a v Ko-
jetíně (* 30. 5. 1878) - 65. výr. úmrtí
4. 3. 1928 Zemřel KLOSS Emilián, malíř, 
krajinář; působil v Ostravě a v Kroměříži  
(* 1. 9. 1900) - 85. výr. úmrtí
5. 3. 1853 Narozen KOZáNEK Karel, hu-
dební organizátor, sbormistr; klavírní dopro-
vázeč Fr. Ondříčka; harmonizoval moravské 
lidové písně; narodil se v Kroměříži; působil 

VÝROČÍ BŘEZEN 2013
v Brně, v Kroměříži a Kyjově, okr. Žďár nad 
Sázavou (+ 2. 1. 1941) - 160. výr. narození
6. 3. 1898 Zemřel HRUBý Timothej, lite-
rární historik, překladatel; od roku 1884 žil 
na Moravě; působil v Opavě a ve Valašském 
Meziříčí (* 24. 1. 1861) - 115. výr. úmrtí
7. 3. 1933 Narozen SMETANA Emil, taneč-
ník, choreograf; připravoval choreografie pro 
opery, operety a činohry; působil v Olomouci 
(+ 26. 7. 1999) - 80. výr. narození
 8. 3. 1983 Zemřel GLASER Albín, archi-
tekt; pochován v Tel Avivu (* 17. 8. 1919 
v Kroměříži) - 30. výr. úmrtí
9. 3. 1908 Narozen ŠLOSAR Hilar, medai-
lér, numismatik; působil v Přerově a v Opavě 
(+ 30. 5. 1983) - 105. výr. narození
10. 3. 1948 Narozena ADAMOVá Klára, 
keramička; narodila se v Kroměříži; působí 
v Brně a v Žeravicích, okr.  Hodonín - 65. 
výr. narození
11. 3. 1968 Zemřel KOPŘIVA Miloslav, 
architekt; nějaký čas působil na Slovensku; 
působil v Brně (* 30. 1. 1894 Tučapy, okr. 
Kroměříž) - 45. výr. úmrtí
12. 3. 1923 Zemřel ŽáK František, dirigent; 
ředitel kůru v Bohumíně 1885-98, Frenštátě 
do 1912, potom 10 let v Kojetíně, kde velmi 
povznesl hudební život; působil v Bohumí-
ně, v Brně, ve Frenštátě pod Radhoštěm  
a v Kojetíně (* 20. 12. 1869) - 90. výr. úmrtí
13. 3. 1998 Zemřela MICHáLKOVá Věra, 
filoložka; podílela se na nářečním výzkumu 
na východní Moravě a zabývala se jazykem 
písmáckých kronik; pracovala v Ústavu pro 
jazyk český AV ČR (* 1925 ve Vsetíně) - 15. 
výr. úmrtí

14. 3. 1993 Zemřela GORLOVá Anežka, 
knihovnice, prozaička, sběratelka a upravova-
telka lid. písní; tvůrkyně uměleckých výšivek 
a předmětů; vztah díla ke Slovácku; působila 
v Boršicích u Blatnice, okr. Uh. Hradiště, 
v Olomouci, ve Slavičíně, okr. Zlín, a v Uher-
ském Brodě (* 5. 1. 1910) - 20. výr. úmrtí 
15. 3. 1893 Zemřel KRáTKý Jan, skladatel; 
skládal chrámová díla, pochody a pohřební 
písně, působil v Malenovicích (* 22. 2. 1811 
v Malenovicích) - 120. výr. úmrtí
16. 3. 1968 Narozena LAPČíKOVá Zu-
zana, hudebnice, zpěvačka, cimbalistka; 
spolupráce s BROLNem, Hradišťanem, sku-
pinou Javory, Cimbálovou muzikou Jarosla-
va Čecha i s jazzovými skupinami; působí 
ve Zlíně - 45. výr. narození
17. 3. 1908 Narozen BOČEK Josef K., 
novinář, narodil se v Kroměříži; působil  
v Uherském Hradišti (+ 16. 9. 1984) - 105. 
výr. narození
18. 3. 1938 Narozen ALAN Josef, filosof, 
vydavatel; narodil se ve Zlíně; 1987-89 vy-
dával s M. Petruskem samizdatový časopis 
Sociologický obzor, od r. 1992 S-Obzor, 
profesor UK; ředitel Institutu sociologických 
studií FSV UK - 75. výr. narození
19. 3. 1928 Narozen KARLíK Josef, diva-
delní herec, filmový herec, televizní herec; 
narodil se v Kroměříži; člen činohry Divadla 
na Vinohradech 1952-54; činný v dabingu; 
působil v Brně a v Českém Těšíně (+ 30. 10. 
2009) - 85. výr. úmrtí
20. 3. 1913 Narozen RyŠKA Josef, kroni-
kář; narodil se v Břestku, okr. Uh. Hradiště; 

v letech 1972-94 byl kronikářem Zlína; pů-
sobil ve Zlíně (+ 29. 7. 1997 v Tečovicích, 
okr. Zlín) - 100. výr. narození
21. 3. 1983 Zemřel HEJDA Jan, kroni-
kář; publikoval v církevním tisku; působil 
v Zádveřicích; zemřel ve Vizovicích (* 4. 9. 
1913) - 30. výr. úmrtí
22. 3. 1913 Narozen ORSZáG-VRANEC-
Ký Joža, etnograf, muzejní pracovník, 
výrobce a znalec dřevěných hudebních 
nástrojů; systematicky se věnoval doku-
mentaci valašských řemesel; syn národo-
pisného pracovníka Joži Országa-Vranec-
kého (*1866); působil na Valašsku, v Novém 
Hrozenkově, v Pusté Polomi, okr. Opava,  
a v Rožnově pod Radhoštěm (+ 14. 4. 1977) 
- 100. výr. narození
23. 3. 1943 Narozena PERNICOVá-SLáD-
KOVá Jana, textilní výtvarnice, grafička, 
keramička; narodila se v Hukvaldech, okr. 
Frýdek-Místek; užitá grafika, tapiserie, tex-
tilní frotáž, art protis; působí v Brně - 70. 
výr. narození
 24. 3. 1933 Narozen BARTOŠEK Jaro-
slav, rozhlasový spolupracovník; spec. na 
souč. český jazyk; v 70. letech protipráv-
ně propuštěn z místa, 1990 rehabilitován; 
1969–73, 1990 - jaz. poradce Čs. rozhlasu; 
působí v Brně, v Olomouci, ve Slušovicích 
a ve Zlíně - 80. výr. narození
25. 3. 1983 Zemřel BRADA Vojtěch, hu-
dební skladatel, pedagog, sběratel lido-
vých písní; významný představitel folklorního 
hnutí, jenž formoval zejména v 70. letech 
jako předseda Hanáckého poradního sboru; 
působil v Kroměříži a ve Vizovicích (* 20. 4. 
1911 v Malenovicích, okr. Zlín) - 30. výr. úmrtí
26. 3. 1903 Narozen ČERNý Cyril, klaví-
rista, skladatel; pořádal výchovné koncerty; 
zemřel při havárii sanitky nedaleko Šternber-
ka; působil v Olomouci, v Prostějově a v Kro-
měříži (+ 16. 6. 1979) - 110. výr. narození
27. 3. 1928 Narozen TUČAPSKý Anto-
nín, dirigent, skladatel, profesor na Trinity 
College of Music v Londýně 1975; sbormistr 
Pěveckého sdružení moravských učitelů 
a dětského sboru Čs. rozhlasu v Ostravě; 
působil v Kroměříži, v Novém Jičíně a v Os-
travě - 85. výr. narození
28. 3. 1878 Narozen JANEČEK Antonín, 
hudební pedagog, hudební teoretik; narodil 
se v Kvasicích, okr. Kroměříž; autor spisu 
„Pěvecké umění“ a referátů o sólovém zpěvu 
v novinách; působil v Brně (+ 9. 3. 1947) - 
135. výr. narození
29. 3. 1968 Zemřel JADRNíČEK Albert, 
spisovatel, překladatel; působil v Hošticích, 
okr. Kroměříž, a v Hulíně, okr. Kroměříž (* 6. 
2. 1879 ve Fryštáku, okr. Zlín) - 45. výr. úmrtí
30. 3. 1963 Zemřel MADLMAyR Klaudius, 
architekt; navrhl stát. domy: Lipt. Mikuláš, 
Brno, Olomouc; úřední domy: Přerov, Olo-
mouc; soukromé domy, interiéry aj.; působil 
v Brně (* 22. 10. 1891 v Bystřici pod Hostý-
nem) - 50. výr. úmrtí
31. 3. 1868 Narozen STUPAVSKý Rudolf, 
básník; farář, básník katolické moderny; na-
rodil se v Holešově, okr. Kroměříž; působil 
v Napajedlech, ve Staříči, okr. Frýdek-Místek; 
ve Vlkoši, okr. Hodonín, a v Černotíně, okr. 
Přerov (+ 26. 11. 1935) - 145. výr. narození
 JaŠ
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29. října roku 1762 zemřel vysokouro-
zený  František Antonín, hrabě z Rottalu, 
pán na Holešově, Bystřici pod Hostýnem, 
Prusinovicích, Napajedlích, Zborovicích, 
Kurovicích, dědičný komorník stříbra 
ve Štýrsku a poslední mužský příslušník 
slavného rodu Rottalů, který po dobu více 
než sto let ovládal významnou část Mar-
krabství moravského. 

Už dva roky před svou smrtí, v roce 
1760,  převedl zborovické panství, které 
zdědil po své matce, Marii Maxmiliáně 
Beatrici, rozené kněžně z Lichtenštejna, 
na svou druhou manželku, Marii Terezii, 
rozenou z Wiennern, aby tak zajistil podle 
tehdejších zvyklostí „její výživu“. Vlast-
ní rottalovská panství pak odkázal svým 
dvěma žijícím dcerám a dětem zemřelé 
dcery nejmladší a zřejmě nejoblíbenější 
Terezie Marie Maxmiliany (zemřela roku 
1756), provdané za slavného vojevůdce 
a chorvatského bána Františka Nadásdy-
ho z Fogáras (1708 - 1783). Vztahy mezi 
dcerami Františka Antonína byly zřejmě 
velmi dobré a přátelské, jak uvidíme dále. 

František Antonín, hrabě z Rottalu, 10. díl - Epilog

Ostatně při soupisu pozůstalosti po po-
sledním Rottalovi se uvádí v holešovském 
zámku funkční zařízené pokoje jeho obou 
žijících dcer, které zřejmě svého otce často 
navštěvovaly - a tehdejší návštěvy nebyly,  
jak jsme nyní zvyklí, několikahodinové, ale 
trvaly týdny či měsíce. Proto v roce 1763 
došlo k přátelskému dědickému narov-
nání. Nejstarší dcera Františka Antonína, 
Marie Antonie (zemř. 1767), provdaná 
za Quidobalda Josefa, hraběte z Ditrich-
štejna, dostala nejstarší rottalovské panství 
na Moravě, Napajedla. Ihned zde začala 
stavět krásný barokní zámek, který dodnes 
tvoří dominantu města. Protože churavěla 
(ostatně zemřela už pět let po svém otci), 
určila jako uživatele napajedelského pan-
ství svého manžela, hraběte Ditrichštejna, 
ale  dědičkou  panství (zemřela bezdětná) 
stanovila dceru své sestry Amálie, Tere-
zii della Rovere z Monte lÁbbate. Pro-
střední dcera Františka Antonína, hraběte 
z Rottalu, již zmíněná Amálie Anna Cecilie 
(zemř. 1798), provdaná za Giana Giacoma 
Leonarda della Rovere, hraběte z Mon-
te lÁbbate, dostala při tomto narovnání 

panství Bystřice pod Hostýnem a statek 
Prusinovice. Amálie prodala v roce 1798 
obě tato panství svému synovi, Františku 
Antonínovi Leonardovi, hraběti z Monte 
lÁbbate. Tento vnuk (a jmenovec) Fran-
tiška Antonína z Rottalu  využil svých ital-
ských kontaktů (po otci byl členem jednoho 
z nejváženějších italských rodů) a povolal 
do Bystřice pod Hostýnem italské odborní-
ky, kteří mu pomohli se založením známé 
fajánsové továrny v Bystřici, která před-
znamenala pozdější průmyslový rozmach 
tohoto podhostýnského města.

Děti nejmladší dcery Františka Anto-
nína, Terezie Marie Maxmiliány, provdané 
Nadásdy z Fogáras, František (1745 - 
1802), Tomáš (1749 - 1800) a Barbora 
(1750 - 1811), provdaná za Ludvíka, hra-
běte Erdódyho z Monyorókerék (zemřel 
v roce 1777), spravovaly holešovské 
panství společně do roku 1770. V tomto 
roce došlo k narovnání, kdy oba bratři 
převzali nadásdyovská panství v Uhrách 
a v Chorvatsku a Barbora Erdódyová 
si ponechala panství Holešov, oceněné 
na 524 109 zlatých. Nejstarší bratr Fran-
tišek, hrabě Nadásdy, byl rovněž po smrti 
svého dědečka Františka Antonína, hrabě-
te z Rottalu, lenním držitelem biskupských 
statků - části Holešova a Kurovic s Třebě-
ticemi. Až v roce 1779 postoupil František 
Nadásdy manskou část Holešova (tehdy 
se jednalo už jen o několik domů na ná-
městí mezi farou a dnešním katastrálním 
úřadem a o několik chalup v Malé ulici) 
své sestře Barboře a lenní statek Kuro-
vice prodal Kristiánovi Augustovi, hraběti 
Seilernovi z Aspang. Barbora, hraběnka 
Erdódy, rozená Nadásdy, vnučka Františ-

ka Antonína, hraběte z Rottalu, odkázala 
holešovské panství svým synům, Karlu Mi-
kulášovi (zemř. 1833) a Františkovi (zemř. 
1814), hrabatům Erdódy. František, hrabě 
Erdódy, jako bezdětný odkázal svůj podíl 
na holešovském panství dětem svého 
bratra Karla Mikuláše, Kajetánovi a Bar-
boře (1793 - 1858), provdané za Evžena, 
hraběte z Vrbna (1786 - 1848). 

Karel Mikuláš, hrabě Erdódy, odkázal 
v roce 1833 svůj podíl na Holešově rovněž 
dceři Barboře, hraběnce z Vrbna, která 
se tak stala jedinou dědičkou Holešova, 
protože její bratr Kajetán se ujal uherských 
erdódyovských statků. Barbora, hraběnka 
z Vrbna, rozená Erdody, odkázala ve své 
závěti z roku 1846 celé holešovské panství 
svému synovi, Rudolfu Karlovi Evženovi, 
hraběti z Vrbna (1813 - 1883). Tím se 
po relativně krátkém mezidobí dvou půvo-
dem maďarských rodů Nadásdy a Erdódy 
dostává holešovské panství do vlastnictví 
starého moravského panského rodu hra-
bat z Vrbna, který drží Holešov až do po-
loviny 20. století. Ale to už je jiná kapitola 
historie našeho města.

Karel Bartošek

Erb Erdody.

Erb Nadasdy.

HISTORICKÁ  
ZAJÍMAVOST (seriál)
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10. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
OUTDOOROVÝCH FILMŮ

ECHO - Přehlídka vítězných filmů
9. března - 17.00 a 20.00 - New Drive Club

17.00 Blok A - 131 min. The Felix Baumgartner Story
(dobrodružný film)
Máš jen jednu šanci (horolezecký film)
Apneaman na Valhalle - Kanárské ostrovy (vodní sporty)
Siberut (cestopisný film)
20.00 Blok B - 124 min. GO! (dobrodružný film)
Pygmejovia - Deti džungle (nejlepší film dle poroty)
Flow Hunters (vodní sporty)
The Huber Brothers - Life on a Cliff Edge (horolezecký film)

Předjarní
Voda v Rusavě

zamazaná hlínou
zpívá

rychlou notu.
Nezadržitelný 

příslib jara

(Z tvorby Jany Ledinové)
Ilustrační foto Robert Rohál

Že kapka 
poezie

nikoho...
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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, stol-
ní fotbálek, stolní tenis, trampolína, ICM): 
pondělí - pátek 14.00 - 18.00. Objednávka 
tělocvičny dle předchozí telefonické domluvy 
minimálně den předem v kanceláři na tel.: 
573 39 69 28, 734 358 563

ZVEME VáS
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,-, při-
hlášky do 14. 3.
15. - 16. 3. NOČNí DOBRODRUŽSTVí 
V „BRADAVICíCH“ - od 19.00, cena: 70,-, 
přihlášky do 14. 3.
15. 3. PREMEDICAL CENTRUM PRE-
VENTIVNÍ MEDICÍNY - možnost  vyšetření 
od 9.00 do 20.00, informace a přihlášky  
v kanceláři TYMY
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,-\účastníka, 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.
19. 3. MUZIKOTERAPIE - KURZ od 16.00, 
cena: 400,-Kč/ 3 hodiny, přihlášky do 15. 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 
ve Všetulích
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 přes 
Žopy do Přílep s lesákem p. Macůrkem,  
pozorování přírody, pestrý program na mys-

livecké chatě, táborák, opékání špekáčků, 
jarní sazka, lanové aktivity atd.
26. 3. PŘIŠLO JARO DO VSI - dopolední 
program pro děti MŠ a ZŠ - vystoupení folk-
lorních 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, ski-
pas, doprava autobusem - informace k zá-
jezdu 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 ARI-
ANOU
každý čtvrtek od 15.00 v ICM (TYMY), téma: 
média, kultura, vlastní výběr, cena: 500,-

PŘIPRAVUJEME
5.- 6. 4. NOC S ANDERSENEM - přihlášky 
do 31. 3.
13. 4. VŠETULSKÁ HŮLKA - mažoretkový 
festival na zámku v Holešově 
19. 4. TANEČNÍ SHOW - exhibice formací 
a párových show

VyHLAŠUJEME 
SOUTĚŽ O NEJORIGINáLNĚJŠí A NEJ-
VESELEJŠí 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 krouž-
ků, 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 při-
hlášky na tel. 777 627 440, e-mail: plavani-
-cck@seznam.cz
   
LéTO S TyMy 2013
Přihlásit na tábory se můžete už nyní v kan-
celáři TYMY.
POByTOVé TáBORy
28. 6.-6. 7. - Rybářské léto - Horní Lideč - or-
ganizuje SVČ Rožnov p. R.  a SVČ Valašské 
M. (2.600,-)
30. 6. - 4. 7. - Hotel Zubříč - Podhradní Lhota- 
Harryho kouzelný ateliér (2.290,-)  
7. 7. - 13. 7. - Podhradní Lhota - stanový tábor 
-  Dobrodružství s indiány, Poznáváme přírodu 
Hostýnských vrchů, Léto s tancem (1.990,-)
4. 8. - 9. 8. - Jedovnice - kemp Olšovec - 
Moravský kras na kole (2.890,-)

12. 8. - 16. 8. - RETASO - Horní Bečva 
- Sportovci dobývají Beskydy (2.790,-), Vý-
tvarné dobrodrůžo (2.890,-), Léto na koni 
(3.190,-), Taneční léto (2.790,-), Pokus-
mánie (2.790,-), Hravá angličtina (2.790,-),  
Muzikoterapie pro dospělé (2.590,- bez 
dopravy, 2.990,- s dopravou + 2.200,- mu-
zikoterapie)
22. 7. - 3. 8. - Podhradní Lhota - Dobro-
družství pod stanem, ve spolupráci s PS M. 
Očadlíka (3.300,-)

PŘíMĚSTSKé TáBORy
7. - 4. 7. - Winx klub (990,-), 8. 7. - 12. 7. 
- Holešovský sporťák 2013 (1.190,-), 15. 
7. - 19. 7. - Týden s blátem aneb Keramický 
tábor (1.290,-), 15. 7. - 19. 7. - Bezbarié-
rová komunikace (1.190,-),  22. 7. - 26. 7. 
- Barevné prázdniny (1.190,-), 29. 7. - 2. 8. 
Pohádkové dobrodrůžo (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 - LAN-
TERNA - 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 sta-
nech, plná penze, cena: 4.290,-

Jarní prázdniny v TyMy byly pestré
Na letošní jarní prázdniny připravilo SVČ - 
TYMY bohatou nabídku různých zájmových 
aktivit pro děti i dospělé. V rámci jarních 
prázdnin se uskutečnil pobytový 5denní 
Kouzelný pobyt na horách, který se konal 
na Trojáku. Dále příměstský Sportovní tábor 
a Kouzelná galaxie. Proběhlo také soustře-
dění mladých fotbalistů a dvoudenní pobyt 
zájmového kroužku Pidilidi. Zájem byl také 
o aktivity v tělocvičně, trampolínu, stolní 
fotbálek, deskové hry a stolní tenis. Našimi 
aktivitami jsme obohatili možnosti a nabídku 
programu pro děti i dospělé po dobu jarních 
prázdnin v Holešově a okolí. Děkuji všem 
pracovníkům, kteří se podíleli na zabezpe-
čení provozu a zajištění všech akcí a aktivit. 

Jarmila Vaclachová
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V dnešním pokračování našeho seriá-
lu se dostáváme do období druhé světové 
války. Činnost velké většiny muzeí v čes-
kých zemích byla během války značně 
ochromena, jejich působení bylo spíše 
udržovací, sbírky byly ukrývány v nejrůz-
nějších krytech. Nejbolestivější byly ztráty 
na životech muzejních pracovníků, kteří 
zahynuli v nacistických vězeních anebo 
koncentračních táborech. Tato doba zna-
menala pro holešovské muzeum i kvalita-
tivní posun dopředu, protože vznikla jeho 
první stálá muzejní expozice.

Přípravné práce na budování expozic 
holešovského muzea trvaly až do konce 
roku 1940. Dne 28. října 1939 si prohlédl 
místnosti muzea tehdejší ředitel Památ-
kového úřadu v Praze, holešovský ro-
dák Dr. Jaroslav Böhm a shledal je jako 
velmi vhodné. Přidal 
praktické rady týkající se 
inventarizace a instala-
ce sbírek a také navrhl 
název muzea: Krajin-
ské museum v Holešo-
vě. Nové muzeum se 
pod názvem Krajinské 
museum hanácko-va-
lašské v Holešově popr-
vé představilo veřejnosti 
1. ledna 1941. Přímé 
ohlasy na událost slav-
nostního otevření bohu-
žel nemáme. Muzeum 
bylo nejširší veřejnosti 
otevřeno každou nedě-
li dopoledne, vážným 
zájemcům kdykoliv na 
požádání. Návštěvnost 
v prvním roce existen-
ce muzea činila 1 528 
osob.

A jak vlastně muze-
um vypadalo? O charak-
teru muzea můžeme citovat údaje, které 
do publikace Moravská muzea z roku 1941 
poskytl prof. Groh: „Oblast zájmu musea 
se vztahuje na styčná území Hané a Va-
lašska, na kraj, jehož střediskem Holešov 
byl a jest. Museum se stýká nejenom 
s pracovním kruhem menších museí ve 
své oblasti (bystřické, Skopalíkovo v Záhli-
nicích), nýbrž také s krajinskými musei 
sousedních oblastí. - Z exotik má museum 
ukázky kamenných nástrojů indiánských. 
Museum má tato oddělení: a) přírodní 
památky kraje, b) pravěké, c) selské a 
národopisné, d) městské, e) církevní, f) 
literární a archiv… Muzeum uchovává 
jednak archiv města Holešova a starší část 
jeho registratury, vedle toho pak archiválie 
některých jiných obcí, cechů holešovských 
a jiných.“ A co se týká fyzického popisu? 

SERIÁL

Historie a proměny postavení Městského muzea a galerie 
v Holešově - 4. díl

Tady je podstatně méně informací. Muze-
um bylo umístěno v zadním traktu radnice 
v prvním patře. Skládalo se z rozsáhlého 
muzejního sálu o rozměrech 30 × 10 m a 
z přilehlé pracovny. K instalaci se použilo 
zprvu skříní a vitrín z výstavu z roku 1914, 
které byly velmi různorodé a nevyhovující. 
I to kritizoval doc. Dr. Antonín Václavík, 
který byl vyslán Svazem českých muzeí. 
Etnograf Václavík, autor rozsáhlé mono-
grafie Luhačovické Zálesí, navrhl určité 
změny, které pak pracovní výbor brzy 
realizoval.

V hanácké jizbě originální 
hanácká kamna

V roce 1942 byla expozice generál-
ně přestavěna podle plánů Dr. Jaroslava 
Böhma a Ladislava Vychodila. Hlavní od-
dělení muzea bylo přírodovědné a národo-
pisné. Byla provedena rekonstrukce valaš-
ské a hanácké jizby i s vnitřním zařízením. 
V hanácké jizbě stála originální hanácká 

kamna. Okna po stranách byla utěsněna a 
rámy potaženy bílým průsvitným papírem, 
aby se zabránilo přímému slunečnímu 
svitu. Bohužel k popisu expozice nemáme 
žádného vyobrazení ani fotografie. 

Po otevření expozice se Musejní klub 
přetvořil v kuratorium a pracovní výbor a 
beze změny pokračoval v podpoře muzea. 
Zatímco pracovní výbor se soustředil na 
práci odbornou, kuratoriu patřilo spíše 
finanční zajištění provozu muzea. Jed-
natelem kuratoria se stal prof. František 
Soják, pokladníkem odborný učitel Bohu-
mil Hrnčiřík, kustodem prof. Jakub Trnka. 
Kromě Bohumila Struhaly ve výboru pů-
sobil P. František Alex, Antonín Andrlík, 
František Bašný, Vojtěch Bureš, František 
Burša, Vojtěch Červík, František Dehner, 
Jan David, František Hadravský, Augustin 

Jančík, Františka Jančíková, Jan Jelínek, 
Viktor Ossendorf, Alois Prášil, František 
Soják, Marie Šérová, Jan Šráček, Josef 
Vaverka, Cyril Veselý a okresní památko-
vý referent, bývalý poručík Jan Dvořák. 
Poněvadž nebyly sbírky inventarizovány, 
byla velkým úkolem pracovního výboru 
odborná katalogizace sbírek.

Finanční udržení muzea patřilo v této 
době mezi úkoly nejdůležitější. Členo-
vé musejního klubu odváděli pravidelné 
členské příspěvky. K poslednímu měsíci 
roku 1942 se počet členů ustálil na 307 
přispívajících. Kniha členských příspěvků 
nám dává dobrý přehled o velké podpoře 
myšlenky muzea mezi všemi sociálními 
vrstvami obyvatel. V dané době to bylo 
bráno jako podpora národa v jeho těžkém 
dějinném okamžiku. Příjmy se skládaly 
z příspěvků města Holešova, příspěvků 
Zemského úřadu v Brně, subvencí minis-
terstva školství nebo mimořádných darů, 
např. Spořitelny města Holešova. Finanční 

prostředky byly použi-
ty na nákup předmětů, 
instalační práce a na 
vnitřní úpravu expozič-
ních místností.

Nacistická perze-
kuce, která vyvrcholila 
nástupem říšského pro-
tektora Reinharda Hey-
dricha, zcela utlumila 
veškerý kulturní život. 
Obětí nacistického běs-
nění se stal předseda 
Musejního klubu prof. 
Vladimír Groh, který byl 
popraven během první-
ho stanného práva 30. 
září 1941. Také druhý 
předseda Ladislav Ja-
roš byl v dubnu 1942 
zatčen a v červnu té-
hož roku ubit gestapem. 
Člen pracovního výbo-
ru Viktor Ossendorf, 
okresní četnický velitel 

v. v., byl v roce 1944 téměř půl roku vězněn 
v koncentračním táboře ve Svatobořicích.

Muzejní sbírky nebyly 
válkou zasaženy

Ještě do roku 1943 bylo muzeum 
otevřené, avšak návštěvnost prudce kle-
sala. 1. září 1944 bylo vládním nařízením o 
totálním pracovním nasazení pro veřejnost 
uzavřeno. I poté se pracovní výbor snažil 
doplňovat sbírky. Podařilo se uspořádat 
mineralogickou sbírku. Holešovské mu-
zejní sbírky naštěstí nebyly válkou přímo 
zasaženy. V nejkritičtějších dobách na 
konci války byly nejcennější archiválie 
a sbírkové předměty (asi 70 beden) ukryty 
v kryptě farního kostela.

Ondřej Machálek

Plakát, který zval na návštěvu první expozice muzea otevřené 
v lednu roku 1941.
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Na všech základních ško-
lách v České republice se hra-
je vybíjená - oblíbená soutěž 
pro děvčata a chlapce, která je 
realizována pod názvem Pre-
ventan Cup. Vybíjenou hrají na 
základních školách děti ze 4. a 5. 
tříd ve dvou kategoriích - v otevře-
né kategorii hrají chlapci a dívky 
dohromady anebo pouze chlapci, 
ve druhé kategorii hrají pouze 
dívky. Dvanáctičlenná družstva 
se postupně utkávají ve školních, 
okrskových a okresních kolech, 
aby si vybojovala právo postupu 
do kol krajských a  celostátních. 
V měsíci březnu proběhnou 
ve Zlínském kraji okresní kola 
a jejich vítězové se setkají 30. 

Turnaj ve vybíjené s názvem Preventan Cup finišuje

Holešovská mladší přípravka skončila opět na bedně

dubna ve Valašském Meziříčí, 
aby zde bojovali o postup do re-
publikového finále, které proběh-
ne 3. - 5. června 2013 v Pecce. 
Reprezentanti našeho kraje 
dosahují v této celostátní soutěži 
výborných výsledků - v loňském 
finále obsadil tým ZŠ Zámoraví 
Kroměříž 3. místo ve smíšené 
kategorii. Holešov bude tradičně 
pořádat okresní kolo v 1. Základní 
škole 20. března. Utkají se zde 
družstva našeho okresu včetně 
domácích; přejme holešovským 
školám co nejlepší výsledky  
a pěkné sportovní výkony.

Mgr. Svatava Ságnerová
Krajská rada AŠSK ČR 

Zlínského kraje

Jen o vlásek uniklo další ví-
tězství holešovským fotbalistům 
narozeným roku 2004. O výsled-
ku ve prospěch chlapců ze Štípy 
nakonec rozhodl počet vstřele-
ných branek - do sítě soupeřů 
se jim povedlo dostat o jeden gól 
více. Po „zlatém“ lednovém tur-
naji tak brala holešovská mladší 
přípravka medaile stříbrné. Tur-
naj konaný v hale 1. ZŠ Holešov 
první březnovou neděli pořádali 
tentokrát „naši“ - SFK Holešov. 
A že si na svá bedra vskutku 

naložili. Dopoledne sehráli turnaj 
hoši narození roku 2005 a po 
poledni začal turnaj fotbalistům 
o rok starším. Přímo heroický vý-
kon podali někteří kluci z „2005“, 
protože v tělocvičně strávili celý 
den. Kromě účasti ve své věko-
vé kategorii, ze které si odnesli 
umístění těsně pod stupni vítězů, 
vypomáhali i starším parťákům  
z týmu a za to jim patří obrovská 
pochvala a hlavně velký dík. 

Barbora Winklerová
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Prusinovice - Rohálovská 
desítka tradičně zahajuje místní 
běžeckou sezonu.  Rok od roku 
získává na popularitě a zúčast-
ňuje se jí stále více závodníků, 
a to nejen již tradičních osobnos-
tí regionálního profesionálního 
i neprofesionálního sportu, ale 
i celá řada zahraničních sportov-
ců. V prvních čtyřech ročnících 
se běžela dvacítka, ale poté se 
trať ustálila na deseti kilomet-
rech. Hlavními pořadateli jsou 
Běžecký klub Holešov, obec 
Prusinovice, SDH Prusinovice 
a městys Dřevohostice. Letošní 
jubilejní 20. ročník se uskuteč-
nil v sobotu 23. února za velmi 
extrémních povětrnostních pod-
mínek. Záštitu nad ním převzal 
poslanec Parlamentu České 
republiky a starosta města Ho-
lešova Pavel Svoboda. Čestným 
hostem byl mistr světa v hodu 

Pravé zimní počasí vytrvalce na 20. ročníku Rohálovské desítky neodradilo

Imrich Bugár startuje hlavní závod.

diskem z Helsinek 1983 Imrich 
Bugár. V uplynulých devatenácti 
ročnících počasí závodu vždy 
přálo, letos se pořadatelé museli 
poprat nejen s extrémně špatný-
mi povětrnostními podmínkami, 
ale také se změnou  trati závodu, 
na kterou se postavilo 324 od-
vážných borců a borkyň. Z dů-

vodu objížďky byla letos star-
tovací i cílová rovinka umístěna 
na boční místní komunikaci a trať 
nevedla do Tučap, ale na otočku 
do sousedního městyse Dřevo-
hostice a zpět. Neměřila proto  
10  km, ale 12,3  km.  Běžci mu-
seli překonat nepříjemná stou-
pání, cestou tam Skoky, cestou 

nazpět Šibence. Když se do toho 
přidala chumelenice s ostrým se-
verákem, byl z toho adrealin se 
vším všudy a pro každého účast-
níka také nezapomenutelný záži-
tek. V časovém pořadu od 9.40 
hod. do 12.00 hod., kdy startoval 

hlavní závod, se na trati o dél- 
ce od 80  m do 1500 m vystří-
dalo celkem osmnáct dětských, 
žákovských a dorosteneckých 

kategorií. Nejmladší účastnicí 
byla Viktorie Nešporová z AK 
Zlín, roč. nar. 2011. Naopak nej-
staršími účastníky hlavního zá-
vodu Jaroslav Gaman  z AVANTI 
Havířov s časem 1:30,08 a Ja-
roslav Merta z ISCAREX Česká 

Třebová doběhl za 1:35,24, oba 
roč. 1935. Zároveň obsadili první 
místa ve své věkové kategorii. 

Pokračování na str. 23

Vítězové hlavního závodu v cíli.

Vítězné ženy - celkové pořadí. Nejstarší muži na stupních vítězů.
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Pravé zimní počasí vytrvalce na 20. ročníku Rohálovské desítky neodradilo

V cílové rovince.

Pavel Svoboda děkuje Imrichu Bugárovi.

Ondřej Němec přebírá čestné pořadatelské ocenění.  

Pavel Svoboda oceňuje vítěze dětské kategorie.

Dokončení ze str. 22
Nejstarší zúčastněnou ženou 
byla Miroslava Keprtová z ISCA-
REX Česká Třebová (1:28,49), 
roč. nar. 1948. František Novot-
ný z AK Kroměříž, Jiří Prokop ze 
Zlína a Jaromír Talaš z Otrokovic 
absolvovali všech dvacet roční-
ků a jak nám řekli, stále se těší 
dobrému zdraví. Za vytrvalost 
a výdrž byl oceněn pořadatel 

všech dvaceti ročníků, prusino-
vický vytrvalec Ondřej Němec.  
Ten stál u zrodu závodu a sám 
si letošní extrémně těžký ročník 
střihl. Pro čtenáře Holešovska 
nám zhodnotil: „I přes potíže 
s objížďkou jsme se snažili, aby 
se závod mohl uskutečnit. První 
čtyři ročníky se běžely do Dře-
vohostic, takže to nebyla až ta-
ková neznámá, pouze návrat 
na původní trať. I přes potíže 
s počasím byla účast nadprů-
měrná. Kromě domácích zde 
byla spousta závodníků, u kte-
rých bychom vůbec nečekali, že 
se vydají a troufnou si na cestu, 
například z Hodonína a Ostravy. 

Naopak spousta lidí volala, že se 
nestihnou dostavit, abychom čas 
startu posunuli. Časový harmo-
nogram jednotlivých startů jsme 
ale museli dodržet. Potěšila mě 
také účast závodníků z Holešova 
a blízkého okolí a také článek 
Zdeňka Smutného na stránkách 
„Bezvaběh“ (doporučuji přečíst). 
Překvapen jsem byl  z  vlny so-
lidarity mezi závodníky na trati. 

Nespadly pouze vzácné výjimky 
a byli tací, kteří padali pravidelně. 
Závodníci si navzájem pomáhali 
zvednout se do stopy. Když chtěl 
někdo někoho předběhnout, mu-
sel ze stopy odbočit a stálo ho to 
hodně sil. V cíli mnozí děkovali, 
že se mohli zúčastnit tak ex-
trémního závodu. Díky pečlivosti 
a ochotě pořadatelů, především 
z SDH Prusinovice, se nevy-
skytly žádné problémy.“ V letoš-
ním roce, kdy se o rekordu trati 
nedá mluvit, vyhrál závod Polák 
Jakub Bughart (JM DEMOLEX 
Bardejov) s časem 44,07 min. Se 
ztrátou 0,34 min. za ním zůstal 
Ondřej Fejfar, třetí příčku obsadil 

s časem 45,27 min. Jan Kreisin-
ger, oba borci z AK Kroměříž.  
Ihned za cílovou rovinkou jsme 
se Fejfara zeptali na první pocity 
z náročné trati: „První polovina se 
mi běžela celkem dobře a poda-
řilo se mi udržet prvního Polá-
ka. Běželi jsme spolu na otočku 
a trhli se Honzovi. Pak už každý 
běžel sám za sebe. Zpátky už 
to bylo docela trápení, naštěstí 
na posledních třech kilometrech 

už nebylo tolik sněhu. Byl to ale 
asi nejtěžší závod, co jsem kdy 
běžel.“  Nejrychlejší ženou byla 
letos Petra Pastorová z MK SEI-
TL Ostrava. Náročnou trať zdo-
lala v čase 0:51,13. Na druhém 
místě skončila Petra Kamínková 
Z AK Olomouc, která je vítězkou 
mnoha předešlých ročníků, třetí 
se umístila Šárka Macháčková 
(Sportovní klub AIR Ostrava) 
s časem 0:54,57. Z místních 
běžců si nejlépe vedl Radoslav 
Šíbl (EKODRILL Zlín) 0:48,17; 
Josef Sedláček (BIKE KAMÍK 
Tučapy) 0:49,41; Martin Koplík 
(Vesani.cz) 0:53,08; z žen např. 
Barbora Machulková (4EVER 
CYKLOBULIS Bystřice p. Hos-
týnem) 0:59,31. Všichni ti, kteří si 
počkali na vyhodnocení v kulturá-
ku, mohli premiérově zhlédnout 
připravené upoutávkové video 
na letošní ročník Rohálovské pa-

desátky. Je přinejmenším stejně 
perfektní jako loňské.  Ocenění 
předali vítězům všech kategorií 
společně s Imrichem Bugárem 
zástupci obce Prusinovice, zá-
stupci holešovské radnice, před-
seda mikroregionu Holešovsko 
Radoslav Pospíšilík a zástupce 
Asics pro ČR Ivo Hadrava, Vý-
sledkové listiny najdete na www.
rohalovskadesitka.cz.       

Text a foto Jana Zapletalová    
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Jiřina Bohdalová ve filmovém muzikálu 
Dáma na kolejích, který v roce 1966 
natočil režisér Ladislav Rychman.

36 čtenářů reagovalo na hádanku, kterou uveřejnilo Holešov-
sko č. 3/2013, přičemž jste poznali úryvek písně „Mějte rozum, 
paní Kučerová“ (Jiří Bažant, Jiří Malásek, Vlastimil Hála/
Vratislav Blažek), 
kterou ve filmovém 
muzikálu Dáma na 
kolejích (film natočil 
v roce 1966 režisér 
Ladislav Rychman) 
zpívá Jiřina Boh-
dalová. Prvním vylo-
sovaným je Zdeněk 
Roháček z Holešova, 
druhým výhercem 
je Ladislav Drábek  
z Holešova - oba si 
pochutnají v restau-
raci Kanada Holešov.

Za správně vyluštěné SUDOKU pošleme volné vstupen-
ky do kina Svět Janu Kovářovi a Jaromíru Pilařovi - oba jsou  
z Holešova. Všem šťastným výhercům redakce srdečně gratuluje!

V nové hádance dnes nepokračujeme, protože regionální 
noviny Holešovsko procházejí jistými změnami a autor této 
soutěže ji od dubna už nebude vymýšlet. 

V příštím čísle budou vylosováni už jen výherci z č. 4.
RR 

Pozvánka 
na koncert 

TEXAS
15. března od 20 hodin

- zámek Holešov
Vystoupení oblíbené hole-

šovské country kapely. 
vstupné: 50,-

Čtvrtek 7. 3. Ztracená tvář 
města, výstava - vernisáž, 
studovna Městské knihovny od  
17 hod.
Sobota 9. 3. Den pro zdraví, 
VI. ročník projektu k propaga-
ci životního stylu a podpoře 
zdraví - 3. Základní škola 
Neděle 10. 3. Mezinárodní 
festival outdoorových filmů - 
New Drive Club od 17 a 20 hod.
Čtvrtek 14. 3. Všetulská hůlka, 
vystoupení mažoretkových 
skupin - zámek
Neděle 17. 3. Dary skřítků, di-
vadelní představení připravil 
soubor handicapovaných dětí 
Korálek - kino Svět  od 14 hod.
Pátek 22. 3. Noc s Anderse-
nem - Městská knihovna a SVČ 
TYMY

MKS HOLEŠOV PŘIPRAVUJE
Sobota 23. 3. Blue Effect, 
koncert legendární skupiny 
s kytaristou Radimem Hladí-
kem - New Drive Club 

Sobota 23. 3. - neděle 24. 3. 
Jarní zahrádkářská výstava  
a velikonoční jarmark - za-
hradnictví Stella a zámecký park
Neděle 24. 3. Předvelikonoční 
koncert Holešovského komor-
ního orchestru s Chrámovým 
sborem a sólisty a hosty - 
kostel Nanebevzetí Panny Marie 
od 16 hod.

RR

Akce na nejbližších 
14 dnů

Vždy se najde důvod, proč poznat nové lidi. Buď je potřebuješ na to, aby ti změnili 
život, nebo oni potřebují tebe, abys změnil ty ten jejich.


