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O čem jednaly
rady města a kraje?
Co vy na to,
pane starosto?
Na společném jednání se
v pondělí 22. února dopoledne sešli v prostorách
holešovského zámku
členové Rady města Holešova a Rady Zlínského
kraje. O čem konkrétně
jste jednali? Co vy na to,
pane starosto?
„Na programu schůze
byly především strategické záměry, které se
bezprostředně týkají města Holešova a mají
návaznost na Zlínský kraj. Jednali jsme o podrobnostech připravovaného jihovýchodního
obchvatu města, problematice investiční akce
kanalizace Tučapy - Količín, revitalizaci Amerického parku a samozřejmě také o zájmech
města z hlediska postupného budování strategické průmyslové zóny. Rovněž jsme diskutovali o možnosti vytvořit v holešovském zámku
specializované archeologické pracoviště. Vedle
radních se schůze zúčastnili také vedoucí odborů městského a krajského úřadu.“

MASOPUST NA HOLEŠOVSKU. Druhý únorový víkend byl ve znamení masopustního veselí
v holešovských osadách i okolních vesnicích. Více informací na str. 8, 9, 10 a 11.

Další informace na str. 3

Foto František Sovadina

Kupujte Holešovsko
a choďte na bazén
ve Sportcentru Holešov zdarma.
Již od příštího čísla.

Radana Klimková, Sportovní 1489, Holešov
• kadeřnictví, modeláž nehtů, společenské účesy
• dámské, pánské a dětské stříhání
• poradenství, prodej vlasové kosmetiky a dárkových poukazů
V holešovských školách se v pátek 12. února uskutečnil zápis dětí
do prvních tříd. Podrobné informace přinášíme na str. 7.
Foto Robert Rohál

Tel.: 604 752 716, mail: radaklim@seznam.cz, www.klimkova.cz
Po předložení inzerátu sleva 10 %
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Město opět půjčuje peníze z Fondu rozvoje bydlení
Město Holešov vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjčky
z Fondu rozvoje bydlení. Podmínky
pro účast ve výběrovém řízení:
1. Žadatelé mohou získat
půjčku z fondu na základě žádosti
o zařazení do výběrového řízení.
2. Žádost o poskytnutí půjčky
bude doručena na podatelnu MěÚ
Holešov do 5. 3. 2010 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)
přesné označení předmětu půjčky
(adresa, číslo popisné, číslo parcely, doklad o vlastnictví - ne starší
než 3 měsíce, u členů byt. družstev
kopii nájemní smlouvy a kopii OP,
stavební povolení či jiný příslušný
doklad, u členů byt. družstev souhlas bytového družstva, nezbytnou projektovou dokumentaci, d)
cenu akce, při svépomoci odhad
nákladů, které budou při realizaci
dokladovány fakturami a účty, e)
předpokládanou dobu dokončení
akce, f) požadovanou částku úvěru,
g) popis účelu, na který je půjčka
žádána (druhy půjček), h) potvrzení
o výši příjmu žadatele o půjčku.
Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:
A) Rodinné domy
A1 - účel (obnova střechy, případně
přestavba ploché na šikmou starší
10 let), splatnost 4 roky, úrok 5 %,
do 150 000,- Kč na jeden dům.
A2 - (vybudování přípojky na stávající kanalizační řad v délce víc
než 30 m), splatnost 4 roky, úroky
5 %, částka do 50 000,- Kč.
A3 - (zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu tam,
kde nelze provést napojení na centrální ČOV), splatnost 4 roky, úroky
5 %, částka do 35 000,- Kč na jeden dům.
A4 - (dodatečná izolace domu
staršího 30 let), splatnost 4 roky,
úrok 5 %, částka do 40 000,- Kč
na jeden dům.
A5 - (provedení zateplení nebo obnova fasády včetně oplechování),
splatnost 4 roky, úrok 5 % , částka
do 150 000,- Kč na jeden dům.
A6 - (modernizace nebo zřízení
nového hygienického zařízení),
splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka
do 50 000,- Kč na jeden dům.
A7 - (rekonstrukce rozvodů vody, odpadní sítě, elektroinst. či plynoinst.),

splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka
do 75 000,- Kč na jeden byt.
A8 - (zřízení nového systému vytápění (plynové, elektrické, tepelné
čerpadlo, případně rekonstrukce
stávajícího), splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka do 75 000,- Kč
na jeden byt.
A9 - (půdní nástavba bytu rušící
plochou střechu - min. 50 m2 užit.
plochy), splatnost 4 roky, úroky
5 %, částka do 150 000,- Kč na jeden byt.
A10 - (nástavba a vestavba
bytu v klasickém půdním prostoru), splatnost 4 roky, úroky 5 %
do 150 000,- Kč na jeden byt.
A 11 - (zřízení nové bytové jednotky
z nebytového prostoru), splatnost

nad 50 m2 užitné plochy), splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka
do 300 000,- Kč na jeden byt.
B10 - (půdní nástavba bytu rušící plochou střechu - do 50 m2
užitné plochy), splatnost 4 roky,
úrok 5 %, částka do 150 000,- Kč
na jeden byt.
B11 - (nástavba a vestavba bytu
v klasickém půdním prostoru
- do 50 m2 užitné plochy), splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka
do 150 000,- Kč na jeden byt.
B12 - (provedení fasády na novém
domě), splatnost 4 roky, úroky 5 %,
částka do 500 000,- Kč na jeden
dům.
B13 - (zřízení nové bytové jednotky z nebytového prostoru),
splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka
do 150 000,- Kč na jeden byt.
B14 - (výměna výplní otvorů domu
staršího 20 let), splatnost 4 roky,
úroky 5 %, částka do 50 000,- Kč
na jeden byt.
B15 - (obnova a statické zajištění
balkónů), splatnost 4 roky, úroky
5 %, částka do 30 000,- Kč na jeden byt.
C) Ostatní (slouží pouze pro
účely města Holešova)
C1 - (výkupy pozemků v rámci
rozvoje města), splatnost 4 roky,
částka do 1 000 000,- Kč.
C2 - (budování infrastruktury), splatnost 4 roky,
částka do 1 000 000,- Kč.

4 roky, úroky 5 %, do 150 000,- Kč
na jeden byt.
A12 - (výměna výplní otvorů domu
staršího 20 let), splatnost 4 roky, úroky 5 %, do 150 000 Kč na jeden dům.
B) Bytové domy
B1 - (obnova střechy, případně
přestavba ploché na šikmou starší
10 let), splatnost 4 roky, úroky 5 %,
do 500 000,- Kč na jeden dům.
B2 - (vybudování přípojky na stávající kanalizační řad v délce víc
než 30 m), splatnost 4 roky, úroky
5 %, do 50 000,- Kč.
B3 - (dodatečná izolace domu
staršího 30 let), splatnost 4 roky,
úroky 5 %, částka do 500 000,- Kč
na jeden dům.

Prodejna a půjčovna el. nářadí

značky BOSCH

Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.
Tel.: 573 398 317, www.instrumentum.cz
Najdete nás v Holešově v ulici Nerudova 325
v přízemí budovy firmy RAPOS, spol. s r. o.
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B4 - (provedení zateplení nebo
obnova fasády domu včetně oplechování), splatnost 4 roky, úroky
5 %, částka do 500 000,- Kč na jeden dům.
B5 - (modernizace nebo zřízení
nového hygienického zařízení),
splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka
do 50 000,- Kč na jeden byt.
B6 - (rekonstrukce rozvodů vody,
odpadní sítě, elektroinst. či plynoinst.), splatnost 4 roky, úroky 5 %,
částka do 50 000,- Kč na jeden byt.
B7 - (zřízení nového systému vytápění (plynové, elektrické, tepelné
čerpadlo, případně rekonstrukce
stávajícího), splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka do 75 000,- Kč
na jeden byt.

B8 - (půdní nástavba bytu rušící plochou střechu - nad 50 m2
užitné plochy), splatnost 4 roky,
úroky 5 %, částka do 300 000,- Kč
na jeden byt.
B9 - (nástavba a vestavba bytu
v klasickém půdním prostoru -

Jednotlivé účely půjček lze
kumulovat. Stejný účel nelze použít opakovaně. O výsledku výběrového řízení budou všichni
žadatelé vyrozuměni a vyzváni
k dodání dalších potřebných
dokladů a následnému uzavření
smlouvy o půjčce.
Ing. Stanislav Julíček
vedoucí odboru investic, silničního hospodářství a údržby města
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Společnému jednání dominovaly strategické projekty
Starosta města Zdeněk
Janalík v rozhovoru o společném jednání rady města a Zlínského kraje říká: Sen o kluzišti
s umělou ledovou plochou se
začíná naplňovat.
Jedním z nejdůležitějších
projektů pro Holešov je urychlené zahájení stavby jihovýchodního obchvatu. K jakým závěrům
jste v této oblasti dospěli?
Naším záměrem je spolupráce s krajem při zařazení obchvatu
do výzvy Regionálního operačního
programu, v rámci něhož bychom
z tohoto programu obdrželi potřebné finance. Dále jsme diskutovali
o časovém harmonogramu společného postupu tak, aby stavba
mohla být zahájena v roce 2011.
Další ze strategických staveb je bezmála dvousetmilionová investice do kanalizace
Tučapy - Količín, která by mohla
začít již letos na podzim. Podpoří Zlínský kraj zařazení této
stavby do priority číslo jedna
pro získání státní dotace?
Naší snahou bylo dohodnout
se Zlínským krajem zařazení této
stavby do tak zvané priority číslo
jedna. Město Holešov si uvědomuje složitost finanční situace, a proto
se vzdalo případné finanční spoluúčasti Zlínského kraje na této
akci, a to ve prospěch malých obcí.
Trvání na finanční spoluúčasti kraje
by mohlo zařazení stavby do priority číslo jedna ohrozit a my bychom
pak s velkou pravděpodobností
přišli i o státní dotaci, jejíž výše je
pro realizaci stavby rozhodující.

Jednali jste také o budování strategické průmyslové zóny
a s tím souvisejících zájmech
města. S jakými výsledky?
Jednalo se především o problémy související s budováním
rychlostní komunikace R49.
V okamžiku, kdy bude dokončen
velký dopravní uzel u Hulína, celá
zátěž komplikované dopravní situace v regionu spadne na Holešov. Jednou z dopravních staveb,
která by tuto situaci měla zmírnit,
je připravovaná stavba kruhové
křižovatky u gymnázia. Právě
o způsobu financování této křižovatky jsme na společném jednání také diskutovali a dohodli
se, že budeme společně hledat
další možnosti financování, jak
pro dopravu v Holešově, tak důležité stavby.
Na programu schůze bylo
i financování revitalizace Amerického parku. Mohou se Holešované těšit na brzké vybudování moderního sportovního
centra, včetně umělé ledové
plochy?
Financování revitalizace
Amerického parku by se mělo
uskutečnit v rámci modelu, který
vytvořil Zlínský kraj. S prací v této
lokalitě bychom chtěli začít na podzim. Konkrétně půjde o stavbu kluziště s umělou ledovou plochou,
víceúčelové hřiště a všechny další
stavby, o nichž už jsme několikrát hovořili. Náš sen, že bychom
měli v Holešově konečně kluziště
s umělou ledovou plochou, se začíná naplňovat.

Členové Rady Zlínského kraje při jednání v sále holešovského zámku.

Představitelé Holešova na společném jednání se zástupci
Zlínského kraje.
Podpoří Zlínský kraj vznik
specializovaného archeologického pracoviště v prostorách
holešovského zámku?
Zlínský kraj má ze zákona
povinnost ukládat archeologické
nálezy učiněné na území Zlínského kraje. V současnosti je situace
v této oblasti složitá. V rámci budování infrastruktury pozemních staveb je nálezů velké množství, není
je kde ukládat a nejsou k dispozici
pro bádání a veřejnost. Ředitel Archeologického centra v Olomouci
Dr. Jaroslav Peška proto navrhuje
vybudovat specializované sbírkotvorné archeologické pracoviště,
které by stálo na pomezí výzkumné
archeologické organizace a muzea
a nemělo by v našem geopolitickém prostoru obdoby. Nabízí varianty vzniku společného projektu
pro Zlínský i Olomoucký kraj, případně pro každý kraj samostatně.
Je to záležitost vysoce odborná
a město Holešov s tím má společné pouze to, že po jednání s tímto
archeologickým centrem bychom
chtěli Zlínskému kraji nabídnout
pro tyto účely prostory druhého
patra a části zámeckého sklepení.
Myslím, že by to mohla být varianta vhodná pro obě strany. Kromě
jiného by zřízení tohoto pracoviště
na zámku mohlo znamenat vytvoření až dvaceti pracovních míst
pro středoškoláky a vysokoškoláky. Město by tak našlo smysluplnou náplň pro druhé patro zámku
i druhou část zámeckého sklepa,

případně by tudy vedla cesta k nalezení finančních prostředků pro
revitalizaci druhého patra a v neposlední řadě bychom tímto způsobem mohli rozložit tíhu financování
provozních nákladů zámku.
Jaký charakter má výstup
ze společného jednání Rady
města Holešova a Rady Zlínského kraje?
Výstupem z jednání bylo společné prohlášení, v němž obě strany vyjádřily shodu při řešení všech
projednávaných bodů. Celkově
se jednání Rady města Holešova
a Rady Zlínského kraje neslo v přátelské a vstřícné atmosféře.
Ptal se František Sovadina

Starosta Zdeněk Janalík
vítá hejtmana Stanislava Mišáka.
Foto František Sovadina.

Krmení toulavých a zdivočelých zvířat je nebezpečné
Holešov - Obyvatele lokality ulic Školní,
Sušilova a především Havlíčkova v současnosti
trápí větší množství toulavých koček. Problémem je nejen to, že se množí, ale že se pohybují
v blízkosti zahrady mateřské školy a v celkem
husté obytné zástavbě. Pro jejich úkryt jim
slouží zákoutí ulice Školní, ruiny bývalé Irisovky
a další neudržované prostory. V jarním období
bude mnohem více dětí trávit čas ve venkovních
prostorách školky, a hrozí jim tak nebezpečí různých nákaz prostřednictvím množství výkalů či
přímého kontaktu se zvířaty. Na problém město

upozornili obyvatelé domu s pečovatelskou
službou a žádají nějakou nápravu. Jedinou
možností je toulavá zvířata nekrmit. Odchyt
a odvoz do útulku nebo celková kastrace by
byly velmi finančně nákladné a asi i nereálné.
Za tento stav může především nezodpovědnost
některých obyvatel a návštěvníků DPS, kteří
tato zvířata přikrmují či jim umožňují azyl v chodbách či sklepení domu. Z tohoto důvodu město
Holešov a správce objektu DPS - Tepelné
hospodářství, s.r.o. upozorňují obyvatele domu
na zákaz krmení toulavých koček. Nehledě

na to, že rozšiřování různých potravin po zemi
v blízkosti domů a obydlených lokalit vede
k množení nebezpečných hlodavců.
Samozřejmě že je pochopitelná snaha lidí,
kteří mají zvířata rádi, o jejich záchranu, ale tímto způsobem jen přispívají k množení toulavých
zvířat a k jejich dalšímu utrpení a prohlubování
problému. Pokud mají lidé zvířata rádi, měli
by si je osvojit a v případě nutnosti kastrovat.
Informace podá odbor životního prostředí MěÚ
či veterinární lékaři.
R. Seifert, místostarosta
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Usnesení z 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo dne 8. února 2010
Přijaté usnesení č. 1/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
ověřovateli zápisu Ludmilu Štaudnerovou a Ing. Miroslava Strnada.
Přijaté usnesení č. 2/2010 Zastupitelstvo města Holešova
schválilo návrhovou komisi
ve složení: Libor Liška, Miroslav
Kunc a Bc. Jana Slovenčíková.
Přijaté usnesení č. 3/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
předložený a upravený program
jednání Zastupitelstva města Holešova konaného dne 8. února 2010.
Přijaté usnesení č. 4/2010. Zastupitelstvo města Holešova vzalo
na vědomí informaci starosty
města o činnosti orgánů města
od posledního jednání Zastupitelstva města Holešova.
Přijaté usnesení č. 5/2010. Zastupitelstvo města Holešova vzalo
na vědomí informaci tajemníka
městského úřadu o plnění usnesení Zastupitelstva města Holešova
ze dne 21. prosince 2009.
Přijaté usnesení č. 6/2010. Zastupitelstvo města Holešova
schválilo podle § 6 odst. 5)
a § 64 odst. 5) s použitím §
71 odst. 2) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, zadání změny
č. 1 Regulačního plánu části
města Holešova - lokalita Za Kozrálovem dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Radomír
Šťastný. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 7/2010. Zastupitelstvo města Holešova I schválilo vypsání výběrového řízení
na financování silničního obchvatu
města ve výši 21 mil. Kč. II. pověřilo radu města provedením výběrového řízení. Zodpovídá: Ing. Dušan
Leško. Termín: 22. 3. 2010.
Přijaté usnesení č. 8/2010. Zastupitelstvo města Holešova
schválilo rozpočtové opatření
města Holešova č. 1/2010 dle
předloženého návrhu v souladu s ustanovením § 84 odst.
2 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů.
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 9/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo plán práce finančního výboru
na rok 2010 dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Ludvík Urban,
předseda FV. Termín: průběžně.
Přijaté usnesení č. 10/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
I. vzalo na vědomí stanovisko
finančního výboru ke zprávě
nezávislého auditora k ověření účetní agendy ve Středisku
volného času provedené v souvislosti se zánikem této příspěvkové organizace k 31. 12. 2008.
II. uložilo Radě města Holešova
zajistit předání všech účetních
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dokladů a ostatních písemností
zrušené příspěvkové organizace
SVČ Holešov na nástupnickou
organizaci. Zodpovídá: Rada
města Holešova. Termín: 28.
2. 2010.
Přijaté usnesení č. 11/2010. Zastupitelstvo města Holešova I.
odvolalo z funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Holešova Oldřicha Závojského. II.
zvolilo členem Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Holešova
Ing. Františka Rafaju, bytem Holešov. Zodpovídá: Ing. Petr Kvasnica. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 12/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo úplatné nabytí vlastnických práv k nově vzniklým
pozemkům na základě geometrických plánů č. 1505-94/2009,
k.ú. Holešov, č. 1502-94/2009,
k.ú. Holešov, č. 373-94/2009, k.ú.
Dobrotice, a č. 1079-94/2009,
k . ú . Ž o p y, z p r a c o v a n ý c h
Ing. Danielem Sobotou, v souvislosti s realizací investiční
akce „Silnice II/490: Holešov jihovýchodní obchvat“ dle předloženého seznamu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 13/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo úplatné nabytí vlastnických
práv k pozemkům od jednotlivých
vlastníků v souvislosti s realizací
investiční akce „Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat“ dle
předloženého seznamu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 14/2010.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo zveřejnění záměru
prodeje městských pozemků
p.č. 520, orná půda, o výměře
9.574 m2, p.č. 961, orná půda,
o výměře 1.014 m2 a p.č. 962,
ostatní plocha, o výměře 740
m2, vše k.ú. Všetuly, dle předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 15/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
1. prodej části městského pozemku p.č. 2951/2, ostatní plocha,
o výměře cca 700 m2, k.ú. Holešov,
Ing. Ludvíku Urbanovi a Jiřině Urbanové, bytem Holešov, za kupní
cenu 500 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. Smlouva bude
uzavřena v termínu do 31.5.2010.
Po marném uplynutí uvedené lhůty
způsobené nabyvatelem pozbývá
toto usnesení platnost. 2. prodej
městského pozemku p.č. 2951/6,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 66 m2, a části městského
pozemku p.č. 2951/2, ostatní plocha, o výměře cca 634 m2, vše
k.ú. Holešov, Liboru Liškovi a Věře
Liškové, bytem Holešov, za kupní

cenu 500 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. Smlouva bude
uzavřena v termínu do 31.5.2010.
Po marném uplynutí uvedené lhůty
způsobené nabyvatelem pozbývá
toto usnesení platnost. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 16/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo prodej městských pozemků p.č. 1923/14, trvalý travní
porost, o výměře 11 m2, a p.č.
1925/23, ostatní plocha, o výměře 157 m2, vše k.ú. Holešov,
Aleně Turečkové, bytem Holešov, za kupní cenu 70 Kč/m2
+ náklady s prodejem spojené.
Smlouva bude uzavřena v termínu do 31. 3. 2010. Po marném
uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá toto
usnesení platnost. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 17/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
prodej městských pozemků p.č.
2780/4, ostatní plocha, o výměře
21 m2, p.č. 2780/5, p.č. 2780/6,
p.č. 2780/7, p.č. 2780/8, p.č.
2780/9, p.č. 2780/10, p.č. 2780/11,
p.č. 2780/12, p.č. 2780/13, p.č.
2780/14, p.č. 2780/15 a p.č.
2780/16, vše ostatní plocha o výměře 20 m2, k.ú. Holešov, společnosti GOOLST, s.r.o., Elektromontážní a stavební činnost,
Brusné, IČ 27700364, za kupní
cenu 316 Kč/m2 + náklady s tímto
prodejem spojené. Smlouva bude
uzavřena v termínu do 31. 3. 2010.
Po marném uplynutí uvedené lhůty
způsobené nabyvatelem pozbývá
toto usnesení platnost. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 18/2010.
Zastupitelstvo města Holešova schválilo zveřejnění záměru
prodeje městských pozemků
p.č. 2790/98, 2790/99, 2790/100,
2790/101, 2790/102, 2790/103,
2790/104, 2790/105, 2790/106
a 2790/107, vše k.ú. Holešov,
dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 18/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p.č. 418/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
9 m2, k.ú. Holešov, v současné
době pod trafostanicí E.ONu na ul.
Partyzánská, dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 20/2010.
Zastupitelstvo města Holešova
schválilo prodej části městského pozemku p.č. 1828/1, ostatní
plocha, o výměře cca 60 m2, k.ú.
Dobrotice, Naděždě a Zdeňkovi Hlobilovým, bytem Dobroti-

ce, za kupní cenu 200 Kč/m2 +
náklady s prodejem spojené.
Smlouva bude uzavřena v termínu do 31. 5. 2010. Po marném
uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá toto
usnesení platnost. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 21/2010. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p.č. 1932/8, orná
půda, o výměře 43 m2, k.ú. Holešov, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 22/2010. Zastupitelstvo města Holešova I.
vzalo na vědomí zprávu starosty města o možnosti vrácení
sociálního pojištění za období
01 - 06/2007. II. pověřilo starostu města podat další zprávu
Zastupitelstvu města Holešova
po rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v této záležitosti.
Přijaté usnesení č. 23/2010. Zastupitelstvo města Holešova I. vzalo
na vědomí zprávu starosty města
o postupu při podání žádosti města
Holešova na akci „Holešovsko sever - kanalizace“ (stavba 1, Holešov, Količín, Tučapy). II. pověřilo
starostu města podat na Zlínský kraj
písemnou žádost o zařazení této
stavby do priority č. 1 s tím, že město Holešov nebude žádat finanční
spoluúčast Zlínského kraje.
Nepřijatá usnesení:
Zastupitelstvo města Holešova neschválilo prodej městských pozemků p.č. 2790/106, ostatní plocha,
o výměře 20 m2, p.č. 2790/107,
ostatní plocha, o výměře 21 m2,
vše k.ú. Holešov, Marice Zábranské, za kupní cenu 300 Kč/m2 +
náklady s tímto prodejem spojené.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Zastupitelstvo města Holešova
neschválilo prodej městských
pozemků p.č. 2790/103, ostatní
plocha, o výměře 20 m2, p.č.
2790/104, ostatní plocha, o výměře 20 m2, p.č. 2790/105, ostatní plocha, o výměře 20 m2, vše
k.ú. Holešov, Mgr. Žanetě Dvořáčkové, za kupní cenu 300 Kč/
m2 + náklady s tímto prodejem
spojené. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Zastupitelstvo města Holešova
neschválilo zveřejnění záměru
prodeje městského pozemku p.č.
1356/3, ostatní plocha, o výměře
819 m2, k.ú. Holešov, dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
PaedDr. Zdeněk Janalík v. r.
starosta města
Ludmila Štaudnerová v.r.
ověřovatelka zápisu
Ing. Miroslav Strnad v. r.
ověřovatel zápisu
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Usnesení ze 3. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 8. února 2010
Přijaté usnesení č. 27/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
úplatné nabytí vlastnických práv
k pozemkům od jednotlivých vlastníků v souvislosti s realizací investiční akce „Silnice II/490: Holešov
- jihovýchodní obchvat“ dle předloženého seznamu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM
8. 2. 2010.
Přijaté usnesení č. 28/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit úplatné nabytí vlastnických práv k nově vzniklým
pozemkům na základě geometrických plánů č.1505-94/2009,
k.ú. Holešov, č. 1502-94/2009,
k.ú. Holešov, č. 373-94/2009, k.ú.
Dobrotice a č. 1079-94/2009, k.ú.
Žopy, zpracovaných Ing. Danielem Sobotou, v souvislosti s realizací investiční akce „Silnice
II/490: Holešov - jihovýchodní
obchvat“ dle předloženého seznamu. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 8. 2. 2010.
Přijaté usnesení č. 29/2010. Rada
města Holešova schválila zřízení
věcného břemene na pozemku p.č.
385/4, k.ú. Žopy, pro společnost
JMP Net, s.r.o., Brno, Plynárenská
499/1, IČ: 27689841, v souvislosti
s realizací investiční akce „Holešov - cyklostezka Holešov“ za cenu
10.000 Kč včetně DPH. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 30/2010.
Rada města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy
s firmou JAH s.r.o., Holešov, IČ
283 57 272, na užívání městských
nebytových prostor v objektu čp.
38 na nám. Dr. E. Beneše v Holešově za nájemné: prodejna
o výměře 106,70 m2 á 720 Kč/
rok, sklady o výměře 22,80 m2
á 620 Kč/rok s účinností od
9. 2. 2010. Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 31/2010. Rada
města Holešova schválila 1. prodloužení nájemní smlouvy uzavřené s Miroslavem Sonntagem
na užívání bytu č. 1 v městském
domě čp. 55 na nám. Dr. E. Beneše v Holešově na dobu určitou
do 28. 2. 2011. 2. prodloužení
nájemní smlouvy uzavřené s Janem Pekařem na užívání bytu č.
8 v městském domě čp. 507 na ul.
Palackého v Holešově na dobu
určitou do 31. 8. 2010. Zodpovídá:
Jana Kolářová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 33/2010.
Rada města Holešova schválila
Charitě Holešov přenechání části nebytových prostor o výměře
16 m2 v městském objektu čp.
1029 na nám. Sv. Anny v Holešově organizaci Azylový dům pro
ženy a matky s dětmi, o. p. s.,

Vsetín, IČ 25 90 96 14, za účelem
zřízení kanceláře pro „Terénní
asistenční službu“ v rodinách
s dětmi. Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 34/2010. Rada
města Holešova I schválila příspěvkovým organizacím: 1. Základní
škola Holešova, 2. Základní škola
Holešov, 3. Základní škola Holešov,
Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636, Mateřská škola, Holešov,
Grohova 1392, Mateřská škola Sluníčko, Holešov, Havlíčkova 1190,
Středisko volného času, Městské
kulturní středisko Holešov, Centrum po seniory, Ústřední školní
jídelna Holešov rozpočet na rok
2010 včetně plánu odpisů majetku
dle předloženého návrhu. II. stanovila závazné ukazatele: dodržení
čerpání nákladů podle účetních
skupin, dodržení výše čerpání fondů. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 35/2010.
Rada města Holešova udělila
příspěvkové organizaci Centrum
pro seniory, p.o., Holešov, Příční
1476, souhlas pro přijetí sponzorského daru ve výši 36.299 Kč
od Ing. Jaromíra Janečky, bytem
Brno, a Ing. Evy Hýblové, bytem Kuřim. Na darovací smlouvě bude uvedeno číslo tohoto
usnesení. Zodpovídá: Mgr. Ivana
Bozděchová, ředitelka CpS. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 37/2010. Rada
města Holešova udělila Janu Přibylovi, bytem Holešov, Pamětní list
v deskách za dlouholetou práci pro
TJ Sokol a město Holešov. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 38/2010.
Rada města Holešova vydala
nařízení č. 1/2010 o vyhlášení
záměru zadat zpracování lesních
hospodářských osnov dle předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Markéta Šubová. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 39/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p.č. 520, orná
půda, o výměře 9.574 m 2, p.č.
961, orná půda, o výměře 1.014
m2 a p.č. 962, ostatní plocha, o výměře 740 m2, vše k.ú. Všetuly, dle
předloženého návrhu. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM
8. 2. 2010.
Přijaté usnesení č. 40/2010.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit: 1. prodej části
městského pozemku p.č. 2951/2,
ostatní plocha, o výměře cca 700
m2, k.ú. Holešov, Ing. Ludvíku
Urbanovi a Jiřině Urbanové, bytem Holešov, za kupní cenu 500
Kč/m2 + náklady s prodejem spo-

jené. Smlouva bude uzavřena
v termínu do 31.5.2010. Po marném uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá
toto usnesení platnost.
2. prodej městského pozemku
p.č. 2951/6, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 66 m2, a části
městského pozemku p.č. 2951/2,
ostatní plocha, o výměře cca 634
m2, vše k.ú. Holešov, Liboru Liškovi a Věře Liškové, bytem Holešov, za kupní cenu 500 Kč/m2
+ náklady s prodejem spojené.
Smlouva bude uzavřena v termínu do 31. 5. 2010. Po marném
uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá toto
usnesení platnost. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 8. 2. 2010.
Přijaté usnesení č. 41/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
prodej městských pozemků p.č.
1923/14, trvalý travní porost, o výměře 11 m2, a p.č. 1925/23, ostatní
plocha, o výměře 157 m2, vše k.ú.
Holešov, Aleně Turečkové, bytem
Holešov, za kupní cenu 70 Kč/m2
+ náklady s prodejem spojené.
Smlouva bude uzavřena v termínu
do 31. 3. 2010. Po marném uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá toto usnesení
platnost. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 8.2.2010.
Přijaté usnesení č. 42/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit 1. prodej městských
pozemků p.č. 2780/4, ostatní plocha, o výměře 21 m2, p.č. 2780/5,
ostatní plocha, o výměře 20 m2,
p.č. 2780/6, ostatní plocha, o výměře 20 m2, p.č. 2780/7, ostatní
plocha, o výměře 20 m2, 2780/8,
ostatní plocha, o výměře 20 m2,
p.č. 2780/9, ostatní plocha, o výměře 20 m 2, 2780/10, ostatní
plocha, o výměře 20 m2, p.č.
2780/11, ostatní plocha, o výměře 20 m 2, 2780/12, ostatní
plocha, o výměře 20 m2, p.č.
2780/13, ostatní plocha, o výměře 20 m2, p.č. 2780/14, ostatní
plocha, o výměře 20 m2, p.č.
2780/15, ostatní plocha, o výměře 20 m2, p.č. 2780/16, ostatní
plocha, o výměře 20 m2, vše k.ú.
Holešov, společnosti GOOLST,
s.r.o., Elektromontážní a stavební činnost, Brusné, IČ 27700364,
za kupní cenu 316 Kč/m2 náklady s tímto prodejem spojené.
Smlouva bude uzavřena v termínu do 31. 3. 2010. Po marném
uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá toto
usnesení platnost.
2. zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p.č.
2790/98, 2790/99, 2790/100,
2790/101, 2790/102, 2790/103,
2790/104, 2790/105, 2790/106,

2790/107, vše k.ú. Holešov, dle
předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: ZM 8. 2. 2010.
Přijaté usnesení č. 43/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p.č. 418/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 9
m2, k.ú. Holešov, v současné době
pod trafostanicí E.ONu na ul. Partyzánská, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček.
Termín: ZM 8.2.2010.
Přijaté usnesení č. 45/2010. Rada
města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova
1. odvolat z funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Holešova Oldřicha Závojského. 2. zvolit členem Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Holešova Ing. Františka
Rafaju, bytem Holešov. Zodpovídá: Ing. Petr Kvasnica. Termín:
ZM 8. 2. 2010.
Přijaté usnesení č. 46/2010. Rada
města Holešova vzala na vědomí
informaci tajemníka městského úřadu o plnění usnesení Rady města
Holešova ze dne 25. ledna 2010.
NEPŘIJATÁ USNESENÍ:
Rada města Holešova neschválila
uzavření darovací smlouvy mezi
městem Holešov a Dobromilou Konečnou, zastoupenou JUDr. Helenou Ilgnerovou, dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Jana Kolářová.
Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit: 1. prodej městských pozemků p.č. 2790/103,
ostatní plocha, o výměře 20 m2,
p.č. 2790/104, ostatní plocha,
o výměře 20 m2, p.č. 2790/105,
ostatní plocha, o výměře 20 m2,
vše k.ú. Holešov, Mgr. Žanetě
Dvořáčkové, za kupní cenu 300
Kč/m2 + náklady s tímto prodejem spojené.
2. prodej městských pozemků
p.č. 2790/106, ostatní plocha,
o výměře 20 m2, p.č. 2790/107,
ostatní plocha, o výměře 21 m2,
vše k.ú. Holešov, Marice Zábranské, za kupní cenu 300 Kč/m2 +
náklady s tímto prodejem spojené. Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 8.2.2010.
Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova
schválit zveřejnění záměru prodeje
městského pozemku p.č. 1356/3,
ostatní plocha, o výměře 819 m2,
k.ú. Holešov, dle předloženého
návrhu. Zodpovídá. Ing. Stanislav
Julíček. Termín: ZM 8. 2. 2010.
PaedDr. Zdeněk Janalík v. r.
starosta města
Gabriela Hradilová v. r.
ověřovatelka zápisu
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TELEFONNÍ SEZNAM MěÚ HOLEŠOV
předvolba pro všechny klapky, brána
ústředna (p. Hrudík)

573 521
573 521 111, mesto@holesov.cz
573 521 210 (894)
www.holesov.cz
helena.jelinkova@holesov.cz

fax (Tovární ul.)

projektový pracovník, stavební technik, příprava a realizace investic,
zást. ved. odboru

Radka Stratilová

456

stavební technik, realizace investic

Ing. Aleš Trněný

457

stavební technik, realizace investic

Milan Roubalík

458

klapka

správa nemovitého majetku

Ing. Eva Fryčová

459

PaedDr. Zdeněk Janalík

200

správa nemovitého majetku

Jitka Hanslíková

459

místostarosta

Josef Bartošek

201

Odbor finanční

místostarosta

Mgr. Rudolf Seifert

202

vedoucí odboru

Ing. Dušan Leško

500

tajemník

Ing. František Fuit

203

finanční účetní, zást. ved. odboru

Ilona Kupková

501

odborný finanční referent

Ing. Ivana Stískalová

501

příspěvkové organizace, kontrola
+ agenda školství

Eva Pavelcová

502

mzdová agenda, vzdělávání

Eva Kománková

503

pokladna Masarykova ul.

Dagmar Zapletalová

505

pokladna Tovární ul.

Milada Manová

891

místní poplatky

Hana Kupková

506

místní poplatky

Dagmar Macháčková

507

funkce

jméno

starosta

Odbor kancelář starosty
sekretariát - asistentka

Helena Jelínková

205

vedoucí odboru, zvláštní úkoly
a krizové řízení

Ing. Petr Kvasnica

250

právník města, zást. ved. odboru

František Kulhavý

251

přestupkové řízení

Michaela Miklíková

252

referent právního úseku

Jana Kolářová

253

projekt eGON centrum

Ing. Ivan Slezák

254

administrativa projektu vzdělávání
v eGON centru

Ludmila Görigová

254

Úsek správy místních poplatků

Odbor školství a kultury

Úsek správy IT
vedoucí úseku správy IT

Lubomír Paleček

255

vedoucí odboru

Mgr. Petr Chvátal

600

informační technologie

Josef Kašík

257

úsek tiskový

Bc. František Sovadina

550

informační technologie

Ing. Tomáš Maceška

258

úsek tiskový

Robert Rohál

550

propagace, cestovní ruch,
památková péče

Ing. Karel Bartošek

552

propagace, cestovní ruch, dotace

Jana Zapletalová

553

vedoucí odboru

Ing. Jitka Martínková

650

kontrola, zást. ved. odboru

Ing. Jitka Riemerová

651

kontrola

Bc. Milan Jonák

651

registrace živností

Miroslava Janoštiaková

653

registrace živností

Petra Vysloužilová

654

správní řízení

Ing. Hana Konečná

655

Odbor správní a vnitřních věcí
vedoucí odboru, personální věci

Mgr. Zdeňka Konopecká

350

Úsek vnitřních věcí

Odbor obecní živnostenský úřad

odpovědná za úsek vnitřních věcí,
zást.ved.odboru

Irena Ďuláková

359

místo prvního kontaktu, Czech POINT, ověřování písemností

Marie Jurčíková

222

podatelna, Czech POINT, ověřování
písemností

Jana Durdová

356

podatelna, Czech POINT, ověřování
písemností – Tovární ulice

Ing. Jaroslav Pospíšilík

890

řidič, údržba

Radovan Sedlář

111

údržba

Jiří Vaňhara

360, 895

Úsek správních činností

Odbor územního plánování a stavebního řádu
vedoucí odboru

Ing. Radomír Šťastný

700

stavební úřad

Jana Horáková

701

územní plánování, regionální rozvoj

Ing. Radomíra Pospíšilová

702

cestovní doklady

Lenka Láníková, DiS.

351

občanské průkazy

Kateřina Marcinová

352

evidence obyvatel, ověřování
písemností

stavební úřad

Adéla Horáková

703

Daniela Rušikvasová

353

územní plánování

Ing. Petr Klenner

704

matrika, ověřování písemností

Jarmila Medková

355

stavební úřad

Jana Podzemná

705

stavební úřad, zást. ved. odboru

Ing. Tomáš Nedbal

706

450

stavební úřad

Ing. Radim Skotek

707

Dagmar Novosadová

708

Odbor investic, silničního hospodářství a údržby města
vedoucí odboru – městský stavitel

Ing. Stanislav Julíček

Fond rozvoje bydlení

Eva Frybortová

451

stavební úřad

údržba města

Otto Gross

452

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

silniční hospodářství

Aleš Ryška

453

projektový pracovník,
příprava investic

vedoucí odboru, kurátor pro mladistvé, domácí násilí

Bc. Ivo Michálek

454

projektový pracovník,
příprava investic

Monika Partyková

455

6

PhDr. Viera Horáková

750

Věra Lorencová

759

Úsek sociálně právní ochrany dětí
sociálně právní ochrana dětí
(kolizní opatrovník)
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Počet nových prvňáků zůstává meziročně prakticky stejný
Holešov (frs) - Prakticky
stejný počet prvňáčků jako v loňském roce nastoupí letos do prvních tříd holešovských základních
škol. K zápisu, který se uskutečnil
v pátek 12. února, přišlo celkem
152 dětí. Od prvního září by jich
mělo zasednout do lavic 121.
Nejvíce prvňáků - 61 - nastoupí na 3. Základní školu. K zápisu se dostavilo 83 předškoláků.
V loňském roce přitom nastoupilo

60 žáků a předloni 53. Na 1. Základní škole se budou těšit na 41
dětí, u zápisu zaznamenali 48
kluků a holek. V roce 2009 přivítali na této škole 40 prvňáčků
a v roce 2008 čtyřicet sedm. Na 2.
Základní školu se dostavilo k zapsání do první třídy 21 dětí, v září
jich pak přivítají pravděpodobně
19. Vloni nastoupilo v této škole
do první třídy 18 žáků, v roce 2008
pak dvacet.

K zápisu do všech tří základních škol se dostavilo celkem 152 dětí. Většina z nich zasedne 1. září do lavic. Více fotografií ze zápisu naleznete
na stránkách města www.holesov.cz.
Foto Robert Rohál

soc. právní ochrana dětí, náhradní
rodinná péče

Jitka Chlupová, DiS.

kurátor pro nezletilé a mladistvé

Mgr. Jiří Nesázel

755

Úsek dávek hmotné nouze a sociálních služeb

Odbor životního prostředí
vedoucí odboru

Ing. Markéta Šubová

800

ochrana přírody a krajiny

Ing. Pavla Pšejová

801

ochrana ovzduší, odpad.
hospodářství, zást. ved. o.

Ing. Lenka Brezanská

802

vodohospodářská evidence,
povodňová ochrana

Mgr. Júlia Mudruňková

804

lesní hospodářství, myslivost

Ing. Martin Liška

805

vedoucí úseku, dávky pro občany
v hmotné nouzi, zást. ved. odboru

Bc. Věra Lišková

758

soc. koordinátor pro zletilé osoby,
ekonom odboru

Jana Vargová

758

dávky pro občany v hmotné nouzi

Libuše Hálová

753

vodoprávní úřad

Ing. Hana Vedrová

806

dávky pro občany v hmotné nouzi

Ladislava Kulhavá

757

ochrana zemědělského půdního fondu

Marta Zemaníková

808

sociální služby a sociální poradenství, DPS, opatrovnictví, zdravotnictví, romský poradce

Věra Šalerová

754

vedoucí odboru

Ing. Radek Doležel

850

soc. služby a soc. poradenství, DPS,
opatrovnictví, romský poradce, zdravotnictví, komunitní plánování

registrace vozidel

Marie Krátká

851

Mgr. Bc. Irena Seifertová

762

registrace vozidel

Radka Uherková

852

registrace vozidel

Eliška Pitrunová

852

přestupky/profesní osvědčení,
zást. ved. odboru

Vlastimil Křižka

853

zkušební komisař

Ing. Alexandr Púchovský

855

registrace řidičů

Jaroslava Valášková

856

přestupky/profesní osvědčení

Aleš Marek

857

velitel MP

Antonín Zalabák

156

zástupce velitele MP

Pavel Bránka

156

Odbor dopravně správních agend

Úsek péče o staré a těžce zdravotně postižené občany
vedoucí úseku,
agenda příspěvek na péči

Bc. Ivana Pospíšilíková

760

agenda příspěvek na péči

Bc. Kateřina Machalová

760

agenda příspěvek na péči

Petra Hradilová, DiS.

752

dávky pro těžce zdravotně postižené
občany

Jana Kahajová

756

dávky pro těžce zdravotně postižené
občany

Hana Matyášová, DiS.

756

Městská policie

7

hole‰ovsko 4/2010

Masopust 2010 v holešovských osadách
Dobrotice, Količín, Žopy a Tučapy

V Dobroticích vychází masopustní průvod tradičně v sobotu mezi prvními. Je to i kvůli dechovce, která v neděli doprovází průvod v sousedních Žopích.

Vedle medvěda byli v Dobroticích mezi maskami doktor Julínek se svými poplatky, kat, mušketýr, batole či pohádkové postavičky Jú a Hele.

V Količíně si vzal medvěd do parády mezi prvními předsedkyni
osadního výboru Markétu Habrovou.

Hudební doprovod v Količíně vyřešili po svém. Reproduktory vozí
na motorovém vozidle upraveném na způsob malé lokomotivy.

Orientální nádech količínského
masopustu.

Snad tímto malým žertíkem na sebe
Količínští nepřivolají fatvu.

8
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Masopust 2010 v holešovských osadách
Dobrotice, Količín, Žopy a Tučapy

O řadu zajímavých nápadů nebývá
při různých příležitostech v Žopích nikdy
nouze. Tentokrát asi nejvíce zaujaly vskutku
vyvedené kostýmy legendární skupiny KISS
(fotografie vlevo), včetně charakteristických
dlouze vyplazených jazyků.
Nezvyklým počinem byl rovněž telemost Aloise Janalíka, který zprostředkoval
atmosféru masopustu své přítelkyni na daleké Kamčatce. Mimochodem za několik týdnů se tam tento holešovský cestovatel opět
chystá a hodlá se tam usadit natrvalo.

V Tučapích se podobně jako v Žopích
konal masopustní průvod až v neděli. Mezi
maskami nechyběli mladí i dříve narození
pistolníci, kteří se nerozpakovali pozvednout
své zbraně ani proti zuřivým reportérům.
Medvěda doprovázeli Maková panenka
a Motýl Emanuel, vodník, mušketýr či stejně
jako v Žopích dvojice neohrabaných řemeslníků Pat a Mat.
Možná po vzoru aktivit Agrodružstva
Roštění a jejich mlékomatů nabízela mladá
kravička na počkání svoje vemínko k všeobecnému veselí ostatních obyvatel Tučap.
Text a foto František Sovadina

9
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Masopust 2010 v obcích holešovského regionu

LUDSLAVICE - Při masopustních průvodech bývá problém s muzikou. Hudebníci něco stojí a je jich málo. A tak to v různých místech
řeší různě. V Ludslavicích například vyrobili „džubox“ a upevnili ho na obyčejnou káru.

ZAHNAŠOVICE - Společná fotografie masek na hlavní silnici. Také v zahnašovickém průvodu byly zastoupeny maškary všech věkových
kategorií. Mezi nimi i tato půvabná pistolnice.

ŽERANOVICE - Žeranovickému masopustu asistovaly i jezdkyně na koni a koňský povoz plný uzenin.
A také čtveřice černých kokosů se svým nadměrným trenérem.

MARTINICE - Poněkud nesourodá kosmonautická dvojice Remek - Gagarin. Gubarev by se možná zlobil. Jak se zdá, nejen Elvis,
ale také Michael Jackson žije.

10
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Masopust 2010 v obcích holešovského regionu

PŘÍLEPY - Masopustní průvod v Přílepích bývá tradičně početný a pestrý. Letos v něm nechyběli kromě jiných i Fantomas,
postavičky Teletabís či Bob a Bobek i se svým kloboukem.

ROŠTĚNÍ - V Roštění pojali masopust jako expanzi čínských
obchodníků všeho druhu.

Mnozí z účastníků masopustního veselí udržují tuto tradici již dlouhá
léta. Nejinak je tomu i v Přílepích.

PRUSINOVICE - Podobně jako v Martinicích objevili se i v prusinovickém průvodu astronauté. Tady však představovali Američany
Armstronga a Aldrina.

HORNÍ LAPAČ - Pirátská loď byla nepřehlédnutelnou atrakcí
masopustu v Horním Lapači. Text a foto František Sovadina

Pestrobarevné směsici maškarního průvodu v Prusinovicích
dominovala kromě jiného i rodina Simsnových.

11
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Ocenění pro Jana Přibyla

Z činnosti Klubu vojenských
výsadkářů
Výbor Klubu vojenských výsadkářů (KVV) se sešel na svých výborových schůzích a projednal řadu bodů. Mezi nimi spolupráci s Vyšší
a střední policejní školou v Holešově, jejím ředitelem plk. Ing. Janem
Dvořákem a také s velitelem Krajského vojenského velitelství Zlín plk. gš.
Ing. Radkem Hennerem při zajištění akcí našeho klubu v roce 2010
a výhledově i v roce 2011.
Představitelé obou institucí nám přislíbili všestrannou pomoc. Zvláště si pak ceníme slibu ředitele policejní školy o zřízení místnosti tradic,
jejíž část bude věnována 7. výsadkovému pluku zvláštního určení, který
v Holešově působil v letech 1961 - 1969. Dále jsme požádali o materiální pomoc při zajištění jednotlivých exponátů Ministerstvo obrany ČR
a některé útvary Armády ČR.
Zároveň tímto způsobem žádáme naše členy, aby přišli
9. března 2010 v 15 hodin do salonku restaurace PUMPA a přihlásili
se na jednotlivé akce, které jsou naplánovány na rok 2010.
Výbor KVV Holešov

Za dlouholetou práci pro TJ Sokol Holešov obdržel v pátek 19. února
od představitelů města Holešova ocenění pan Jan Přibyl. Je dlouholetým
občanem města Holešova a jedním ze zakládajících členů TJ SOKOL
Holešov. Prožil v něm své mládí a do roku 2007 pracoval 13 let ve funkci
jeho starosty. Sokolským ideám věnoval celý svůj život a velkým dílem
přispěl k tomu, že v letošním roce může TJ SOKOL Holešov oslavit již
130 let svého trvání. Po sametové revoluci se zasloužil o obnovení činnosti organizace v Holešově. I nadále zůstává členem sokolské jednoty
Holešov a v případě potřeby i rádcem nově zvolenému výboru.
(frs)

Poděkování hasičům
V životě přijde na každého člověka doba, že potřebuje pomoc spoluobčanů. Nám se to přihodilo v sobotu 6. února. Zamrzly rýny a svody,
na střeše hromada sněhu a začalo tát. Voda si našla cestu do ložnice.
V nouzi nejvyšší jsme zavolali sbor hasičů města Holešova. Za rychlou
a nezištnou pomoc vřele děkujeme sboru dobrovolných i profesionálních
hasičů. A také městské policii za řízení dopravy.
Manželé Přibylovi
náměstí Dr. E. Beneše 43, Holešov

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Prodám starší televizi a dvě
horská kola, vše za 1 000 Kč.
Tel.: 737 731 761.
• Nabízím zaměstnání a manažerské postavení, plat 20 000 Kč,
zaškolení a vzdělávání. Požaduji
pracovní nasazení a aktivní přístup.
Kontakt 733 523 964.
• Prodám pozemek (orná půda)
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4 800 m2 za Jatkami Holešov
ve směru na Přerov. Kontakt
731 282 792.
• Prodám dětské horské kolo žluté
barvy (asi tak pro desetileté dítě)
v zánovním stavu. Cena dohodou.
Tel.: 724 105 808.
• Prodám loupané ořechy, 1 kg
za 75 Kč. Tel.: 774 494 900.

Holešovští hasiči se zúčastnili výcviku záchrany osob z vody
na rybníku v Roštění.
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Ženy - Mezinárodní den žen a jeho význam
S rozvojem svobodné společnosti se ukazuje skutečná
hodnota tradic 8. března jako dne
světové soudružnosti žen. Právě
proto je tento den zařazen v ČR
mezi významné dny. Byť jej chtěli
někteří „novátoři dějin“ vyškrtnout
z kalendáře.
Od prvních iniciativ Kláry
Zetkinové v roce 1889 v Paříži,
řady dalších žen v USA, Rakousku, Dánsku, Německu, Švýcarsku,
v r. 1917 v Petrohradě… uplynula dlouhá léta. I když v roce
1977 OSN vyzvala všechny státy
k uznání 8. března Dnem určeným
k boji za práva žen a celosvětový
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 demokratické principy rovné příležitosti a právo pro muže
a ženy v rodině, ve společnosti.
Mohl bych na vlastní zkušenosti,
jako poslanec PSP ČR, poukázat
či zobecnit iniciativy, včetně zákonodárství, které vedou ke zlepšení postavení žen ve společnosti,
rodině, zaměstnání, v politice,
v různých spolcích, neziskových
organizacích a mohl bych pokračovat. Vše s cílem zlepšit postavení a úlohu ženy, její ocenění či
docenění práce.

V ČR máme převážně schopné, pracovité, svědomité ženy.
Řada žen - např. manažerek vede úspěšně firmy, na mnohých
ženách doslova stojí chod závodů, provozů, družstev, dílen, škol,
zdravotnictví, úřadů atd. Ženy
jsou, a přiznejme si, převážně pilířem našich rodin.
Nutno však také přiznat, že
stále přetrvávají oblasti, témata,
problémy, které je potřebné řešit.
Potřebují hluboké zamyšlení, aktivní konkrétní kroky, konkrétní postupy. Stačí připomenout témata
- žena a sociální stát, globalizace,
rodina a současnost, rovné pod-

mínky, vzdělanost a rozšiřování
vzdělání, informovanosti, uplatnění schopností… atd. A k tomu,
realita, běžný denní život. Možná
výše uvedenými skutečnostmi
vzbudím i opačné reakce, které
jsem zaznamenal, např. že žena
má být jen doma, vařit, starat se
o rodinu, o muže, starat se o domácnost a další názory, s kterými
nesouhlasím. Nutno také přiznat,
že žena je v současné době - společnosti - sociální problém. I když
se s rozvojem vzdělanosti nebo
zaměstnaností postupně odstraňují rozdíly (především v Evropě),
přesto je ještě a často pohled
na ženu tak trochu - nerovnocenný s muži. A musím to jako muž
otevřeně přiznat. Jsem toho názoru, že musíme ženám dát více
příležitostí - k prezentaci svých

vlastních názorů, postojů, aktivit,
angažovanosti, profilace. 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 nutné,
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 poděkovat
ženám za vše, co pro nás dělají,
pro rodinu, děti, společnost.
Přijměte, prosím, s poděkováním pomyslnou kytičku růží díků.
Josef Smýkal
poslanec PSP ČR

Vážené a milé ženy,
dovolte mi, abych Vám
u příležitosti
Mezinárodního dne žen
popřál
vše dobré a radostné, lásku
a porozumění Vašich blízkých
a splnění všech Vašich přání.
S úctou
Josef Smýkal
poslanec PSP ČR
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Holešovská veřejnost si na nedostatek kultury nemůže stěžovat

Konverzační komedie Kornelovy vdovy, ve které se představily známé pražské herečky,
měla úspěch. Kino Svět bylo v pátek 19. 2. zcela zaplněno.

Plno bylo i na koncertě Pavla Bobka, který
proběhl 2. 2. v zámeckém klubu.

Slušnou účastí se mohl pochlubit i Farní ples, který se uskutečnil v prostorách holešovského zámku 13. 2. K tanci hrála kapela Retrospekt.

Velkou hudební událostí byl koncert špičkového tělesa Czech Virtuosi Brno, který proběhl ve velkém sále holešovského zámku 9. 2.
Jako sólistka na housle se představila Esther Yoo, dirigoval Eric Lederhandler. Foto R. Rohál.
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Městskou galerii ovládla Krása ze dřeva
Slavnostní vernisáží byla ve středu 17.
února v Městské galerii v Holešově otevřena
výstava nazvaná Krása ze dřeva. Vystavené
exponáty tvoří jednak řezbářské práce Spolku
podhostýnských výtvarnic Dřevotvorky, jed-

nak repliky historického nábytku, které vyrobili
studenti Střední školy nábytkářské a obchodní
v Bystřici pod Hostýnem. Výstava je navíc
obohacena o háčkované klobouky z dílny paní
Evy Prázdné.

Velice dobře navštívenou vernisáž zahájil tradičně galerista Vratislav Brázdil.

Na zajímavé výstavě nemohl chybět ani místní dřevořezbář
Jarda Stoklásek.

Tvorba inspirovaná folklorem.

Výstava Krása ze dřeva, kterou připravilo
Městské kulturní středisko Holešov, potrvá do
21. března.
Text a foto Robert Rohál

Malé návštěvnice vernisáže.

Vratislav Brázdil představuje ženský spolek
Dřevotvorky.

Výstava nabízí lidovou tvořivost snoubenou s poctivým kumštem.
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3 sezóny v pekle - 3 poválečné roky Egona Bondyho
„Peklo neexistuje. Ale lidi jsou hloupí.
Vždycky si nějaký vymyslej. Je třeba se vzbouřit. Nesmířit se. Ani s bohem. Ani s peklem.“
Loňská česká filmová produkce má dva nesporné vrcholy. Protektora Marka Najbrta a 3 sezóny
v pekle Tomáše Mašína. Pomyslný souboj

KNIŽNÍ TIP
JOLANA MATĚJOVÁ: JAROSLAV DIETL, TAJEMSTVÍ VYPRAVĚČE
Zatímco kritika psala, že Jaroslav Dietl
(1929 - 1985) píše červenou knihovnu,
a většinou ho nechválili, diváci ho ale milovali z celého srdce, když televize vysílala
jeho seriály (Nejmladší z rodu Hamrů, Muž na radnici, Nemocnice
na kraji města...),
ulice se vylidňovaly. Vyhraněné
názory na něj
rozdělovaly kulturní svět za jeho
života a rozdělují
ho i dnes. Jen
s tím rozdílem, že
všichni už vědí,
Obálka knihy
že Jaroslav Dietl o Jaroslavu Dietlovi.
je klasik českého televizního seriálu... Knižní vyprávění
autorky Jolany Matějkové vede čtenáře
od Dietlova dětství v Chorvatsku přes
nepříliš úspěšná školní léta v Brně až
po období jeho největších profesionálních
úspěchů - ale i občasných proher. O jeho
životě hovoří jeho příbuzní i nejbližší přátelé (v době normalizace se Dietl pravidelně
scházel s Ivanem Klímou či Dušanem
Hamšíkem), kolegové z branže (režiséři
Zdeněk Havlíček, František Filip, Karel
Smyczek, Václav Vorlíček, scenáristé
a dramaturgové Gustav Oplustil, Bohumila
Zelenková a mnoho dalších) i recenzenti
a kritici jeho děl.
RR

o vyslání do boje za Oscarem sice debut Mašína prohrál, ale v mém soukromém žebříčku
obsadil příčku nejvyšší. U prvně jmenovaného
snímku Protektor jsem měla přece jen pocit, že
forma trochu vítězí nad obsahem.
Mašínův film se mi jeví ve větší rovnováze
a úměrně tomu poskytuje daleko větší divácký
spoluprožitek. Oba filmy se dějově vrací do minulosti, časově kolem poloviny minulého století.
Zatímco těžištěm Protektora je 2. světová válka,
3 sezóny se odehrávají těsně po ní a vzhledem
k tématu a době, o které vypráví, je jméno režiséra skoro symbolem. Nelehká poválečná léta,
hlavně zlom 40. a 50. dekády, převrátila život
naruby všem. Většina národa se nakonec nějak
smířila, ohnula hřbet a přežívala. Ale každá
doba má své hrdiny. Našli se proto i tací, kteří se
duchovnímu a potažmo psychickému mrzačení
bránili. Někteří se zbraní v ruce, jako režisérovi
slavní jmenovci, jiní alespoň s perem.

KINORECENZE
Tak jako Egon Bondy, anarchista, básník
a filozof. Film se jeho životním příběhem volně
inspiruje a popisuje jeho 3 poválečné roky
1947-1949, od únorového převratu k nastolení
komunistické diktatury spojené s pronásledováním oponentů. Egon Bondy, ve filmu Ivan
Heinz, byl ročník 1930, to znamená, že komunistický marasmus poznamenal jeho mladé
roky na samé hranici dospělosti. Roky revolty
ke světu, začínajících uměleckých ambicí, dychtivosti všechno vyzkoušet, odvahy nenechat si
nic líbit a touhy zamilovat se.
Těžká doba jeho kuráž, předsevzetí, sny
i lásku převálcovala a ze všeho si vybrala svou
daň, mladého rebela ale přesto nezlomila.
Neztratil chuť provokovat ani svůj bytostný optimismus. K němu přispěla i zpráva o narození
jeho syna ve Francii.
Film má velice zajímavé mezinárodní
obsazení neokoukaných a přesně vybraných
herců. Kryštof Hádek v hlavní roli vyjadřuje tu
správnou dávku frajerství, drzosti, obhroublosti
a cynismu, ale i naivity, jemnosti a zranitelnosti.
Věříme mu každé slovo textu a to je co říct
vzhledem k množství pronášených deklamací,
citátů a frází. Náročnou roli zvládl s bravurní
jistotou. Uznáním jeho hereckého výkonu je

i ocenění v podobě Shooting Star čili hvězda
zítřka, jehož se mu dostalo na právě skončeném
Berlinále.

Kryštof Hádek v hlavní roli filmu.
Trefou do černého je obsazení Polky Karoliny Gruszky jako Ivanovy lásky Jany. Stačí jí
před kamerou jen být (při tom ale hraje zatraceně dobře), protože je vybavena tak mimořádně
přitažlivým zevnějškem, že z ní divák nespustí
oči. Bez problémů uvěříme, proč právě ona je
Ivanovou femme fatale. Záběr s detailem její
tváře jakoby v mlžném oparu se rovná dokonalé
kráse. V menších, ale důležitých rolích využili
beze zbytku své party Ivan Kraus jako literární
kritik a jedna z prvních obětí čistek Miroslav
Krobot v úloze statečného psychiatra a Luboš
Kostelný, jehož pojetí estébáka dokazuje, že
ani nesmlouvaví strážci marxismu-leninismu
nebyli úplně černobílí.
Zvláštní pozornost a hodnocení v superlativech pak zaslouží Martin Huba jako hrdinův starostlivý a chápající otec. Jak on působí před kamerou, to se nedá jen zahrát, tam musí být odžito.
Režisér Tomáš Mašín se na svůj filmový debut připravoval několik let a trpělivost se vyplatila. Zužitkoval svou zkušenost v reklamě
a v navýsost filmovém vyprávění ohromuje
pečlivou retro výpravou, dokonalými kompozicemi obrazu, rozhýbanou kamerou a bohatou
zvukovou stopou s ústřední melodickou linkou klavíru jemně podtrhující poetické scény.
Po dlouhé době v naší malé kotlině vznikl další
snímek (vedle Protektora se sluší ještě připomenout až manýristicky vizuální Normal Julia
Ševčíka), u něhož se bez uzardění hodí použít
rčení, jež je parafrází obecně známého citátu
(použitého i ve filmu): Český film - to zní hrdě.
Marie Drechslerová

„Nekonečný“ seriál Ulice nenudí a voní člověčinou
I když se nedá říct, že bych byl televizním
maniakem a sledoval na obrazovce kdeco,
jeden pořad si ve všedním týdnu prostě ujít
nenechám. Jde o „nekonečný“ seriál Ulice,
který už bereme s manželkou jako takový náš
Večerníček. Není to vyložená posedlost, ale
pravda je, že bez Ulice by nám v ten všední
podvečer asi cosi citelně chybělo.

POZNÁMKA
S Ulicí máme obvykle spojenou i jakousi
domácí pohodu, kdy se sejdem po práci v obýváku u kafe, přičemž si během reklamy stačíme
popovídat, kdo se přes den jak měl. I to je velké
pozitivum tohoto setrvávání před televizorem,
zvlášť když mi reklama tak šíleně leze na nervy.
A co se nám teda na tomto seriálu tak
líbí? Pokud se mohu vyjádřit sám za sebe, tak
především vítám skutečnost, že se na seriálu
střídá několik autorů i režisérů, což je očividně
za těch pět let jen ku prospěchu věci. Více hlav
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dodá seriálu nejen nové nápady
v příběhu i detailech, ale třeba
i změnu rytmu, což je v podobných
projektech živá voda. Ocenit lze
i prokomponovanou vyváženost
komediálních či vážných situací.
Ale hlavně mě fascinuje, co
všechno v Ulici její veskrze obyčejní hrdinové řeší. Není to jen
o vztazích, láskách, nevěrách
nebo problémech s malými či
velkými dětmi, ale objevují se tu
také problémy jako HIV pozitivita,
domácí násilí, gamblerství, drogy,
korupce, mafie…
Protagonisté „nekonečného“ seriálu Ulice.
V nedávných epizodách se
otevřely staré rány, což život s sebou tak někdy když se na scéně objeví třeba Pavla Tomicová
přináší, a přece se s nimi člověk musí poprat. v roli kadeřnice Simony.
Herecké obsazení je vůbec excelentní,
Příběhy a situace jsou prostě odkoukané ze
života, voní to člověčinou a člověka někdy až což je další magnet, díky němuž mám(e) Ulici
mrazí, jak to ti herci (v čele se skvělou Hanou mnohem raději než dneska už trošku unavené
Maciuchovou coby profesorkou Miriam Hejlo- Vraždy v Midsomeru…
Robert Rohál
vou) hrají, jindy dostanu záchvat smíchu - to
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Program kina Svět
Čtvrtek 25. 2. a pátek 26. 2. v 19.30 h: FAME
- CESTA ZA SLÁVOU - USA, taneční/hudební
film s titulky. Remake slavného filmu z roku
1980. Skupina talentovaných umělců, zpěváků
a hudebníků se setkává během studia na střední škole hereckých umění, kde spolu prožívají
vše, co k tomu patří. Snem každého studenta
je lišit se od svých vrstevníků a vyniknout.
Film je nabitý hudbou, tancem a svrchovaně
uměleckými výkony jednotlivých protagonistů.
Režie Kevin Tancharoen.
Pondělí 1. 3. v 19.30 h: HLUBOKÝ SPÁNEK
- USA, 1946, černobílý s titulky (PROJEKT
100). Snímek, který zůstal provokativní pro své
protichůdné žánrové zařazení, je vnímán jednak
jako klasická detektivka, jako film noir, ale i jako
romantická komedie. Hlavní roli detektiva Phila
Marlowea, který řeší případ vraždy a vydírání
ve vyšší společnosti, ztvárnil legendární Humphrey Boggard.
Pátek 5. 3. a sobota 6. 3. v 19.30 h: NEW
YORKU, MILUJI TĚ - USA, povídkový s titulky. New York a jeho příběhy… Pohled na toto

TIP RPO VÁS

město očima lásky prostřednictvím těch nejkreativnějších režisérů i herců. Jde o volné pokračování série Města lásky, jejíž první díl, Paříži,
miluji tě, slavil před časem velké úspěchy.
Hrají Andy Garcia, Natalie Portman, Orlando
Bloom a další.
Sobota 6. 3. a neděle 7. 3. v 16 h: MIKULÁŠOVY PATÁLIE - Francie, rodinný v českém
znění. Mikuláš, Vendelín, Celestýn, Kryšpín,
Albín, Viktorín a další hrdinové senzačních
příběhů dětských knížek se v hrané verzi konečně dostávají na filmová plátna! Zasoutěžte
si s námi, každý den jeden vylosovaný získá
knihu! SLOSOVATELNÉ VSTUPENKY!

KONCERT
Australský kytarista a zpěvák, který se během několika krátkých českých turné stačil v minulých letech stát miláčkem našeho bluesového publika, má dvě pomyslné
tváře. Bluesrockovou, kterou nastavuje
publiku koncertů, jež podniká v čele své
elektrifikované kapely, a hlouběji ke kořenům namířenou, jež je typická pro jeho
sólová vystoupení s resofonickou kytarou.

Pondělí 8. 3. v 19.30 h: BÍLÁ STUHA Německo/Rakousko/Francie/Itálie 2009, černobílý s titulky (PROJEKT 100). Vyprávění
o podivných nehodách v rakouské vesničce
na začátku století je až dusivě sešněrováno
a halí ústřední záhadu, k jejímuž rozřešení nelze
proniknout a je napínavé do posledních minut.
Snímek byl oceněn Zlatým glóbem za nejlepší
zahraniční film!

Program Městského kulturního střediska
VÝSTAVY:
Od loňského května výstava ČERNOBÍLÉ
FOTOGRAFIE ROBERTA ROHÁLA. Zámecká
restaurace (výstava byla prodloužena).
Od středy 17. 2. KRÁSA ZE DŘEVA. Na výstavě jsou prezentovány řezbářské práce Spolku
podhostýnských výtvarnic Dřevotvorky, repliky
historického nábytku studentů Střední školy nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem, oboru
umělecko-řemeslného zpracování dřeva. Výstava,
která potrvá do 21. 3, je doplněna o háčkované
kloboučky paní Evy Prázdné. Městská galerie
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ A KONCERTY:
Pátek 26. 2. v 19 h: COUNTRY VEČER se
skupinou TEXAS. Koncert oblíbené holešovské
kapely. Hudební klub zámek - New Drive Club
Pátek 5. 3. ve 20.30 h: DJ STEVE. Diskotéka
oblíbeného holešovského DJ. Hudební klub
zámek - New Drive Club
Středa 10. 3. v 10 h: OBUŠKU, Z PYTLE VEN!
Divadelní představení. Známá klasická pohádka
v provedení Divadelní společnosti Julie Jurištové.
Sál kina Svět
Pátek 12. 3. v 19 h: VEČEŘE S... MÁRIEM
KUBCEM. První ze seriálu večerů se zajímavými známými osobnostmi a jejich nejen kulinářským uměním. Hudební klub zámek - New
Drive Club
Pátek 12. 3. v 19.30 h: KABARET PRO ŽENY.
Hudebně-zábavně-naučný pořad věnovaný tentokrát svátku žen na celém světě! Kinoklub
- komorní scéna kina Svět
Sobota 13. 3. v 19 h: GWYN ASHTON. Koncert. Špičkový australský kytarista, který byl
časopisem Guitar Part v roce 2001 vyhlášen
třetím nejlepším kytaristou světa. Hudební klub
zámek - New Drive Club
Pátek 19. 3. v 19 h: VZPOMÍNKA NA PETRA KALANDRU a jeho nedožité šedesátiny.
Koncert. Večerem sestaveným nejen z písní
českého bluesového hudebníka, kytaristy, hrá-

če na foukací harmoniku a skladatele Petra
Kalandry (známého působením ve skupinách
Marsyas, A. S. P. M. A Blues Session) provází
Petr Vítek a jeho Cestující hudba. Hudební klub
zámek - New Drive Club
Neděle 21. 3. v 15 h: O PEJSKOVI A KOČIČCE. Pohádka pro nejmenší J. Čapka v podání
souboru Říše loutek Kroměříž
MKS HOLEŠOV PŘIPRAVUJE:
Středa 24. 3. v 17 h: KRESBY SVĚTLEM 6.
Slavnostní zahájení tradiční fotografické výstavy
holešovských autorů Jiřího Lošťáka ml., Nelly
Billové a Roberta Rohála. Na vernisáži zahraje soubor Corda Magico, ale proběhne i malá
módní přehlídka kožených kabelek z autorské
dílny Lenky Holotíkové (www.holotikova.cz).
Městská galerie
Pátek 26. 3. v 18 h: NOC S ANDERSENEM.
Celorepubliková akce, kdy mohou děti prožít
nová dobrodružství v tajuplné knihovně a ve světě kouzelných knih. Městská knihovna
ROZPRÁVKA O POŠŤÁKU VINCOVI. Divadelní představení. Veselá pohádka pro děti
od 3 do 103 let s písničkami.
Dětičky se zabaví, do děje se
zapojí, něco se o poště dozvědí a k tomu zažijí dobrodružství
s pošťákem Vincem. Účinkuje
Roman Féder a jeho starodávný
bicykl! Hudební klub zámek New Drive Club
Neděle 28. 3. v 19 h: ŽEBRÁCKÁ OPERA. Premiéra divadelního představení. Inteligentní
komedie o době, kdy pravda
a láska přestaly vítězit nad lží
a nenávistí a zločin získal mnohem rafinovanější podobu. Nikdo
zde není tím, kým se na první
pohled zdá, jediné pravidlo, které platí, je, že žádná pravidla
neplatí. V režii Vladimíry Dvořákové účinkují studenti a členové
Hvizdu, o.s. Sál kina Svět

Právě druhou zmíněnou tvář předvede
i na svém vystoupení v Holešově. To
proběhne 12. března v New Drive Clubu.
Gwyn Ashton se narodil ve Walesu, ale
přestěhoval se do Adelaide v Austrálii,
kde v šedesátých letech minulého století ve dvanácti vzal poprvé kytaru do
ruky a od šestnácti už hrával v každém
ošumělém baru, na různých festivalech
a motocyklistických srazech. V osmdesátých letech se přestěhoval do Sydney,
s vlastní kapelou dlouhá léta křižoval
celý kontinent a o pódia klubů a festivalů
se dělil s řadou bluesových i rockových
hvězd, které podnikaly australská turné.
Od devadesátých let cestuje po celém
světě, ať už sám, se svou kapelou nebo
jako předjezdec veličin kalibru B. B.
Kinga, Buddyho Guye, Raye Charlese,
Petera Greena, Johnnyho Wintera či
Waltera Trouta. Na kontě má zatím čtyři
sólová alba, zatím poslední Prohibition
vyšlo předloni.
RR

V pořadu Večeře s … vystoupí herec Mário Kubec.
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Kapela by potřebovala víc hrát na veřejnosti, říká kapelník
Big Bandu Holešov Josef Hájek
Nejen o prozatím posledním koncertě Big
Bandu Holešov, ale i o současnosti a dalších
plánech této kapely jsem si povídal s kapelníkem
Josefem Hájkem. Není to rozhodně jednoduché
organizačně a umělecky řídit tento orchestr, dá to
přece jen fušku. Přesto svou pomyslnou káru táhne dál a má se „svým“ Big Bandem řadu plánů.

ROZHOVOR
Jak s odstupem času hodnotíš ty sám koncert Big Bandu Holešov, který proběhl koncem loňského roku?
Mám z vánočního koncertu dobrý pocit,
protože se nám podařilo nacvičit několik nových
skladeb, mimo jiné i z repertoáru orchestru Glenna Millera, což nám chválili ti největší fandové
swingové muziky. Jelikož nám jeden z příznivců
kapely, Franta Teplíček, pořídil záznam na DVD,
slyšíme chyby a nedostatky, ale vzhledem k tomu,
že kapela hraje spíše sporadicky, zkoušky rovněž
nejsou pravidelné, je celkový dojem můj i ostatních členů kapely dobrý. Víme o svých slabinách.
Kapela by potřebovala více hrát na veřejnosti,
jedině tak se může dobrat k nějakým kvalitám.
Je to ovšem velký problém, neboť v dnešní době

i na plesech, kde dříve hrávaly velké kapely, dnes
hrají kapely malé až nejmenší s CD přehrávačem,
což je podvod na návštěvníky, ale výhoda pro
pořadatele. Je taková skupina určitě lacinější než
Big Band s dvaceti lidmi.
S jakými ohlasy či názory ses po koncertě
setkal?
Ohlas u návštěvníků byl podle toho, jak reagovali v průběhu koncertu, příznivý. Je to také
dáno tím, že jsme prakticky naposledy koncertovali
v Holešově právě před rokem. Takže vlastně nový
repertoár, pěkné sólové výstupy některých členů,
to všechno bodovalo. Několik názorů jsem slyšel
na zařazení koled. Jedni byli zajedno s námi, že
těch koled byla v tom předvánočním čase v televizi
a rádiích přehršel, takže stačilo jen jednou koledou připomenout. Jiní jich chtěli alespoň v takové
směsi - jako byla loni. Jsme swingová kapela
a jako na takovou většina lidí přišla. A dobrého
swingu jsme zahráli, podle našeho názoru, dost.
Kde všude budete v nejbližší době hrát?
V nejbližší době se nám nic nerýsuje. Všechno je v jednání na delší horizont. Chtěli bychom,
stejně jako loni, zahrát na promenádních koncertech v Kroměříži, Luhačovicích, Vsetíně a nově
ve Valašském Meziříčí. Také se snažíme dostat
na Jazzový festival Josefa Audese do Vsetína.
Ale to je všechno na pořadatelích, jestli se jim
budeme zdát vhodní do jejich dramaturgie.
Objeví se na některém dalším koncertě i nějaký hvězdný host?
Ještě stále je otevřená otázka spolupráce
s brněnskou jazzovou zpěvačkou Helenou Blehárovou. Jsem s ní přes e-mail ve styku a konečně se ukazují konkrétní obrysy jejího hostování.
Pokračování na str. 19

Vybíráme z recenze
Františka Rafaji:
V průběhu pohodového swingového jazzování
zde zazněla dvacítka klasických jazzových
orchestrálek z dílny slavných orchestrů Glenna Millera, Duke Ellingtona, Count Basieho, Acker Bilka a dalších známých orchestrů
a kromě toho písničky známé z podání Elly
Fitzgeraldové, Franka Sinatry, Nat King Cola,
Michaela Bubleho a dalších umělců. Mezi
dnes již legendárními standardy převážně
americké provenience obstály se ctí i dvě
české skladby - pomalá kompozice někdejšího
barytonsaxofonisty orchestru Gustava Broma
Josefa Audesa s titulem Romance nad Mží
a český písničkový evergreen Docela všední,
obyčejný den, který pro svoji manželku - jazzovou zpěvačku Vlastu Průchovou - napsal
Jan Hammer na text Jaromíra Hořce. Sólisté
v těchto skladbách - Karel Loučka na barytonsaxofon a populární zpěvačka Petra Kuciánová
- byli za svoji skvělou interpretaci po právu
odměněni velkým potleskem. Znamenité výkony dalších sólistů - krásná sóla saxofonistů
a klarinetistů Karla Plášila, Karla Šebka a Pavla Žůrka, trombonisty Ivana Dřínovského, trumpetistů Marka Župky, Petra Miliše a dalších,
sympatický projev zpěváků Josefa Vaverky,
Petry Kuciánové a Ivy Svobodové, intonačně
čistý a s rytmickým cítěním - a výborný sound
celé kapely sklízely zasloužený potlesk jak
v průběhu koncertu, tak zejména v závěru, kdy
po půvabné vánoční melodii (žel pouze jediné)
si publikum vynutilo dva přídavky...
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Dokončení ze str. 18
Máme se definitivně domluvit na společných
skladbách do konce února. To by znamenalo
vyjít na veřejnost někdy v dubnu – květnu. Ale
zase je to otázka, jestli budou mít pořadatelé
zájem uspořádat koncert swingové muziky.
Snad se povede je přesvědčit…
Kde bereš sílu a inspiraci vést tak velký
orchestr?
Je to již spíše v tom, že kapela hraje, kluky
to baví, zahrají si dobrou muziku a je v kapele
dobrá parta. Dalo to hodně práce udělat repertoár pro konečné obsazení velkého bandu,
takže je celková snaha hrát, prodat tu práci alespoň za pochvalu a dobrý pocit. Je ale pravda,
že i díky sponzorům kapela funguje. Najdou se
i v dnešním krizovém čase podnikatelé, které
tato muzika zajímá, a jsou ochotní přispět
na provoz takového kolosu.
Nově s vámi spolupracuje zpěvačka Iva
Svobodová. Jak jsi s ní spokojen a bude
tato spolupráce i pokračovat?
Iva Svobodová byla hlavně angažována
pro konferování poté, co nás opustil náš kmenový konferenciér Vladimír Dočekal. Ale ona si
dala podmínku, že chce i zpívat, což se nakonec
ukázalo jako možné, a dnes vidíme a slyšíme,
že to byla dobrá volba. Je muzikální, dokáže
bez problémů nacvičit svůj part a do zkoušky
přijde vždy připravená. Vláďa Dočekal změnil
zaměstnání, opět jezdí jako kapitán na lodích,
takže bude mít opět čas s námi spolupracovat,

což celá kapela vítá. Samozřejmě Iva zůstává
v záloze a zpívat bude určitě dál. Budu jí ale
muset napsat nějaké nové věci, ať ji neodradím
od spolupráce opakováním starých písniček.
O které zpěváky se může Big Band Holešov
ještě „opřít“?
Ještě stále s námi spolupracují naše první
zpěvačka Petra Kuciánová a zpěvák Pepa
Vaverka. Odvádí dobrou práci, mají úspěch,
takže doufám, že bude spolupráce s nimi
pokračovat.
Repertoár vybíráš výhradně jen ty, anebo
do toho mluví celá kapela?
Repertoár pro zpěváky vybírám po konzultaci s nimi. Musí se jim skladby líbit, aby je podali
s plným nasazením. Stejné je to se skladbami,
kde je převážné sólo některého člena kapely.
Musí si to poslechnout v originále a pak říct,
jestli si to chce zahrát. Teprve pak skladbu pro
jeho sólový nástroj napíši. Orchestrálky vybírám
sám, protože jsem zjistil, že co se mi líbí, líbí se
i kapele. Jenže někdy je to dost náročné, takže
ze začátku se někteří ozvou, že se to nedá hrát,
že jsem to zase přehnal s choulostivou harmonií
a tak podobně. Většinou se to ale nakonec
nacvičí a je všeobecná spokojenost.
Neuvažuješ, že by Big Band Holešov zahrál
třeba i na nějakém jazzovém festivalu či
přehlídce, například v Přerově?
O naší snaze dostat se na Jazzový festival
do Vsetína jsem již hovořil. Pořadatelé přerov-

Zazpívá si s Big Bandem Holešov
i Helena Blehárová?
ského festivalu se dívají výš. Tam nemáme
nárok se dostat. Nejsme přece jen big band
špičkové úrovně...
Se kterou hudební osobností, ať už by šlo
o hudebníka, či zpěváka, by si Big Band
Holešov rád společně zahrál? Kdo by tak
připadal v úvahu a je něco takového třeba
rozjednáno?
Máme spojení s muzikanty a zpěváky profesionály, kteří pro nás představují to nejlepší
u nás, a je pro nás čest si s nimi zahrát. I oni by
si rádi zahráli, protože nás znají a uznávají nás.
Stále jsou ve hře Peter Lipa a Eva Emingerová.
Pražský trombonista, zpěvák a člen orchestru
Felixe Slováčka Josef Bažík Pavelka, brněnští
muzikanti, bývalý bubeník orchestru Gustava
Broma Víťa Vavrda a kytarista Milan Kašuba,
to jsou další ochotní adepti ke spolupráci. Je
ovšem problém, že to musí někdo zaplatit. Ti
hoši (a dívky) jsou profíci, živí se - na rozdíl
od nás - muzikou, takže počítají s nějakým
honorářem, i když určitě ne - po zkušenostech
s některými z nich - nijak přehnaným. Snad se
nám podaří oslovit nějaké pořadatele a sponzory, abychom mohli s některými z těch špičkových muzikantů uspořádat koncert.
Text Robert Rohál
Foto autor, Jiří Lošťák ml. a Pavel Vystrčil

Kapelník Josef Hájek (uprostřed).
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Historie rozměrného Kobzáňova obrazu Povstání Valachů
Myslím, že jen velmi malá část občanů
navštíví velkou zasedací síň Městského úřadu
v Holešově, a může si tak prohlédnout unikátní
nástěnný obraz Povstání Valachů, který vytvořil
v polovině minulého století akademický malíř
Jan Kobzáň - Valach tělem i duší. Proto bych
se chtěl pokusit té většině, která zasedací síň
nenavštívila a možná ani nenavštíví, obraz popsat a zmínit se také pár větami o jeho vzniku,
putování i o jeho tvůrci.
Jedná se o malbu olejovou temperou na plátně neobvykle velkých rozměrů 6 m x 2 m. Malíř
zobrazil povstání Valachů proti vrchnosti v polovině 17. století. Na obraze je velké množství postav
v různorodých postojích a gestech, komponovaných do hlubokého prostoru. Valaši mají odhodlané výrazy v detailně propracovaných obličejích,
jsou vyzbrojeni cepy, valaškami, kosami, ženy

jim svou přítomností dodávají odvahu. V popředí
obrazu jsou namalováni poražení vojáci a vrchnost, vyvrácená mříž a šlechtické znaky na zemi
symbolizují snahu po vítězství a svobodomyslnost
Valachů. Dynamiku děje zvyšuje způsob malby,
kdy umělec barevné plochy postav a prostředí
dotvářel množstvím zvlněných linií. Celá malba
je provedena převážně v zemitých odstínech
hnědí, okrů a lomených zelení. Dílo je podepsáno
autorem v pravém spodním rohu s datem 1957.
Obraz je lemován masivním rámem s plastickým
nápisem o tradicích boje za lepší budoucnost.
Námět obrazu je spjat s Holešovem, lépe
řečeno s majitelem holešovského panství Janem
Rottalem. Ten se totiž podílel na potlačení onoho
povstání a kolem roku 1657 nechal násilně přemístit vzbouřené a poražené Valachy na území
dnešní obce Rusavy. Projevem jeho nadřaze-
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nosti a moci bylo také pojmenování nové obce svým
jménem - Rottalovice, se
kterým se místní obyvatelé
nikdy nesmířili; až v roce
1918 po nabytí svobody se
jim splnila touha a oficiálně
změnili název na dnešní.
Obraz se dvakrát stěhoval. V rozmluvě s Kobzáňovou dcerou jsem se
dověděl, že malíř dostal objednávku na zhotovení díla
od Okresního národního
výboru v Holešově, jehož
sídlo bylo v nynější budově MÚ. Tam by obraz také
umístěn, o čemž dodnes

svědčí i malý inventarizační štítek na rámu „ONV
Holešov“. Domnívám se, že byl kvůli revolučnímu
tématu na čelní stěně zasedací síně. Ovšem dlouho se na ONV neohřál, okres Holešov byl totiž
při reorganizaci v roce 1960 zrušen, do budovy
byli umístěni cizozemští studenti a rozměrné dílo
se přestěhovalo do zámku. Do míst vrchnosti,
proti které se Valaši vzbouřili. Starší generace si
možná vzpomene, že obraz byl součástí muzejní
expozice a vydržel tam až do doby, než muselo
být muzeum v zámku po roce 1989 zrušeno.
A dílo putovalo na místo původního určení, kde
se nachází dodnes, ovšem už ne na čelní stěně,
ale v rohu zasedací síně u dveří.
Tvůrce obrazu se narodil v roce 1901
v Liptále u Vizovic, brzy ztratil oba rodiče a vyrůstal u prarodičů. V patnácti letech šel pracovat
do Baťových závodů, odkud byl vyslán na studia

do Prahy k věhlasným profesorům Kyselovi,
Brunnerovi a Švabinskému. Po dokončení studia šel vlastní cestou, vyjádřenou svéráznou
výtvarnou mluvou i myšlenkovým zaměřením.
Znal velmi dobře historii i život Valachů, proto tak
mistrně zobrazil jejich postavy a tváře, zdrsněné
tvrdým bojem s přírodou i vrchností.
Dá se říci, že byl valašským Mikolášem
Alšem. Kobzáň vytvořil během relativně krátkého
života mnoho obrazů (několik můžeme vidět v Muzeu Rusavy), ilustrací, grafik (je autorem dodnes
užívané značky „Baťa“), vytvářel návrhy gobelínů
pro dílnu ve Valašském Meziříčí, vytvořil mnoho
rozměrných fresek, které zdobí stavby na Valašsku. Malíř byl také básníkem a spisovatelem, pochvalně se o jeho literárních dílech vyjádřili i jeho
literární přátelé V. Vančura a J. Mahen.
Za války se aktivně zapojil do protifašistického odboje. Tvořil především na Soláni poblíž
Velkých Karlovic, kde si zbudoval na samotě
srubovou chalupu. Najdeme ji s pamětní deskou
nedaleko hřebenové cesty od Čartáku. V těch
místech měli svá obydlí i jeho přátelé, malíři Podešva a Hofinan. Na chalupě vytvořil i rozměrnou
přípravnou kartonovou kresbu holešovského
obrazu ve skutečné velikosti, a když ji chtěl
předvést svému příteli spisovateli Šuléřovi, musel
kvůli její velikosti - jak na to spisovatel vzpomínal
- otevřít dveře do další místnosti.
Malířova dcera mi vyprávěla, že v dívčích
letech pomáhala otci při tvorbě zmíněného obrazu
na kartonu, propichovala linie a malíř potom pomocí
tampónování práškovou barvou přenesl přípravnou
kresbu na plátno. Jana Kobzáně přemíra práce
na rozměrných zakázkách natolik zmohla, že
ve své milované chalupě na Soláni náhle na jaře
roku 1959 zemřel. Jeho ostatky jsou uloženy na Valašském Slavíně v Rožnově pod Radhoštěm.
Jiří Valenta
Reprofoto Robert Rohál
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Nejraději fotím přírodu! Ta je naprosto dokonalá, tvrdí Nelly Billová
Nelly Billovou znám - jak se lidově říká - asi sto let. Chodili jsme spolu do mateřské
školy, která tehdy sídlila v ulici Dlažánky - a od té doby se známe. Punc opravdovosti začalo
naše přátelství ale získávat až v době, kdy nám bylo okolo dvaceti. Oba dva jsme se zajímali o hudbu. Zatímco já byl jen pasivní posluchač a doma hrál jen na gramofon (a našim
na nervy), Nelča tehdy hrála dokonce v tancovačkové kapele. Už tehdy ji zajímala muzika
a hlavně - kytara a komponování. Tenkrát jsme se ještě s jednou kamarádkou zúčastnili
prvního kola pěvecké soutěže Intertalent - Nelča napsala písničku, já ji otextoval a kamarádka
ji zazpívala. To byla ale zřejmě Nelčina labutí píseň, co se popu týče, neboť pak se už začala
výhradně věnovat hudbě, kterou hraje její soubor Corda Magico. Také si vzpomínám, že se
v té době hodně přátelila i s profesorem Barvíkem, na jehož rozhlasové pořady vzpomene
asi každý hudbymilovný pamětník…
Léta běžela a každý z nás dvou žil svou prací a svým životem, přitom jsme se tu a tam
vídali. Přesto to byla Nelča, která mě napadla jako první, kdy jsem připravoval výstavu
fotografií, ale chyběl mi parťák. Tehdy jsem ji požádal o spoluúčast - a ona do toho šla.
Od té doby vystavujeme spolu, obvykle si přizveme hosta (v minulých letech to byli Veronika
Šimková, Pavel Hronček a Tomáš Valík, loni a letos Jiří Lošťák ml.), a v letošním roce to
bude už pošesté. Vlastně jsme měli s Nelly ještě jednu výstavu - bylo to v Praze před čtyřmi
lety - což pochopitelně ještě utužilo naši spolupráci. Přesto jsem se posledně Nelly neptal
na minulost, spíš mě zajímaly novinky.
Nelly Billová u kávičky.
Blíží se termín tradiční výstavy Kresby
světlem, letos to bude už šestá výstava.
Co budeš vystavovat?
Pro tento ročník výstavy Kresby světlem, který připravujeme na březen, to ještě nemám zcela
ucelené. Naštěstí zbývá ještě trocha času. Ale jako
každý rok budu vystavovat hlavně foto-grafiku.
Právě tento obor mě velmi inspiruje, velmi mě baví
pomocí fotografií kreativně vytvářet moje představy
a fantazie. Jsem tvůrčí člověk, také v hudbě ne-

vím, jestli raději hraji, nebo skládám. Dále budu
určitě vystavovat fotografie z mých posledních
cest po Švýcarsku, kde každoročně relaxuji.

ný terén, brodíte se sněhem s těžkou technikou
někdy až několik kilometrů, a třeba jen pro pár
snímků. Určitě tyto snímky vystavím.

Letos v zimě jsi taky hodně nafotila.
Budou tedy převládat zimní motivy?
Myslím, že na tuto zimu budeme určitě
všichni dlouho vzpomínat, opravdu tak pohádkově zasněžené ty naše hostýnské kopce jsem
ještě neviděla. Pro fotografa je to ale dosti nároč-

Fotíš raději lidi, nebo přírodu?
Jednoznačně přírodu! Ta je naprosto dokonalá. Ale lidem se nevyhýbám! Mám pár oblíbených modelek, které fotím velmi ráda.
Na tvých prvních výstavách jsi prezentovala fotografie a koláže, na kterých ti
posloužila jako modelka Veronika Šimková.
Teď už ji ale tak moc nefotíš...
Ale fotím, ne už tolik. Loni na podzim jsme
něco společně nafotily. Veronika se jako fotografka umí postavit jak za objektiv, tak jako modelka
i před objektiv.
Co je pro tebe nejlepší a nejosvědčenější inspirací ať už k tvorbě fotografické,
nebo hudební? Zasvěcení vědí, že drtivou
většinu repertoáru pro soubor Corda Magico
komponuješ ty...
Právě ta příroda, a to hlavně ve fotografické
práci, zatímco v hudbě pak také i lidé a různé
podněty, hudba je umění v čase. Ale také mne samozřejmě ovlivňují či inspirují i různé prožitky.

Křehkost a neobyčejná síla
Kdo by v Holešově a širokém okolí neznal
hudbu komorního souboru Corda Magico…
Když ale nad tím vším přemýšlím, tak mě stejně
napadá, že už dávno tento soubor překročil
hranice svého regionu, Holešovska. Vždyť jeho
podmanivé skladby se hrají v rozhlase pěknou
řádku let - i když, po pravdě řečeno, jde o skladby, které natočila ještě prapůvodní sestava této
komorní skupiny. Už před lety ji v Holešově založila učitelka hudby, kytaristka a autorka drtivé
většiny repertoáru - Nelly Billová, pod jejímž vedením se má toto komorní seskupení čile k světu.
Dnes už Corda Magico nevystupuje jen
na vernisážích anebo jen jako součást nějakého
většího programu, ale léta uvádí i samostatné
koncerty, ať už v klubech, muzeích, zámcích,
hradech nebo kostelích. Právě zámecké nebo
chrámové prostory jsou pro hudbu, kterou interpretuje Corda Magico, zřejmě nejideálnější.
Ta vznešená hudba, byť jde ve své podstatě
o drobné skladby, se sem prostě hodí asi nejvíc,

a jak známo - zvolené prostředí jen umocňuje
hudební zážitek. To tvrdí i samotní posluchači,
kteří často nazývají hudební produkci holešovského souboru Corda Magico „pohlazením
na duši“. Je to zkrátka něco jiného. Něco, co se
diametrálně liší od hudby, která zní dnes a denně z desek, rádia a televize. Mnohé skladby sice
mají písňovou formu, jenomže do popu mají
pochopitelně hodně daleko. Jiné jsou i texty,
které v případě této skupiny nesdělují banality
a které jen umocňují záměr a styl všech čtyř protagonistek - Nelly Billové, Danuše Pospíšilové,
Sylvie Šimečkové a Ivy Svobodové.
Z hudby holešovského souboru Corda Magico zkrátka čiší cosi zvláštního - křehkost i neobyčejná síla, ale hlavně melodika, která ve vás
probouzí pocity připomínající radost z objevení
něčeho krásného, potřebného a opojného - jako
třeba když najednou naleznete studánku čisté,
pramenité vody…
Více na http://www.corda-magico.hu.cz/

Co je nového v souboru Corda Magico?
Kde jste v poslední době hráli?
Nic nového podstatného není. Hrajeme
stále v původním složení, někdy si rády zveme
ke spolupráci violoncellistku - paní profesorku
Pimkovou. Ta s námi mimo i jiné hostující hráče
(viola, housle) vystupovala na posledním Velkém
zámeckém plese Castella, kde jsme hráli známý
valčík od J. Strausse. Jinak jsme hráli v poslední
době například ve Zlíně.
Loni vyšlo album Doteky, které hrajete
i na koncertech. Které skladby patří k těm
úspěšným?
Jednoznačně Doteky, ty vedou.To byla první
skladba, kde jsem v aranžmá použila i klavír
a myslím se to odvědčilo. Je jen škoda, že při
koncertech nemáme stálého klavíristu.
Hrajete na koncertech i nové skladby?
Máš i nové věci?
Mám, ale ne tolik, kolik bych si přála…
Času je málo.
Zahraje Corda Magico i v rámci vernisáže Kresby světlem 6?
Pokud bude oslovena, tak ano.
Text a foto Robert Rohál
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Orfeus v podsvětí k pátému výročí koupi zámku městem
Holešov - V těchto dnech je
tomu o něco více než jeden rok,
co byla otevřena první část zrekonstruovaného zámku. Letos
na jaře tomu bude pět let, co byla
naplněna vůle zastupitelstva města
a podepsána vedením města kupní
smlouva o koupi zámku městem
Holešov. Když se podíváme zpět
na uvedených pět let a práci, která byla na obnově a rekonstrukci
budovy zámku i regeneraci zeleně
v parku realizována, tak můžeme
být snad spokojeni.
Před pěti lety, když vrcholily
debaty, zdali zámek koupit a investovat městské prostředky do jeho
zprovoznění, si nikdo nedovedl
představit takový rychlý posun
a zásadní rekonstrukci. Spíše se
debatovalo o různých možnostech
a postupech oprav a zprovoznění.

Nakonec zvítězila razantní rekonstrukce v co nejkratším čase. Byla
to správná volba, protože pozvolná oprava by vedla ke zvyšování
nákladů a prodlužování doby, kdy
by byl objekt nevyužíván. Nyní
po ročním zkušebním provozu je
již zámek tedy v provozu a můžeme si vychutnávat jeho nádherné prostory při různých společenských událostech. Tou, která
nám připomene dobu rozhodování
i nadšení, dlouhých debat i prvních
plánů na využití či přípravy obnovy,
je právě slavnostní koncert, který proběhne ve spolupráci města
Holešova a občanského sdružení
Castellum Holešov k 5. výročí koupě a převodu objektu zámku a zahrady na město Holešov přesně
v den podepsání kupní smlouvy.
R. Seifert

Pozvánka
Město Holešov a Castellum Holešov
uvádějí klasickou operetu Jacquese Offenbacha

Pronajmu 2 místnosti
v masážním salonu
Karolina.
Vhodné pro kadeřnictví
či kosmetiku.

ORFEUS V PODSVĚTÍ

Tel.: 737 556 950

„ …v moderním hávu a jevištním provedení…“

NAVŠTIVTE...

Hraje Symfonický orchestr Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž
Dirigent: MgA. Viktor Kozánek
Vystupují sólisté Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž

nově otevřenou pobočku Městské
knihovny na Novosadech, která byla
přemístěna z domu pečovatelské
služby na své původní stanoviště
ve Školní ulici, a to v budově, kde
ještě před časem sídlila DUHA.
Nachází se v 1. poschodí (nad
Mateřským centrem Srdíčko) a kromě knihovnických služeb poskytuje i bezplatný přístup k internetu.
Otevírací doba je každé úterý
8 - 11 a 12 - 17 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Městská knihovna Holešov

Úterý 16. března 2010, začátek v 18.00 hodin
Velký sál zámku Holešov
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru Holešov
od 3. března - jednotná cena 50 Kč.

Oblíbené pěvecké duo KAMÉLIE, které
tvoří zpěvačky Hana Buštíková a Dana Vlková,
zazpívá k poslechu i tanci v rámci tradičního
Sportovního plesu. Ten se uskuteční v sobotu
27. února v prostorách internátu Střední policejní školy MV Holešov. Začátek plesu je ve
20 hodin.
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KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ HOLEŠOV - výběr na únor
BELETRIE
ASHLEY Mike - Extrémní science fiction:
Antologie dvacítky těch nejlepších vědecko-fantastických příběhů.
ASTON Elizabeth - Dcery pana Darcyho: Historický román, jehož děj se odehrává
na počátku 19. století, je pokračováním osudů
hrdinů z románu J. Austenové „Pýcha a předsudek“.
AZIZ Germaine - Navždy zneuctěná: Autobiografické svědectví potupené, prodávané
a znásilňované ženy.
BURNS Charles - Černá díra: Autorovo nejslavnější dílo, které nechybí na žádném seznamu nejlepších grafických románů všech dob.
EUGENIDES Jeffrey - Hermafrodit: Román,
oceněný v roce 2003 Pulitzerovou cenou, je
fascinující sága, příběh zbloudilého genu,
který z Malé Asie putuje do Ameriky, bez
povšimnutí projde třemi generacemi řeckých
přistěhovalců a nakonec rozkvete v těle dospívající dívky.
GENOVA Lisa - Ještě jsem to já: Strhující
příběh univerzitní profesorky, která kvůli zákeřné nemoci pomalu ztrácí paměť a vzpomínky.
Přesto ale zjišťuje, že jí každý nový den přináší
nečekané naplnění i lásku.
CHRISTIE Agatha - Poirotovo pátrání:
Sbírka povídek, ve kterých geniální belgický
detektiv Hercule Poirot řeší zapeklité případy.
KING Stephen - Za soumraku: Třináct nejlepších povídek od Stephena Kinga, dílo jedinečné krásy, ale zároveň plné děsu.
LORENTZ Iny - Obchodnice se zlatem:
Historický román, odehrávající se v 15. století
v Německu, v době židovských pogromů.
McCULLOUGH Colleen - Antonius a Kleopatra: Sedmá část historické Římské ságy
z období starověku.
OLLESTAD Norman - Vstříc bouři: Autorův
skutečný příběh, kdy jako jediný, v roce 1979
v jedenácti letech, přežil leteckou nehodu
v horách.
PEHE Jiří - Tři tváře anděla: Dramatické
osudy tří generací jedné rodiny s českými,
židovskými a německými kořeny.
PRATCHETT Terry - Magický prazdroj.
Soudné sestry: Další úžasné příběhy ze
Zeměplochy.
SAUDEK J.; KALENSKÁ R. - Jan Saudek
na útěku: Rozhovor novinářky R. Kalenské
se slavným českým fotografem.
STOKER D.; HOLT I. - Drákula nesmrtelný:
Volné pokračování klasického Drákuly Brama
Stokera.
SVĚRÁK Zdeněk - Povídky: Deset povídek
známého scenáristy, herce a textaře.
NAUČNÁ LITERATURA
BALATKA Břetislav - Údolí, soutěsky a kaňony v Čechách, na Moravě a ve Slezsku:
Průvodce přibližuje milovníkům přírody kouzelné prostředí významných údolí na území
České republiky.
BAUER Jan - Podivné konce v českých
dějinách: Šestnáct známých i méně známých
osobností naší historie má něco společného podivný konec. Kniha je působivým pohledem
do české a moravské minulosti.
GEROVÁ Irena - Vyhrabávačky: Deníkové
zápisky a rozhovory z let 1988 a 1989 české
režisérky, doplněné CD s nepublikovanými
interview s Václavem Havlem.
KLAUSOVÁ L.; PECHÁČKOVÁ M. - Livia
Klausová. Smutkem neobtěžuji: Obsáhlý

intimní rozhovor, který s ženou českého prezidenta vedla Marcela Pecháčková více než
deset let.
KUŘINA František - Matematika a porozumění světu: Čtivá kniha o matematice pro
nejširší veřejnost.
NORMAN Andrew - Agatha Christie. Dokončený portrét: Autor se pokouší ve své
knize nabídnout klíč k záhadám, jež vzrušují
čtenáře knih Agathy Christie.

holčičkám stalo? Přečtěte si sami - zlobit se
opravdu nevyplácí!
FLANAGAN John - Hraničářův učeň. 5. Výkupné za Eraka: Pátá kniha příběhů o Willovi
a jeho přátelích z hradu Redmontu.
FRANCKOVÁ Zuzana - Síla lásky: Patnáctiletá Jana si musí vybrat mezi dvěma matkami
- biologickou a adoptivní...
HOLMBERG Akse - Detektiv Sventon v obchodním domě: Další zapeklitý případ řeší
detektiv Ture Sventon.
CHALOUPEK Václav - Madla a Ťap: Kniha
s úchvatnými fotografiemi šumavské přírody
a jejích obyvatel zaujme malé i velké čtenáře
dojemným příběhem dvou zvířecích kamarádů
- štěněte Madly a rysa Ťapa.
KRČEK Josef - Špalíček lidových písní: Zpěvník padesáti nejznámějších českých
a moravských písniček s notami.
KŠAJTOVÁ M.; HAVEL J.; PILAŘ R. Od Andulky po žížalu: Obrázková knížka
říkadel podle oblíbeného cyklu z pořadu Kouzelná školka.
NĚMEČEK J.; ŠTÍPLOVÁ L. - Nádherné
příběhy Čtyřlístku. Z let 1987 až 1989:
Osmá velká kniha příběhů Fifinky, Bobíka,
Myšpulína a Pindi.
NOVOTNÁ Anna - Divadlo nás baví: První
kniha o činohře pro děti i jejich rodiče.
PEROUTKOVÁ Ivana - Kouzelné dobrodružství s papouškem Žakem: Netušená
dobrodružství Mildy, papouška Žaka a černošské holčičky Esty v pralese v Tanzanii.
ROARY. Expresní dodávka: Nové příběhy
malého červeného závodního auta určené
nejmenším dětem.
ŘEHÁČKOVÁ Věra - Putování pod koňskou
plachtou: Příběh plný vzrušení, napětí a úsměvných historek, pro čtenářky a čtenáře od 10 let.
STORK P. L. - Ledový příběh v eskymáckém iglú: Tentokrát Sandru a Pata přivítají
Eskymáci a jejich ledové pláně.
Další knižní novinky a fond knihovny na
www.mks.holesov.cz.
I.Ž.

PEKAŘ Josef - Valdštejn. Dějiny valdštejnského spiknutí: Kniha jednoho z nejvýznamnějších českých historiků přináší jeden
z možných pohledů na závěrečné roky života
Albrechta z Valdštejna.
RAKUŠANOVÁ Marie - Bytosti odnikud:
Bohatě ilustrovaná monografie je věnována
malířům první poloviny 20. století, kteří pokračovali v tradici akademické a salonní malby
19. století.
TAUSSIG Pavel - Český biják: Filmový historik Pavel Taussig provází zákulisím slavných
českých filmů.
VAŠÍČEK Arnošt - Záhady strážce duší:
Kniha plná překvapivých faktů, hypotéz a konspiračních teorií.
KNIHY PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE
COOPER Susan - Poklad na stromě: Závěrečná, čtvrtá kniha z fantasy série „Probuzení
Tmy“.
DÖRFLINGER Michael - 1000 zemědělských strojů: Velká obrazová encyklopedie
představuje různé zemědělské stroje - kombajny, sekačky, mulčovače, kultivátory, brány,
secí stroje, traktory.
DRIJVEROVÁ Martina - Zlobilky: Byly jednou holčičky a moc zlobily. A cože se těm

CHCETE LEVNĚJŠÍ
POVINNÉ RUČENÍ?
Osobní automobil
do 1000 ccm
do 1250 ccm
do 1350 ccm
do 1650 ccm
do 1850 ccm
do 2000 ccm
do 2500 ccm
nad 2500
nákladní automobil
do 3500kg
od 3500-12000 kg
nad 12000 kg

cena od
1218
1218
1218
1740
1740
2260
2620
2620
3658
6216
8928

cena do
1690
2250
2460
3182
3482
5368
5696
7572
7190
10004
14198

ZA NOVOU SPOŘITELNOU VEDLE VINOTÉKY

POJIŠŤOVACÍ
KANCELÁŘ - VOTAVA
Po - Pá: 8 - 12 • 13 - 16.30 hodin
Mob.: 603 740 659, Tel.: 573 397 077
E-mail: votava.josef@post.cz
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MOJE SETKÁNÍ S CELEBRITOU
Když jsme v minulém vydání Holešovska
vyzvali čtenáře, ať do redakce posílají fotografie,
na kterých jsou - ať už oni nebo jejich ratolesti
- zachyceni s nějakou známou osobností či nepřehlédnutelnou celebritou, přišlo hned několik
ohlasů. V dnešním čísle tedy zařazujeme dva
první příspěvky.
Zatímco na prvním snímku je zachycena
Anetka Izakovičová s herečkou Magdou Raifovou (známou Majdou z televizní Kouzelné
školky), druhý snímek zachycuje Danka Polišenského s hercem Michalem Nesvatbou. Obě
fotografie přitom vznikly ve Zlíně, kde se koná
už léta festival dětských filmů.
V případě, že i vy máte doma fotografie se
známými lidmi ze světa kultury, sportu či politiky,
pošlete je do naší redakce - a my je rádi přetiskneme. Pochlubte se se snímky, na kterých
jste se slavnými lidmi či zajímavými osobnostmi,
které něco dokázaly. Fotografie nám posílejte
buď v elektronické podobě prostřednictvím
e-mailu, nebo klasicky v obálce - ty vám pak
v pořádku vrátíme.
Nejpěknější a nejnápaditější fotografie pak
budou vyhodnoceny a oceněny koncem roku
pěknou knížkou.
RR

Anetka Izakovičová s Magdou Raifovou.

Středisko volného času
Sokolská 70, Holešov-Všetuly
6. 3. Miss KVÍTEK - pro holky, slečny a mladé dámy od 4 do 12 let je
tady soutěž o miss Holešovska, disciplíny: rozhovor, módní přehlídka,
volná disciplína, startovné 20,- a vstupné 30,-/os.

Danek Polišenský s Michalem Nesvatbou.

NA KRASLICE DO TYMY
19. 3. Dílna „netradiční kraslice“ 15.30 - 17.30 hodin, určeno pro děti i dospělé, tvoření kraslice netradičními technikami,
s sebou: vyfouknuté vejce, cena dílny: 15,- + cena za kraslici 5,(přihlášky do 17. 3.)

Miloš Zeman besedoval se středoškoláky v sala terreně
V pondělí 8. února 2010 se setkal s žáky
Střední odborné školy dr. Stratila v Holešově
Ing. Miloš Zeman, předseda přípravného výboru
Strany práv občanů. Beseda se uskutečnila
v salla terreně místního zámku. V úvodu pan
Zeman pohovořil o stávající ekonomické krizi

a své prognóze dalšího vývoje. Připojil též
několik praktických rad ekonomického rázu.
Následovala diskuze, v níž padlo několik otevřených otázek mířených na jeho předcházející
politickou kariéru i spolupracovníky. Další dotazy směřovaly k blížícím se volbám.

Studenti před začátkem besedy s Milošem Zemanem
v zámecké sala terreně.

Nikola Říkovský
III. ročník SOŠ - PaedDr. Stratil s. r. o.

Na snímku PaedDr. J. Stratil, ing. M. Zeman
a Ing. Bc. Karel Nedbálek.

koncert špičkového australského kytaristy

MKS Holešov
uvede 28. 3. 2010 v 19 hodin
v sále kina Svět
divadelní představení

GWYNA ASHTONA,

ŽEBRÁCKÁ OPERA

MKS HOLEŠOV - NEW DRIVE CLUB (ZÁMEK)
uvede 13. března 2010 od 19 hodin

který byl časopisem Guitar Part v roce 2001 vyhlášen třetím nejlepším kytaristou světa.
Vstupenky v tradičním předprodeji
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Přes jistou obecnost odpovědí bylo setkání
velmi zajímavé a ukázalo žákům stojícím na prahu občanského života, jak politika funguje.

Hrají členové divadla Hvizd,
režie Vladimíra Dvořáková
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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
ZVEME VÁS
25. 2. Beseda u samovaru od 14.30 - setkání
s dobrovolnicí Varvarou z Ukrajiny „Ukrajinský
masopust“
26. 2. Vyrábíme kofoláčky!!! od 15.00 do 16.30,
přijďte si vyrobit taky svého dle hesla „Čím víc
lásky rozdáte, tím víc Vám zůstane...!“, cena: 15,-/
ks (přihlášky do 23. 2.)
26. 2. Olympiáda „5 kruhů přátelství“ - zimní
olympiáda tak trošku netradičně od 15.30 v tělocvičně TYMY
27. 2. Numerologie - konzultace, přihlášky
v TYMY
28. 2. Zahájení taneční polepšovny - taneční
pro dospělé, 6 lekcí pro začátečníky i pokročilé,
cena: 1200,-/pár, lektoři: manželé Starečkovi, TK
Gradace, přihlášky v TYMY
PŘIPRAVUJEME
5. 3. Jarní keramická dílna od 17.00 do 18.30,
výroba sadbových a bonsajových misek, kaktusáčky s asijským způsobem zdobením, cena
dílny: 80,- (přihlášky do 2. 3.)
6. 3. Miss KVÍTEK - pro holky, slečny a mladé
dámy od 4 do 12 let je tady soutěž o miss Holešovska, disciplíny: rozhovor, módní přehlídka, volná
disciplína, startovné 20,- a vstupné 30,-/os.
9. 3. Kurz snižování nadváhy aneb Krok za krokem k Vaší vysněné váze v 18.00, během kurzu
probíhá měření skladby těla, k dispozici odborné
vedení výživového poradce, individuální poradenství, edukační materiál, 12 lekcí na téma - úprava
jídelníčku, potravinové doplňky, stolování, vaření,
složení stravy, jak si udržet váhu, strava a sport,
nakupování, jo-jo efekt, jídelníček na míru a další,
cena: 1.490,- (přihlaste se do 5. 3.)
16. 3. Velikonoční inspirace s Bárou I.
od 15.30, tradiční i netradiční techniky pro malé
i velké, výroba velikonočních přání, dekorování
kraslic, velikonoční dekorace, cena: 40,- (přihlášky do 12. 3.)
19. 3. Dílna „netradiční kraslice“ 15.30 - 17.30,
určeno pro děti i dospělé, tvoření kraslice netradičními technikami, s sebou: vyfouknuté vejce,
cena dílny: 15,- + cena za kraslici 5,- (přihlášky
do 17. 3.)
20. 3. Zápas fotbalových benjamínků od 10.00
v tělocvičně TYMY
20. 3. Jarní zdobení od 14.00 do 17.00, pro děti
i dospělé, tvorba jarních vazeb, ikeban, případně
stolních velikonočních věnečků, s sebou přinést:
vlastní nádobu, ozdobný materiál, řezanou květinu, cena: 50,- (přihlášky do 17. 3.)
21. 3. Vítání jara - první jarní vycházka do Přílep
k myslivecké chatě, hry pro děti, táborák s opékáním špekáčků, sraz v 9.00 u ZUŠ Holešov
23. 3. Odpoledne na cyklostezce od 15.00
do 17.00, jarní projížďka
26. - 27. 3. Noc s Andersenem - dobrodružství
s přenocováním, čtení pohádek, vyprávění, týmové hry, malování, zpívání, sraz v 16.00
27. 3. Jarní dámská jízda příjemné odpoledne
pro dívky a ženy, na programu jarní očista, zdravá
výživa, fit-cvičení, kosmetika, péče o ruce a úprava nehtů, módní přehlídka a mnoho zajímavého,
vstupné: 50,-/v předprodeji, 70,- na místě
30. 3. Přišlo jaro do vsi - dopolední program
pro děti MŠ a ZŠ, vystoupení folklorních souborů
z Hané a Valašska
30. 3. Velikonoční inspirace s Bárou II.
od 15.30, tradiční i netradiční techniky pro malé
i velké, výroba velikonočních přání, dekorování
kraslic, velikonoční dekorace, cena: 40,- (přihlášky do 26. 3.)

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „Olympijské ohlédnutí“
- pro kluky, holky všech věkových kategorií, výtvarné práce odevzdejte do 10. 3. v kanceláři
TYMY
NABÍZÍME KURZY A KROUŽKY!!!
POWERYOGA - každou středu vždy od 18.00,
cvičení zaměřeno na vyrovnání svalových disbalancí, tvarování postavy, protažení svalů, odbourávání fyzických i psychických bloků, uvolnění
a relaxace, vhodné pro ženy i muže bez rozdílu
věku, lektorka R. Hloušková, 600,-/12lekcí
BADMINTON - jeden z nejpopulárnějších sportů
světa, který se již dostal i do Vašeho města!!!
Ukázkové hodiny každý únorový čtvrtek od 15.30
v tělocvičně TYMY, odborný přístup pro děti
i dospělé, cena 300,FLOORBAL pro nejmenší - každé úterý od 15.00
pod vedením pana Koláře.
SOS HAITI - plyšák pro Haiti
- charitativní sbírka, jejíž výtěžek poputuje na humanitární pomoc do zemětřesením postižených
oblastí Haiti, přispějte zakoupením plyšáka v hodnotě od 20,ZA KULTUROU DO BRNA
Madam Butterfly - pátek 5. 3., odjezd v 17.00
AN Holešov, opera o dvou dějstvích, cena:
I. kategorie 470,-/dosp., 410,-/důchodce, 350,-/
děti, ZTP, II. kategorie 340,-/dosp., 320,-/důchodce, 290,-/dítě, ZTP
Eugen Onegin - úterý 30. 3., odjezd v 17.00 AN
Holešov, opera o muži, který příliš pozdě pochopil,
jaké chyby se dopustil, cena: 470,-/dosp., 410,-/
důchodce, 350,-/děti, ZTP
Netopýr - úterý 27. 4., odjezd v 17.00 AN Holešov, komická opera, režie Ondřej Havelka, cena:
470,-/dosp., 410,-/důchodce, 350,-/děti, ZTP
SLOVÁCKÉ DIVADLO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
představuje divadelní hru v hlavní roli s Květou
Fialovou HEROLD A MAUDE - „Dnes jste tady
a zítra tu nebudete“ - životní heslo titulní postavy
Mathildy Chardinové, která vám stejně jako Heroldovi možná zcela změní pohled na svět kolem
Vás. (Termín bude upřesněn - duben nebo květen).
MUZIKÁLY V PRAZE
sobota 29. 5., BARON PRÁŠIL - odjezd v 7.00
z AN Holešov, Divadlo Hybernia, 3D projekce,
trikové efekty, kaskadéři, cena: 1.190,- (přihlášky
do 25. 2.)

Parlament dětí
a mládeže Holešov
vyhlašuje 6. ročník ankety
o nejoblíbenějšího pedagoga,
vedoucího kroužku,
vychovatele
Své hlasy oblíbeným pedagogům,
vedoucím kroužků a dalším pracovníkům
posílejte do 31. 3. 2010 na anketních
lístcích, které budou k dispozici
ve školách, na www.tymycentrum.cz
nebo v kanceláři SVČ -TYMY
(Anketní lístky odevzdejte na své škole
do krabičky označené „Srdce na dlani“
nebo v kanceláři SVČ -TYMY)

LÉTO U MOŘE - ozdravné pobyty pro děti a rodiny
s dětmi u moře ve spolupráci
s CK CAPRO
Istrie: letovisko LANTERNA
ubytování v apartmánech
cca 300 m od moře, doprava autobusem z Holešova,
možnost zajištění stravy a pojištění léčebných
výloh, možnost denního cvičení za příplatek
1. termín: 8. - 20. 6.
11 pobytových dnů,
cena: 5.900,-/dosp., 5.400,-/dítě, 1.900,-/dítě bez
lůžka, příplatek za cvičení: 800,2. termín: 11. - 20. 6.
8 pobytových dnů, cena: 5.300,-/dosp., 4.800,-/
dítě, 1.900,-/dítě bez lůžka,
příplatek za cvičení: 600,Informace v kanceláři TYMY, na tel.: 573 39 69 28
či emailem: vsetuly@centrum.cz
LÉTO S TYMY
Léto u moře - Istrie: letovisko LANTERNA
ozdravné pobyty pro děti a rodiny s dětmi u moře
ve spolupráci s CK CAPRO, ubytování v apartmánech cca 300 m od moře, doprava autobusem
z Holešova, možnost zajištění stravy a pojištění
léč. výloh, denní cvičení za příplatek
1. termín: 8. - 20. 6. - 11 pobytových dnů,
cena: 5.900,-/dosp., 5.400,-/dítě, 1.900,-/dítě bez
lůžka, za cvičení: 800,2. termín: 11. - 20. 6. - 8 pobytových dnů,
cena: 5.300,-/dosp., 4.800,-/dítě, 1.900,-/dítě bez
lůžka, za cvičení: 600,LETNÍ TÁBORY
ČERVENEC - Beskydy Sulov
11. - 16. 7. Pod pirátskou vlajkou
- výprava do starých dobrých časů pro piráty
a pirátky, která odkrývá taje pirátského řemesla
a cesty za plněním života dobrodružstvím a odvahou, cena: 2.250,-/dítě
11. - 16. 7. Taneční léto
- tábor pro holky i kluky spojený s hip-hopem,
freedancem, aerobikem a dalšími tanečními styly
a technikami, cena: 2.250,-/dítě
11. - 16. 7. HOLIDAY LÉTO
- letní tábor pro holky i kluky spojený s výukou
angličtiny hrou, cena: 2.250,-/dítě
11. - 16. 7. Havraní plenér
- výtvarný letní tábor s keramikou,
cena: 2.450,-/dítě
SRPEN - Beskydy Horní Bečva
16. - 20.8. Léto na koni
- dobrodružství pro holky a kluky spojená s vyjížďkami na koních, cena: 2.850,- (v ceně je denní
pobyt ve stáji a vyjížďka na koních)
16. - 20. 8. ZEMĚ POHÁDEK
- pouť pohádkovou říší plná dobrodružství, zábavy, her, malování, zpívání a výtvarných technik,
cena: 2.500,-/dítě
(V ceně letních táborů je doprava, ubytování,
plná penze, pitný režim, základní pojištění dětí,
program, materiál, odměny, pedagogický a zdravotní dozor.)
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
19. - 23. 7. Putování s dinosaury II. - s výlety do dinoparku v Ostravě a Hej parku Odry,
cena: 1.090,2. - 6. 8. Avatar aneb Hostýnské dobrodružství
- turisticko-dobrodružný, cena: 990,23. - 27. 8. U nás v TYMY - výlet do ZOO, činnost
v TYMY, cena: 990,-
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I. konference k projektu ESF na v holešovském gymnáziu
V pátek 12. února 2010 se
konala v aule holešovského gymnázia první plánovaná konference
k projektu Zvýšení efektivnosti
environmentální a osobnostně
sociální výchovy žáka formou terénních cvičení, který je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky. Konference završila
první přípravnou etapu prací, a to
prezentací aktivit. Účastníci byli
seznámeni s členy projektových
týmů, obsahem projektových modulů a také se zajímavou technikou
a odbornou literaturou zakoupenou
z prostředků ESF.
Úvodní slovo patřilo ředitelce školy Mgr. Blaženě Kubíčkové,
která mezi hosty přivítala Mgr. Jiřího Štěpána z Krajského úřadu ZK
a také zástupce místních škol. Promluvila především o projektové činnosti naší školy a poté předala slovo
Mgr. Jiřímu Štěpánovi, který hovořil
o významu a podpoře environmentálního vzdělávání ve Zlínském kraji.
Manažer projektu Oto Kuczman

přítomné seznámil s dosavadním průběhem práce na projektu
a svou prezentaci zaměřil především na sérii školení, kterými prošli
členové projektového týmu. Tato
školení se týkala např. osobnostně
sociální výchovy, environmentální
výchovy, projektového vyučování,
poskytování první pomoci a také
outdoorových aktivit s žáky.
Poté vystoupili kolegové
Mgr. Jaroslav Machačík a Mgr. Tomáš Kačor, kteří vedou týmy
v projektových modulech, které
jsou hlavním výstupem našeho
projektu. Mgr. Machačík hostům
nastínil obsah environmentálně zaměřeného modulu, který proběhne
v Jedovnici a je koncipován do podoby terénního cvičení. Mgr. Kačor
pak představil modul situovaný
do oblasti Hostýnských vrchů se
zaměřením na řešení krizových
situací, poskytování první pomoci
a na pobyt a přežití v přírodě.
Všichni přítomní si pak mohli
prohlédnout odborné publikace
a také vyzkoušet některé ze za-

koupených technických prostředků, jako např. multifunkční měřiče
Xplorer GLX.
Poděkování patří všem zúčastněným a také žákům třídy
sexta, kteří pomohli s přípravou
a organizací konference a zajišťovali potřebný servis.

Další konference našeho projektu se uskuteční po květnových
terénních cvičeních, o nichž vás
budeme na stránkách Holešovska
opět informovat.
Mgr. Miriam Kuczmanová

Krmení zvířat na Hadovně
Na pololetní prázdniny 28. 1. jsme si my žáci třídy sekunda spolu
s naším profesorem biologie domluvili, že uděláme dobrou věc a pojedeme na nedalekou Hadovnu krmit lesní zvěř. Sešli jsme se v pátek ráno
na autobusovém nádraží, odkud jsme společně odjeli na Hadovnu. Tam
už nás čekal lesník, pan ing. Macůrek. Ten nás provedl areálem patřícím
lesní správě. Potom nám dal nějaké pytle s krmením - byly to hlavně
kaštany a řepa - a my jsme se mohli vydat na cestu. Šli jsme hlubokým
čerstvým sněhem pořád nahoru do kopce, dokud jsme nedorazili k prvnímu krmelci. Tam jsme vysypali pytle a také krmení pro zvířata, které
jsme přinesli z domova, třeba sušené chleby, zrní nebo jablka. Pak jsme
šli dále k druhému krmelci, kde jsme vysypali zbytek. Rozloučili jsme se
s panem Macůrkem a poděkovali mu, že nám umožnil tento fajn výlet.
Nakonec jsme si ve sněhu zařádili a zahráli si pár bezva her a vydali se
lesem pěšky do Přílep, kde jsme počkali na autobus do Holešova. Tady
jsme se všichni rozloučili. Byl to super den!
Veronika Žeravová
Gymnázium Ladislava Jaroše

Mažoretky Holešov ve videoklipu
Před dvěma týdny nám přišlo
pozvání od produkce zpěváka Michala Hrůzy, abychom vystupovaly
ve videoklipu k jeho nové písni
Hotel Morava. Dlouho jsme se
nerozmýšlely a skvělou nabídku
s radostí přijaly. Na tuto akci bylo
vybráno deset nejzkušenějších
mažoretek, které během jarních
prázdnin pilně natrénovaly vhodnou choreografii.
Ve čtvrtek 10. února 2010
v dopoledních hodinách jsme plné
očekávání nasedly do autobusu
směr Pohořelice u Brna.
Natáčení probíhalo v hotelu,
který měl stejný název jako nová
píseň.
Po příjezdu nás přivítal režisér
Jan Budař spolu s kameramanem
a vysvětlili nám průběh celého
natáčení. Poté proběhla krátká
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zkouška a začaly pečlivé přípravy
- líčení, česání a oblékání.
Každé natáčení videoklipu
zabere mnoho času, a proto i my
jsme strávily se štábem téměř
celé odpoledne. Několikrát jsme
stanuly před objektivem kameramana, který naše vystoupení
natáčel z různých stran a úhlů.
Ke konci natáčení jsme byly už
docela unavené, ale těšil nás
pocit z dobře odvedené práce.
Domů jsme odjížděly se skvělými
zážitky z tohoto nevšedně prožitého dne.

Díky spokojenosti celého kolektivu, který se podílel
na tomto klipu, jsme dostaly
nabídku vystoupení Michala
Hrůzy a jeho kapely na našich akcích.

Na fotografie z natáčení se můžete podívat na našich stránkách.
www.mazoretkyholesov.websnado.cz
Trenérky Mažoretek Holešov
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Sňatky
Jana Tkadlecová - Holešov
František Smažil - Holešov
Eva Skálová - Otrokovice
David Dolanský - Zlín
Ivona Ševčíková - Valašské Meziříčí
Ladislav Ševčík - Slovenská republika
Markéta Odložilíková - Holešov
Jakub Konečný - Holešov, č. Všetuly
Marcela Šišková - Martinice
Karel Kouřil - Martinice
Monika Němcová - Hulín
Josef Struharňanský - Hulín
Šárka Spáčilová - Holešov
Marek Oulehla - Chropyně
Martina Nováková - Přílepy
Milan Kroutil - Přílepy
Monika Králíková - Prusinovice
Miroslav Tobolík - Prusinovice
Narození
Nikola Mikešková - Holešov, č. Tučapy
Jakub Klčo - Holešov
Eliška Klčová - Holešov
DenisTrčala - Holešov
Šarlota Šenk - Holešov, č. Dobrotice
Marek Novotníček - Holešov
Radek Vlasák- Holešov
Pavel Trhlík - Holešov
Matyáš Pavelka - Holešov
Richard Tomáš - Holešov
Tereza Doleželová - Holešov, č. Dobrotice
Denisa Pavlíčková - Holešov
Michaela Dlabajová - Holešov
Lukáš Zrůbek - Holešov
Daniela Menšíková - Holešov
Michal Crhák - Holešov, č. Tučapy
Patrik Stoklásek - Holešov
Lenka Roubalíková - Holešov
Petra Pouzarová - Holešov
Tereza Frodlová - Holešov, č. Žopy 27
Edgar Krutil - Holešov
Kryštof Pospíšilík - Holešov, č. Tučapy
Dominik Edler - Holešov
Ema Odložilíková - Holešov
Adam Bubík- Holešov, č. Žopy
Barbora Malošíková - Holešov
Adam Daněk - Holešov
Adam Zaoral - Holešov
Tomáš Tuček - Holešov

Nicolas Tawab - Holešov
Denis Kupka - Holešov
Matěj Sedláček - Holešov
Karel Chrobák - Holešov
Ema Mrázková - Holešov
Erik Brázdil - Holešov
Jan Dvořák - Holešov
Jubilanti
prosinec 2009
Marie Hrazdírová - Holešov
Božena Malasková - Holešov
Jiřina Páleníčková - Holešov
Marie Doleželová - Holešov, č. Tučapy
Zdenka Trávníčková - Holešov
Anna Latináková - Holešov
Vlasta Chytílková - Holešov
Marie Bubílková- Holešov
Karel Novosad - Holešov, č. Všetuly
Rudolfina Chytilová - Holešov
Zdeněk Klíč - Holešov
Josef Buráň - Holešov
Marie Vinická - Holešov
Ivan Slovenčík - Holešov
František Jedlička - Holešov
Elena Zalabáková - Holešov
Ladislav Zapletal - Holešov
Bohumil Valenta - Holešov
Anna Večeřová - Holešov
Stanislav Lochman - Holešov
Marie Michalíková - Holešov
Jana Kadlčíková - Holešov
Josef Filák - Holešov, č. Žopy
Leden 2010
Julie Šimková - Holešov
Marie Nevrtová - Holešov
Valentina Huňová - Holešov
Josef Matela - Holešov
Helena Nedbalová - Holešov

Městské kulturní středisko
Holešov uvádí
v pátek 26. února v 19 hodin

COUNTRY VEČER
se skupinou TEXAS
Hudební klub - New Drive Club
- zámek Holešov
Předprodej vstupenek
Městské informační centrum

Ludmila Jašková - Holešov
Marie Nelešovská - Holešov, č. Žopy
Eva Krystýnková - Holešov
Marie Němčíková - Holešov
Josef Bozděch- Holešov
Valburga Šuláková - Holešov, č. Všetuly
Milina Holíková - Holešov
Jaroslava Šimčíková- Holešov, č. Dobrotice
Drahoslava Dovrtělová - Holešov
Drahomíra Telecká- Holešov
Drahomíra Gajová - Holešov
Únor 2010
Ludvík Šimeček - Holešov
Jindřiška Soušková- Holešov
Václav Bednář - Holešov
Naděžda Sojková - Holešov
Josef Krejčí - Holešov
Marie Sitková - Holešov
Milada Svobodová - Holešov
Eva Musilová - Holešov
Jarmila Žákovčíková - Holešov, č. Všetuly
Helena Zlámalová - Holešov
Zdeněk Michalík - Holešov
Marie Pomykalová - Holešov
Jarmila Procházková - Holešov
Anna Nováková - Holešov
Drahomíra Crhová - Holešov
Marie Pomajbíková - Holešov
Josef Navrátil - Holešov
Karla Joklová - Holešov
Růžena Zaoralová - Holešov
Úmrtí
Vladimír Svoboda - Holešov
Karel Kratochvíl - Holešov
Antonín Grossert - Holešov
Josef Šabatka - Holešov
Josef Syřena - Holešov, č. Količín
Anna Solařová - Holešov
Miroslav Neumann - Holešov
Jiřina Andreeva - Holešov
Miloslav Pavučík - Holešov
Josef Dovrtěl - Holešov
Jarmila Ondrušáková - Holešov
František Jandal - Holešov
Josef Doležel - Holešov
Vlasta Chlebdová - Holešov
Ludmila Dudešková - Holešov
Emilie Němcová - Holešov
Vlasta Sedlářová - Holešov, č. Količín
Anežka Jásenská- Holešov
Božena Vyhlídalová - Holešov
Jena Okrouhlická - Holešov
Alois Hejníček - Holešov
Vladimír Veselý - Holešov
Ludmila Radoňová - Holešov
Františka Valentíková - Holešov
JM

Historické pohlednice Holešova
Takřka sto padesát unikátních historických pohlednic Holešova se
objevilo ve dvaapadesátistránkové publikaci, kterou vydalo koncem listopadu město Holešov. Vzácné pohledy, které zachycují převážně začátek
dvacátého století, pocházejí ze sbírky Ing. Leopolda Lišky (1940 - 2006).
Úvodní slovo napsal Karel Bartošek, editorem tohoto ojedinělého projektu, na němž se spolupodílel i Libor Liška, byl Robert Rohál. „Historické
pohledy našeho kraje mohou plnit nejednu roli - obyvatele Holešova a okolí
potěší, reprezentují nás v blízkém i vzdáleném okolí a jsou významným
badatelským pramenem o naší historii, prostě naší pamětí,“ píše Karel
Bartošek v úvodu publikace - a má pravdu.
Retrospektivní publikace, která nabízí v zajímavých dobových grafických úpravách pohledy na dnes už neexistující anebo zrenomované objekty
(centrum města, významné budovy, zámek a jeho přilehlý park) či různé
akce (průmyslová výstava, městské trhy), vyšla už koncem loňského roku
v rámci Knihovničky Holešovska. Brožura je k dostání v obou holešovských
prodejnách knih, ve vybraných trafikách, v Městském informačním centru
i ve vestibulu Městského úřadu Holešov.
(red)
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Mažoretková sezóna 2010 začíná
V současné době se všechny mažoretky
pilně připravují na novou sezónu. Pro doladění
formy a choreografií se uskuteční v okrese
Kroměříž dvě celostátní soutěže.
Dne 3. dubna 2010 se uskuteční v tělocvičně ZŠ Nábřeží Hulín již 6. ročník MAJORETTES
SHOW 2010. Jedná se o soutěžní disciplíny
sóla a dua. V předchozích ročnících se zde sjíždělo na 200 děvčat a několik chlapců z Čech,
Moravy i Slovenska.
Hned v dalším týdnu, tj. 10. dubna, proběhne v SVČ TYMY Holešov 1. ročník mažoretkového festivalu VŠETULSKÁ HŮLKA.

Zde budou soutěžit mažoretkové skupiny jak
s hůlkou, tak i s pompony.
V termínu 24. dubna 2010 se otevře pro
moravské mažoretky národní šampionát první
moravské soutěže pro sóla a dua, která proběhne v Moravské Třebové.
Oblastní kolo skupin pro jižní Moravu se
uskuteční 9. května 2010 v Hluku, odkud budou
mažoretkové skupiny vybrány na mistrovství
Moravy a Slezska, které bude 29. - 30. května
v Hranicích.
Ty nejlepší skupiny pak změří své síly
na mistrovství České republiky, které se každo-

Florbalisté Holešova
jsou na skvělém druhém místě
Dne 14. 2. 2010 pokračovala druhá liga juniorů 17. a 18. kolem.
Hráči FbC Holešov museli k těmto zápasům absolvovat cestu až téměř
k polským hranicím, protože pořádající tým Poruby vybral pro sehrání
obou kol sportovní halu ve Stonavě blízko Karviné. Bylo to již potřetí,
kdy museli holešovští junioři v této sezóně cestovat do těchto míst. Je
ovšem nutno říci, že plný zisk šesti bodů z obou utkání všechny útrapy
plně vynahradil.
FbC Holešov - FbC Škorpioni Poruba
4 : 1
K prvnímu utkání turnaje junioři nastoupili proti pořádajícímu mužstvu FbC Škorpioni Poruba. Po ne příliš dobrých zkušenostech ze dvou
předchozích utkání s tímto nepříjemným a houževnatým soupeřem
přistoupili hráči Holešova k utkání velmi zodpovědně. Protože podobný
systém hry zvolil i protivník, zůstal stav utkání po první třetině vyrovnaný
0:0, i když mírnou optickou převahu mělo mužstvo Holešova. Především počet střel na branku vyzněl výrazně v jejich prospěch. Do druhé
třetiny nastoupilo mužstvo Poruby s důraznější hrou a větší snahou
se prosadit a ta byla bohužel korunována první brankou vstřelenou
z bezprostřední blízkosti holešovské branky. Obdržený gól však naštěstí
holešovské hráče nezlomil a spíše je nabudil k ještě vyššímu výkonu.
To sice zpočátku znamenalo pouze navýšení počtu střel mimo branku
a dalších nevyužitých šancí, ale nakonec se jim přece jen podařilo vyrovnat po akci Tomáše Müllera a za několik dalších vteřin dokonce zvýšit
na 2:1 po střele Michala Fridricha. Tato situace vyburcovalo protivníka
a v závěru druhé třetiny se hrál velmi pohledný a kvalitní florbal. Do třetí
třetiny nastoupilo mužstvo Holešova s odhodláním neobdržet branku jako
zpočátku třetiny druhé. Pozorná hra se vyplatila a hned po přestávce
zvýšil náskok Zdeněk Černoch a k velké radosti diváků v téže minutě
přidal svůj druhý gól v zápase Tomáš Müller. Po velmi dobrém výkonu
nakonec Holešov zvítězil 4:1.
FbC Holešov - 1. SC Bohumín ´98 DDM
15 : 2
Ve druhém utkání čekal na mužstvo Holešova soupeř, se kterým
se mu v letošní ani minulé sezóně zatím nepodařilo získat žádný bod.
Mužstvo 1. SC Bohumín `98 DDM však tentokrát nastoupilo v oslabené
sestavě. Těžko říci, z jakých to bylo důvodů, ale přístup tohoto mužstva
ke hře na tomto turnaji byl velmi špatný, což ale vůbec nemůže snížit
výborný výkon hráčů Holešova. Mimochodem, ti také několikrát hráli
v nekompletní sestavě, ale vždy na hřišti nechávali všechny síly a snažili
se odvést co nejlepší výkon. Hráči Bohumína zahájili utkání uspávací
taktikou a snažili se spolehnout na případné rychlé protiútoky. Trvalo
celou první polovinu první třetiny, než se holešovským hráčům podařilo
prosadit, ale potom v rozmezí 7. až 11. minuty nastříleli soupeři 5 gólů
a to předznamenalo další průběh utkání. Hráči Holešova se uklidnili
a i když se jim ve druhé třetině nepodařilo udržet čisté konto stále se
zlepšujícího brankáře Ondřeje Mikešky, přidali v ní další 4 branky a zvýšili
stav utkání na 9:1. Třetí třetina již zůstala formalitou a s chutí střílející
Holešov přidal dalších šest branek, a stanovily tak konečný stav utkání
na 15:2. V tomto utkání zahrálo velmi dobře celé mužstvo, střelecky se
nejvíce prosadili Tomáš Müller a Tomáš Trčka, kteří shodně vstřelili po 4
brankách, další 2 přidal Petr Sovadina a po jedné Michal Bartík, Zdeněk
Černoch, Jiří Černý, Michal Fridrich a Kamil Trhlík.
V obou utkáních nastoupili hráči Holešova v této sestavě:
Brankář Ondřej Mikeška, v obraně Michal Fridrich, Radek Nedbal,
Kamil Nepraš a v útoku Michal Bartík, Zdeněk Černoch, Jiří Černý, Tomáš
Müller, Petr Sovadina, Tomáš Trčka a Kamil Trhlík.
Po 18. kole 2. ligy juniorů tak figuruje mužstvo juniorů Holešova se 34 body na druhém místě tabulky IV. skupiny.
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ročně odehrává v červnu v lázeňském městě
Poděbrady. Jako vyvrcholení celoroční práce zde dostanou nejlepší skupiny nominace
na mistrovství Evropy, které se v letošním roce
uskuteční ve Švýcarsku.
Tímto bych chtěla popřát všem mažoretkám hodně úspěchů a co nejlepší umístění
a všechny příznivce a fanoušky tohoto krásného sportu pozvat na výše uvedené soutěže.
Alena Rafajová
viceprezident Svazu mažoretek
České republiky

Košt slivovice v Zahnašovicích

V pátek 12. února proběhl ve společenském sále Obecního úřadu
v Zahnašovicích 2. ročník koštu ovocných pálenek SLIVKOŠT. Jako první
tři nejlepší majitelé destilátů (v tomto případě trnky) byli oceněni Věra
Němcová, Jan Vaculík a Jiří Macháček.
(red)
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Do čela TJ Sokol Holešov byla opět zvolena Irena Smrčková
Druhý únorový den se uskutečnila valná
hromada Sokola v místní sokolovně. Hlavním
bodem programu bylo zvolit starostu a výbor
na příští tři roky. Součástí programu bylo i zhodnocení činnosti za uplynulé období a v závěru
jednání stanovit hlavní cíle Sokola pro letošní rok.
Do čela TJ Sokol byla zvolena již druhé
volební období sestra Irena Smrčková. V historii 130 let místního Sokola je to první žena
zastávající funkci starostky. Dnes po letech
může využít svých sportovních aktivit z mládí,
které sbírala v místní sokolovně v oddíle sportovní gymnastiky. V seniorském věku se vrátila
ke sportovním aktivitám v roli cvičitelky zdravotní tělesné výchovy žen a v posledních deseti
letech i ve funkci náčelnice žen a starostky.
O činnost v Sokole se bude starat výbor
ve složení: ses. Ondrušková, Pešková, Folknerová, Láníková, Švábová, Zapletalová a bři. Foukal, Peška a Tomeček. Do kontrolní komise byli
zvoleni ses. Plachá, Neradilová, br. Tomeček.
Valné hromady TJ Sokol se zúčastnili zástupci města starosta PaedDr. Zdeněk Janalík
a místostarosta Mgr. Rudolf Seifert, za spřátelené organizace Klubu českých turistů jeho
předseda Ing. Hostaša a za organizaci Junáka
p. Stanislav Štěpán. Zástupcem Sokolské župy
Hanácké Kroměříž byl br. Vlastimil Tupý.
K 1.1. roku 2010 má Sokol Holešov celkem
325 členů, z toho 104 žactva a dorostu. Veškeré organizační záležitosti jsou vykonávány
dobrovolnou prací činovníků, cvičitelů a trenérů.
Pouze sokolník v místní sokolovně je za svou
činnost placený.
Přesto je činnost naší organizace rozmanitá a bohatá v průběhu celého roku. V letošním
roce budeme slavit v červnu 130 let od založení Sokola v Holešově slavnostní schůzí
a uspořádáním sportovního odpoledne na hřišti
u sokolovny.
Vzpomínkové oslavy jsou jedním z hlavních bodů, na které bude zaměřeno úsilí, zrovna
tak jako na získávání dalších cvičitelů hlavně pro

žactvo. Odbornost i nové poznatky si doplňují
naši cvičitelé účastí na seminářích ve školicím
středisku v ČOS v Olomouci, což je časově
dobře zvládnutelné. Neméně důležité je i získávání finančních prostředků na nezbytné opravy
více než stoletého objektu naší sokolovny, aby
tradice sokolského hnutí mohla pokračovat
v objektu, který splňuje podmínky z hlediska
hygieny i bezpečnosti. Na tomto místě je potřeba poděkovat vedení města za vstřícnost,
kterou věnuje našim problémům.

Starostka TJ Sokol Holešov Irena Smrčková
(vpravo).
Účastníci valné hromady si vyslechli zajímavé informace starosty města o vybudování
sportovního areálu v části Amerického parku
pro všechny věkové kategorie. Do tohoto projektu přispěl Sokol postoupením bývalého hřiště
házené pro vybudování sportovního areálu.
V závěru valné hromady byla oceněna práce
těch, kdo odstupují z dosavadního výboru. Je
jím br. Jan Přibyl, který převzal funkci po br.

Jaroslavu Dočkalovi, prvním starostovi obnoveného Sokola v roce 1990, a vykonával ji 13 let.
Poslední tři roky pracoval jako jednatel a výbor
musel vzít v úvahu jeho požadavek, aby si
ve svých 82 letech dopřál klidu a práci ve výboru přenechal těm o něco mladším. Poděkování
patřilo i ses. V. Zapletalové, která ve svých
85 letech vede evidenci členů, vybírá členské
příspěvky a je cvičenkou hodin zdravotní TV.
Na posledním sletu v Praze cvičila dvě sletové
skladby žen. I když v nepřítomnosti pro nemoc
bylo poděkováno dlouholeté cvičitelce žactva
ses. B. Škubalové, která ještě před několika
lety tvořila s M. Glosovou jistotu pro cvičební
hodiny předškoláků a ve svých 78 letech se
věnuje dětem i dnes. Z výboru odstupuje i ses.
Žáčková a věříme, že i nadále bude nápomocna
při organizování tradičních společenských večírků. Využíváme této příležitosti, abychom
pozvali nejen naše členy, ale i příznivce
na společenský večer, který se uskuteční
v sobotu 27. února v sokolovně.
Vzhledem k tomu, že dochází ke změně
správce sokolovny - sokolníka, bylo na místě
poděkovat ses. H. Tkadlčíkové, která svou
funkci sokolníka vykonávala k naší spokojenosti
a velmi spolehlivě. Protože pracovat a dorozumívat se s větším množstvím lidí bývá mnohdy
náročné. Je na místě si přát, aby ten, kdo
nastoupí na uvolněné místo správce naší sokolovny, zvládal povinnosti nejméně jako ona.
Těmito řádky jsme informovali členy, ale
i příznivce Sokola o stavu, v jakém se po 130
letech od svého založení tato organizace nachází.
Rádi uvítáme do našich řad ty, kteří mají
potřebu udělat něco pro své zdraví. Zvláště
rodičům dětí připomínáme, že kdo si hraje,
nezlobí. A taky co se v mládí naučíš, ve stáří
ti nebude zatěžko a potřebu pohybu si udržíš
do vysokého věku.
Ve cvičení zdravotní tělesné výchovy žen
máme hodně příkladů.
TJ Sokol Holešov

Prázdninový turnaj
ve stolním tenise
Na pololetní prázdninový den připravilo SVČ pro příznivce zelených
stolů novoroční turnaj pro neregistrované hráče od 8 do 16 let. K prezentaci se dostavilo 13 hráčů a 3 hráčky, což byla účast vzhledem k přetrvávajícímu menšímu zájmu o sportovní aktivity u dětí nad očekávání dobrá.
K 6 hráčům místního oddílu, který začal při SVČ fungovat v říjnu 2009,
se připojili zájemci z řad veřejnosti. Děti byly rozděleny do 3 skupin ke
3 herním stolům, kde po vzájemných zápasech vždy 2 nejlepší postoupili
do finále, které se rovněž započítávalo do tabulky vzájemných zápasů.
Výkony finálových hráčů byly natolik těsné, že o vítězích jednotlivých setů
a sad rozhodovalo vyloženě štěstí. Nakonec se o stupně vítězů podělili
2 hráči SVČ Tomáš Dvorník a Ondřej Straka, které doplnil hostující David
Michálek. Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme a přejeme
sportovní úspěchy do budoucna.
(red)

Účastníci prázdninového turnaje ve stolním tenise.

Klub českých turistů Holešov
pořádá v pátek 26. února od 17 hodin
v Drive Clubu v budově kina Svět besedu

TJ Holešov, oddíl házené
pořádá
v sobotu 27. února 2010

NOVÝ ZÉLAND, země protinožců,
příběh o splněném snu.

v prostorách internátu
SPŠ MV v Holešově

Poutavé vyprávění proložené nádhernými fotografiemi
a videosekcemi připravil Jiří Mára.

SPORTOVNÍ PLES.

Více informací na www.jirkamara.cz

Zahájení ve 20 hodin
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DFK Holešov vyhrál mezinárodní turnaj v Polsku
V sobotu 6. 2. 2010 se v polském městě Goczalkovice konal
mezinárodní halový turnaj žen
v kopané. Českou republiku reprezentovaly týmy Českého Těšína a Dívčího fotbalového klubu
Holešov, pro který tato akce znamenala pokračování spolupráce
s polským družebním městem
Holešova Pszczynou. Na turnaji
startovalo 7 družstev, která hrála ve dvou skupinách systémem
každý s každým, hrálo se po dobu
12 minut v počtu 4 + brankářka.
Za DFK hrálo 12 děvčat a obrovskou posilou v týmu byla přítomnost Zdenky Skupinové, současné
reprezentantky České republiky
v ženské kopané, která se vrátila
ze zahraničního angažmá; složení
družstva však bylo opět poznamenáno marodkou.
Holešov se nejdříve střetl
s Wislou Skoczów. Opakovala se
tradice - děvčatům se nedaří již
delší dobu dobře odehrát vstupní
utkání - přes trvalou převahu a velké šance bylo skóre až do 10. minuty nerozhodné; poté k překvapení
všech náhodným odraženým míčem téměř z poloviny hřiště skórovaly Polky. Naštěstí DFK okamžitě
odpověděl pěknou střelou Terezy
Vybíralové a zápas skončil 1:1.
Další utkání se již děvčatům
vydařilo a od 3. minuty vedl Hole-

šov krásnou brankou Skupinové,
která se po dlouhém vyhození
míče Katkou Pitnerovou dokázala individuálně prosadit a zakončila svou akci přesnou střelou.

mi zákroky na Zdenku Skupinovou,
která však v 6. minutě po přihrávce
Katky Bakalíkové zápas rozhodla.
Holešov podal velmi dobrý výkon
a jasně postoupil do finále. V něm

Vítězné družstvo DFK Holešov.

Další akce děvčata nedokázala
využít. Při rovnosti bodů ve skupině rozhodoval o umístění na
1. a 2. místě penaltový rozstřel,
který poslal Holešov do semifinále z druhé příčky. V nejlepším
utkání turnaje se střetl holešovský
celek s družstvem UKS Jaskolski
Chorzów. Velmi pěkný technický
fotbal několikrát kolidoval s tvrdý-

se střetl s celkem Českého Těšína,
známým českým rivalem, a toto
utkání bylo jednoznačnou záležitostí našich děvčat. První gól opět
vsítila Skupinová přesnou střelou
z trestného kopu ve 2. minutě a vítězství potvrdila v 7. minutě zápasu
krásnou trefou Hana Samsonková,
které přihrála do samostatného
průniku Tereza Vybíralová.

Holešov si odvezl pohár za
1. místo, navíc Zdenka Skupinová
získala zaslouženě cenu pro nejlepší střelkyni. Turnaj sloužil především k rozehrání děvčat po namáhavém zimním soustředění a splnil
očekávání trenérů. Kromě výborného výkonu Skupinové se po více
než 1 roce úspěšně na hřiště vrátila
Katka Bakalíková, která předvedla
velmi dobrý výkon a spolupráce
v útočné dvojici je příslibem do jarní
sezóny; v brance opět spolehlivě
chytala Katka Pitnerová. Z dalších hráček se dobrým výkonem
prezentovaly právě 18letá Katka
Brezanská a Hana Samsonková
v druhé čtveřici. O vítězství se zasloužil celý tým včetně náhradnic,
poděkování patří i tradičnímu týmu
holešovských fanoušků, který mohutně povzbuzoval děvčata během
jejich zápasů.
Sestava: Kateřina Pitnerová, Hana Jelínková, Katka Brezanská, Adéla Motalová, Dominika Stolářová, Tereza Vybíralová, Zdenka Skupinová, Kateřina
Bakalíková, Hana Samsonková,
Alexandra Skalická, Lucie Matulová, Vendula Kuchařová.
Trenéři: Mgr. Svatava Ságnerová, Ladislav Kundrát.
Mgr. Svatava Ságnerová

17. ročník silničního běhu Rohálovská desítka
startuje již v sobotu 27. února v Prusinovicích.
Start první kategorie je v 9.40 hodin,
hlavní závod pak startuje ve 12 hodin.

Druhé místo v běhu
do výškových budov
Regionální běžec Jakub Hřib,
který se druhou sezonu věnuje
u nás zatím nepříliš známému běžeckému odvětví - tzv. towerrunningu (výběh výškových budov),
dosáhl při svém prvním letošním
startu v konkurenci většiny z elitních evropských běžců na jednu
z předních příček.
Závod se konal ve švýcarské
Basileji v sobotu 13. 2. 2010 a běžce v něm čekal výběh 31 pater
výškové budovy.
Jakub byl přihlášen do kategorie SPORT, v jejímž hodnocení se umístil výkonem 2:56 min.
na výborném 2. místě, v celkovém
pořadí včetně kategorie ELITE,
v níž startovaly největší evropské,
ale i světové hvězdy v bězích
do schodů, obsadil Jakub na úvod
sezony slušné 10. místo. To pro něj
znamená poměrně nadějný vstup
do letošního 2. ročníku Světového
poháru v towerrunningu. V premiérovém ročníku obsadil Jakub Hřib
konečné 30. místo.
(red)
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Miroslav Kunc - EMKA
Masarykova 635, Holešov
Tel. 573 394 773 kancelář, 573 398 503 prodejna elektro a fax
Provádíme:
• Elektroinstalace (cenové rozpočty, montáž, opravy, revize)
• Hromosvody (montáž, opravy, revize)
• Zámečnické práce, výroba rozvaděčů
• Montáž a servis domácích telefonů atd.
• Výškové práce bez použití lešení
• Pronájem stavebních elektroměrových rozvaděčů po dobu stavby
• Kabelové spojky, opravy poškozených kabelů

Dále můžete nakoupit v naší podnikové prodejně
v Holešově, Masarykova 635 (naproti Pivovaru).

Jednatřicetipodlažní „závodní
dráha“ ve švýcarské Basileji.

Prodáváme:
• Elektroinstalační materiál
• Elektrospotřebiče, osvětlovací tělesa
• Kompletní materiál pro hromosvody
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Házenkáři zahájili jarní část sezóny vítězně
TJ Holešov - Sokol Velká Bystřice
29 (16:7) 18
TJ Holešov - oddíl házené zahájil jarní část
sezóny 2009-2010 v neděli 14. února vítězně,
když v prvním utkání jara porazil na domácí
půdě dobrý celek Sokol Velká Bystřice výsledkem 29:18 po poločase 16:7. Utkání bylo
v moci domácích, ve 20. minutě 1. poločasu
jsme vedli 13:4 a do poločasu Holešov udržel
9brankový rozdíl výsledkem 16:7. Ve druhém
poločase se obraz hry nezměnil a domácí celek v pohodě získal 2 body výsledkem 29:18.
V utkání velmi dobře zahráli v obraně zejména Procházka a Gahura a střelecky se
tradičně dařilo nejlepšímu střelci II. ligy - sever
Tomáši Balůskovi. Velmi dobře zachytal
brankář Luňák.

Sestava a branky: v brance Luňák, v poli
Růžička 1, Ustohal 1, Gahura 1, Kasaj 5, Procházka 2, Uruba, Plšek 5, Zetík 6 a Balůsek
8 branek.
TJ Holešov - TJ Baník Havířov
29 (18:15) 25
Ve druhém kole přivítali hráči Holešova
21. února na domácí palubovce celek TJ Baník
Havířov, který, ač na posledním místě tabulky,
zahrál v Holešově velmi pěknou házenou s konečným výsledkem pro domácí 29:25 po poločase 18:15. Soupeř překvapil organizovanou
hrou zejména s posilami Jaščenkem, Brůnou
a Kubisem, bývalými extraligovými hráči, a v průběhu 1. poločasu byl do 20. minuty vyrovnaným
soupeřem se skórem 10:10. Pak Holešov přidal
3 branky Capilem a Zetíkem a tento rozdíl udržel

až do poločasu výsledkem 18:15. Ve druhém
poločase se rozchytal brankář Luňák a z 25
střel na bránu jich 15 zneškodnil, i když soupeř
ve 49. minutě snížil na rozdíl jedné branky. Poté
Balůsek proměněnou sedmičkou a Plšek 2 brankami ze hry opět zajistili domácím 3brankové
vedení a toto již domácí udrželi až do konce.
Sestava a branky: v brance Luňák, v poli
Darebník 1, Růžička 1, Uruba, Ustohal, Procházka, Capil 2, Gahura 1, Kasaj 3, Plšek
6, Zetík 7 a Balůsek opět 8 branek. Tomáš
Balůsek se 123 brankami je nejlepší střelec II.
ligy - severomoravská oblast.
Příští domácí utkání hraje TJ Holešov
v neděli 7. března s tradičním soupeřem TJ
STM Olomouc v 10.30 hodin.
(rj)

Sportovní projekt Děti v pohybu slavil v Holešově úspěch
V úterý 16. února 2010 se
v Mateřské škole Žopy uskutečnilo
1. kolo sportovního projektu Děti
v pohybu. Město Holešov je v roce
2010 pilotním městem pro ověření
tohoto pohybového programu, který
má ambice stát se akcí celostátní.
V příštím školním roce zamýšlejí
autoři projektu jeho realizaci provést v 9 městech Zlínského kraje.
Holešov je prvním městem, kde jsou
do programu současně zapojeny
všechny mateřské i základní školy
- soutěží zde společně předškolní
děti a žáci prvních tříd. Vstřícnost
ředitelky MŠ Masarykova Jaroslavy
Turoňové a velká podpora ze strany
Lenky Pacíkové a Aleny Kotoučkové, ředitelek MŠ Sluníčko a MŠ
Grohova, vedly k uskutečnění této
unikátní společné akce všech mateřských škol za účasti 84 dětí.
První kolo sportovního projektu
proběhlo na společném parkúru,
který obsahoval přeskoky překážek,

kop míčkem do branky, skoky snožmo položenými kruhy, hod na cíl
míčkem a běh do cíle. Všechny
děti běhaly se závodními čísly jako
praví sportovci a předváděly velmi
pěkné výkony, za které je v cíli čekala odměna v podobě sladkostí.
Atmosféra byla velmi příjemná.
Společná fotografie všech účastníků dokumentuje výbornou náladu
všech přítomných a naladila autory

a propagátory programu nesmírně
pozitivně do další činnosti.
Projekt bude pokračovat dalšími soutěžními koly a vyvrcholí
květnovým celoměstským finále pro
všechny školy. 2. kolo proběhne
za stejných podmínek, ale s jiným
soutěžním parkúrem 9. března opět
v areálu MŠ Žopy. Za úspěšnou
realizaci této akce si zaslouží poděkování všechny pedagogické

pracovnice zmíněných mateřských
škol, které po celé dopoledne děti
provázely, povzbuzovaly je a zajišťovaly jejich převoz z Holešova
do Žop a zpět; poděkování patří
i rozhodčím - studentkám holešovského gymnázia - a společnosti
Olympia, která je iniciátorem projektu a celou akci v Holešově zajišťuje
po finanční stránce.
Mgr. Svatava Ságnerová

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

KOSMETIKA
Hana Kolaříková
Otevřena v nových
prostorách
- Palackého 522, Holešov
(vedle pošty v prvním patře)
• klasické ošetření
dle typu pleti
• masáže, depilace
• úprava, barvení obočí a řas
• poradenství
a prodej kosmetiky

Tel.: 607 568 196
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Sudoku

Soutěž Holešovska
Pětatřicet čtenářů reagovalo na hádanku z čísla 2/2010 - a všichni
odpověděli správně, nikdo se nesekl. „Tento dialog se odehrává mezi
herci Helenou Růžičkovou a Stanislavem Třískou a je z filmu Slunce,
seno a pár facek,“ napsal nám
v e-mailu Roman Krajcar z Holešova - a stává se výhercem
pizzy v Restauraci Kanada.
Jako druhá byla vylosována
I. Zezulková z Holešova-Všetul,
která si v příštích dnech zajde
na pizzu do Pizzerie U Letiště.
Za správně vyluštěné SUDOKU posíláme volné vstupenky do kina Svět Magdaléně
Kolaříková z Holešova a další Holešovance - Jitce Soukupové. Všem vylosovaným
Protagonisté crazy komedie
redakce Holešovska srdečně
Pane, vy jste vdova!
gratuluje!
A teď už pokračujeme v naší soutěži, která je i tentokrát postavena
na slavných filmových hláškách. Jestlipak poznáte, ze které úspěšné
české komedie pochází tato hláška a kdo ji pronáší?
„Ne, ne Heduš! Ludva nám musí říct, co je víc - jestli manželka,
nebo matka!“
Pokud možno správné odpovědi posílejte na adresu: Robert Rohál,
redakce Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov,
e-mail: robert.rohal@holesov.cz.
Soutěž vzniká ve spolupráci s Restaurací Kanada ve Zlínské ulici,
Pizzerií U Letiště a MKS Holešov.
RR

Kdo Holešovu nejdéle vládl - 2. část
ce totiž pustošil na Moravě statky
který je přece jen bezpečnějším
příznivců Jiřího z Poděbrad a Maútočištěm než malá holešovská
touš Holešovský jeho roty porazil
tvrz. Oba bratři se přitom neshoa pronásledoval až do Horních
dují v politické orientaci - Moravou
Uher - na Slovensko. Uherský
zmítají spory mezi vládnoucími
král Matyáš Korvín si toto porušení
Lucemburky a bratři se ocitají
hranic vzal za záminku k útoku
každý v jiném táboře, přitom však
proti Jiřímu z Poděbrad a rozpouspolečně obývají hrad Lukov. Jetal válku, odehrávající se vesměs
jich synové se potom definitivně
na území Moravy, která trvala od r.
rozešli a Ješkův syn Albrecht se
1468 až do roku 1478 (to ji už vedl
roku 1480 přestěhoval do Homísto zemřelého krále Jiřího nový
lešova a začal se psát Albrecht
český král, Vladislav Jagelonský).
Holešovský ze Šternberka.
Hrad Lukov
V našem okolí byly dopady této
Za Albrechtova syna Matouše (1446 -1479) pak zažil Holešov nejbojovnější války mnohem ničivější než válek husitských,
etapu své historie. Matouš byl nejen vypjatě zcela zničena byla řada vesnic (Chlumečné
Šternberkům ve správě holešovskou tvrz a část ctižádostivý, ale také mimořádně schopný a za- u Chomýže, Jaroslavice u Prusinovic, Kolkov
města u tvrze, zbytek - tedy většinou domy pálený válečník. Prakticky celý život strávil bojem mezi Kozrálem a Lipovou, Hroznov u Hlinska)
na protilehlé straně náměstí (kolem současné - a holešovská tvrz byla střediskem jeho malé, i hradů (Křídlo, Chlum, tvrz v Dobroticích). Hoa i tehdejší fary) - si ponechávají jako zástavu, ze ale skvěle vybavené a mimořádně dobře vycvi- lešov byl po celou tuto dobu vojenským ležením
které berou dávky. A dochází k častým sporům, čené armády. Doba jeho vlády byla dobou bojů a díky silné a bojovné posádce zřejmě zůstal
které řeší biskupský manský soud, většinou tak, mezi nekatolíky, vedenými českým králem Jiřím ušetřen válečných pohrom. Naopak věrnost
že nutí Šternberky, aby zabavenou část města z Poděbrad, a katolickým křídlem, zpočátku ve- Matouše ze Šternberka byla odměněna - král Jiří
deným olomouckým biskupem Janem Železným, mu potvrdil vlastnictví větší poloviny Holešova,
co nejrychleji vykoupili zpět.
Po smrti prvního holešovského Šternberka, už za husitských válek významným nepřítelem která se tak stala tzv. alodiem - zpupným statMatouše (1332 - 1371), dochází k rozdělení jeho husitů. Matouš Holešovský byl původně stoupen- kem, který dědili potomci šlechtického majitele
majetku. Starší syn Zdeněk si ponechává hrad cem biskupa Jana Železného, zanedlouho ale bez ohledu na pohlaví (a na základě vzájemné
Lukov s panstvím, mladší Jan, řečený Ješek, je zjistil, že stoupenci kalicha získávají na Moravě dohody či závěti). Biskupským lénem zůstalo jen
biskupským manem na Holešově, i když zde převahu a přešel na jejich stranu. Byl pak až 14 domů na náměstí - počínaje starou radnicí
nesídlí, raději bydlí u svého bratra na Lukově, do konce života jedním z nejhorlivějších stoupen- (dnes dům č.p. 32 p. Dohnala) a konče Kroměců Jiřího z Poděbrad, řížskou branou (dnes dům č.p. 821 - pobočka
kterému půjčil velkou ČSOB - bývalá hračkárna - nároží domu směrem
Holešovsko - Regionální zpravodajský čtrnáctideník. Vydásumu, 1000 zlatých, ke gymnáziu), kromě toho ale patřila biskupství
vá město Holešov. Registrováno u MK ČR pod reg. číslem
ta se mu však již ni- řada pozemků v Holešově a kolem něho.
MK ČR E 120 40. Re dak ce: F. Sovadina a R. Rohál. Tisk:
Pro Matoušova vojenská dobrodružství
kdy nevrátila. MatouTY PO ser vis Ho le šov, náklad 1900 ks. Re dak cí ne vy žá da né
šovy bojové výpravy byl ale Holešov jen málo opevněný. Snažil se
ru ko pi sy a ne o tiš tě né pří spěv ky ne vra cí me ani se k nim
z Holešova vlastně proto ke konci života vyměnit holešovské panství
nevyjadřujeme. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví aurozpoutaly ničivou za přece jen pevnější hrad Lukov se svým brattoři. Adresa redakce: Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628,
válku s uherským rancem Albrechtem. Skutečně tuto směnu doho769 17 Holešov. IČ: 00287172. Tel.: 573 521 550 (573 521 551, 552);
králem Matyášem dl v roce 1475, její realizace se už ale nedočkal,
e-mail: frantisek.sovadina@holesov.cz; robert.rohal@holesov.cz;
Korvínem. Katolický ta byla provedena po jeho smrti v roce 1481.
http:www.holesov.cz.
Karel Bartošek
šlechtic Bělík z LedniUž za prvních Šternberků na Holešově
(po roce 1350) dochází k zajímavému jevu Šternberkové vedou vesměs nákladný život
středověkých velmožů a nestačí jim běžné příjmy z jejich panství. A tak si půjčují od ostatních
šlechticů, od Židů, a když nemohou splácet,
věřitelé jim zabavují hlavní zdroj jejich příjmů
- tedy holešovské panství. To ale nepatří Šternberkům, je ve vlastnictví olomouckého biskupa,
což ale věřitelům nevadí a většinou ponechají

HISTORICKÁ
ZAJÍMAVOST (seriál)
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