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Co vy na to, pane starosto?

Holešov na veletrzích

Zápis prvňáků se koná 11. února Jaká je letošní priorita?

Na sedmé straně tohoto vydání přinášíme se-
znam investičních akcí za rok 2010. Jaká stěžejní 
akce čeká holešovskou samosprávu v letošním 
roce? Co vy na to, pane starosto?

„Zásadní investiční akcí letošního roku by mělo 
být zahájení výstavby odkanalizování Tučap a Koli-
čína. Stavba by měla stát 158 milionů korun. Rada 
města vybrala na základě doporučení hodnoticí 
komise v pondělí 24. ledna dodavatele, kterým je 
společnost KKS s.r.o. Zlín. Budování kanalizace 

je podmíněno dotací z ministerstva zemědělství, o které by mělo být 
rozhodnuto do konce dubna.  Kanalizační sběrač z Tučap povede ko-
lem družstva k cestě z Bořenovic do Holešova, podél této cesty k říčce 
Rusavě a dále do čističky odpadních vod ve Všetulích. 

Dokončení na str. 3

Brno, Bratislava (red) - Na dvou významných veletrzích cestovního 
ruchu se prezentovalo v průběhu ledna město Holešov.  Na brněnském 
výstavišti to byl Regiontour a v Bratislavě pak Slovakiatour. Pracovníci 
Městského kulturního střediska na obou akcích představili Holešov jako 
turisticky zajímavou destinaci.

Podrobnosti na str. 3    

Holešov (frs) - Letošní zápis 
do prvního ročníku základních škol 
v Holešově se uskuteční v pátek 11. 
února 2011 od 12 do 17 hodin. Město 
Holešov registruje k zápisu pro školní 
rok 2011/2012 105 dětí, které musí 
jejich rodiče přihlásit, a dalších 89, 

u nichž je letos zápis dobrovolný. 
Zákonný zástupce je povinen přihlá-
sit k zápisu dítě, které se narodilo do  
31. 8. 2005. Zákonný zástupce dítěte 
narozeného od 1. 9. 2005 do 30. 6. 
2006 může o zápis požádat.

Podrobnosti na str. 2

3. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA HOLEŠOVA. Důstojné zahájení letošní plesové sezóny obstaral v sobotu 22. ledna 3. reprezentační ples 
města Holešova. Podrobnosti na str. 12. Více fotografií na www.holesov.cz. Foto František Sovadina  
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Odvoz a likvidace
autovraků zdarma. 

Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621

Koupím byt 3+1 v Holešově. 
Tel.: 737 731 761

Zákonný zástupce je povinen přihlásit 
k zápisu dítě, které se narodilo do 31. 
8. 2005. Zákonný zástupce může požádat 
o zápis dítěte, které se narodilo od 1. 9. 2005 
do 30. 6. 2006.

Doporučení:
Doklady vhodné k zápisu:
- občanský průkaz zákonného zástupce 
  dítěte,
-  rodný list dítěte.
Dítě se spolu se zákonným zástupcem do-
staví k zápisu do základní školy, v jejímž 
školském obvodu má dítě místo trvalého 
pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro 
dítě jinou školu.
Na základě obecně závazné vyhlášky města 
Holešova č. 1/2007, kterou se stanoví školské 
obvody základních škol zřízených městem 
Holešov, jsou s účinností od 1. 1. 2008 škol-
ské obvody určeny takto:

1. Základní škola Holešov (Smetanovy sady 
630, Holešov)
Bezručova, Boženy Němcové, Drásalova, 
Dvořákova, Jarošova, Jiráskova, Komenské-
ho, Květná, K Větřáku, Luhy, Masarykova, 
Osvobození, Partyzánská, Pivovarská, Plaj-
nerova, Sadová, Sportovní, Tovární, Tyršova, 
U Kasáren, Újezd, Větřák, Zlínská.
Místní části: Dobrotice, Tučapy, Žopy.

Dnem 1. 1. 2011 nabyl účinnosti zákon č. 
145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Záměrem 
nové právní úpravy je posílit práva spotřebitelů při 
uzavírání úvěrových smluv a boj proti lichvě. 

Zákonem byla zavedena nová vázaná živ-
nost „Poskytování nebo zprostředkování spotřebi-
telského úvěru“. Obsahem živnosti jsou všechny 
činnosti spojené s poskytováním nebo přislíbením 
spotřebitelského úvěru, jímž se rozumí odložené 
platby, půjčky, úvěry nebo jiné obdobné finanční 
služby spotřebiteli věřitelem nebo zprostředkova-
telem s výjimkou činností uvedených v §2 zákona 
o spotřebitelském úvěru. Pro provozování živnosti 
je požadována odborná způsobilost, kterou lze 
prokázat středním vzděláním s maturitní zkouškou 
nebo osvědčením o rekvalifikaci vydaným akredi-
tovaným zařízením nebo 3 roky praxe v oboru. 

Podnikatelé, kteří ke dni nabytí účinnosti 
zákona poskytovali nebo zprostředkovávali spo-
třebitelský úvěr v rámci volné živnosti, mohou 
v této činnosti pokračovat do konce roku 2011. 
Pokud před uplynutím této doby neoznámí živ-
nostenskému úřadu, že hodlají v této činnosti 
pokračovat, a nedoloží doklady prokazující od-
bornou způsobilost, oprávnění k provozování 
živnosti jim zanikne.

Ing. Jitka Martínková
živnostenský úřad

Došlo ke změně zákona 
o spotřebitelském úvěru

Město Holešov

ZÁPIS 
do prvního ročníku základních škol v Holešově

2. Základní škola Holešov (Smetanovy 
sady 625, Holešov). Bořenovská, Dělnická, 
Dlažánky, Grohova, Hankeho, Holajka, Horní, 
Malá, Nábřeží, nám. Dr. E. Beneše, nám. F. X. 
Richtera, nám. Sv. Anny, nám. Svobody, Neru-
dova, Očadlíkova, Palackého (od nám. Dr. E. 
Beneše po křižovatku s ulicí Školní), Plačkov, 
Přerovská, Příční, Samostatnost, Smetanovy 
sady, Střelnice, Sušilova, Třešňové sady, 
Tučapská, U Letiště, U Potoka, U Rusavy, 
Vítězství, Za Drahou, Zámecká, Želkov.

3. Základní škola Holešov (Družby 329, 
Holešov). 6. května, Bartošova, Družby, 
Dukelská, Hanácká, Havlíčkova, Kráčiny, 
Krátká, Míru, Nádražní, Národních bojovníků, 
Novosady, Ovocná, Palackého (od křižovatky 
s ulicí Školní směrem na Hulín), Polní, Růžič-
kova, Rymická, Slovenská, Sokolská, Školní, 
Za Cukrovarem, Za Vodou, Zahradní.
Místní část: Količín 

Ve školním roce 2011-2012 bude opět otevře-
na při 3. Základní škole Holešov 1. třída pro 
děti s vadami řeči. Současně se zápisem 
do prvního ročníku proběhne i zápis do škol-
ních družin. 

Holešov, leden 2011   
Mgr. Rudolf Seifert

místostarosta města

pro školní rok 2011/2012 se koná v pátek 11. 2. 2011
od 12.00 hodin do 17.00 hodin

Odbor územního plánová-
ní a stavebního řádu Městského 
úřadu Holešov - obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností jako 
pořizovatel Změny č. 16 územního 
plánu města Holešov ve smyslu 
§ 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 
183/2006 Sb. o územním pláno-
vání a stavebním řádu v platném 
znění  (stavební zákon), dále jen 
stavební zákon, oznamuje v sou-

Změna č. 16 územního plánu města Holešov

ladu s § 20 odst. 1 a 2, §22 a §52  
odst. 1 stavebního zákona

a) veřejné projednání po-
souzeného návrhu opatření 
obecné povahy - Změna č. 16 
územního plánu města Holešov 
s jeho odborným výkladem, kte-
ré se uskuteční  dne  21. 2. 2011  
v 15.30 hod. na Městském úřa-
dě Holešov, pracoviště Tovární 
1407, místnost č. 310

b) vystavení  posouzeného 
návrhu opatření obecné povahy 
- Změna č. 16 územního plá-
nu města Holešov k veřejnému 
nahlédnutí v době od 21. 1. do  
21. 2. 2011 včetně.

Do návrhu opatření obecné 
povahy - Změna č. 16 územního 
plánu města Holešov je možno 
nahlédnout  na Městském úřadě 
Holešov, odboru územního plá-

nování a stavebního řádu, 
pracoviště Tovární 1407, 
dveře č. 311 a  na interne-
tových stránkách  města 
Holešova www.holesov.cz  
v sekci městský úřad, odbor  
územního plánování a sta-
vebního řádu.

Předmětem návrhu 
změny  je změna funkčního 
využití pozemků západně 
od centrální části města  
(v ul. Havlíčkova) na plochu 
individuálního bydlení.

Nejpozději při veřej-
ném projednání může dle 
§ 52 odst. 3 stavebního 
zákona každý uplatnit své 
připomínky a vlastníci po-
zemků a staveb dotčených 
návrhem veřejně prospěš-
ných staveb, veřejně pro-

spěšných opatření a zastavitel-
ných ploch a zástupce veřejnosti 
námitky, ve kterých musí uvést 
odůvodnění, údaje podle katastru 
nemovitostí dokladující dotčená 
práva a vymezit území dotčené 
námitkou. Dotčené orgány uplatní 
na závěr veřejného projednání své 
stanovisko k připomínkám a námit-
kám. K později uplatněným  stano-
viskům, připomínkám a námitkám 
se nepřihlíží.

Stanoviska, námitky a při-
pomínky musí být v souladu s § 
22 stavebního zákona uplatněny 
písemně, opatřeny identifikačními 
údaji a podpisem osoby, která je 
uplatňuje.

Ke stanoviskům, námitkám 
a připomínkám ve věcech, o kterých 
bylo rozhodnuto při vydání Zásad 
územního rozvoje, se nepřihlíží.

Připomínky a námitky podá-
vejte písemnou formou a zasílejte 
na adresu: Městský úřad Holešov, 
odbor územního plánování a sta-
vebního řádu, Masarykova 628, 
pracoviště Tovární 1407, 769 01 
Holešov.

Ing. Radomíra Pospíšilová
referent odboru územního 

plánování a stavebního řádu
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Dokončení ze str. 1
Součástí bude i kanalizační 

větev do prostoru Kozrálova, tedy 
do lokality, kde by se měla v bu-
doucnu rozvíjet bytová zástavba. 
Rovněž kanalizace z Količína bude 
zaústěna na čističku ve Všetulích. 
Toto zařízení prošlo v nedávné době 
zejména s ohledem na vznikající 

Co vy na to, pane starosto?

Jaká je letošní priorita?

průmyslovou zónu zásadní rekon-
strukcí, disponuje moderní techno-
logií a dostatečnou kapacitou.

Další stěžejní akce, kterou je 
stavba jihovýchodního obchvatu, 
by měla být v letošním roce kom-
pletně připravena tak, aby samotné 
práce mohly začít v příštím roce.“  

(sov)

Zaujal vás někdo ve vašem okolí? Znáte někoho, kdo si zaslouží 
veřejnou poctu? Pak neváhejte a navrhněte tuto osobu na ocenění. 

Město Holešov vyhlašuje již druhý ročník udělení Ceny města 
Holešova, dále ocenění osobností v oblasti kultury, volnočasových 
aktivit a sportu. 

V návrhu uveďte jméno a příjmení navrhovaného, v jaké kategorii 
jej navrhujete a stručnou charakteristiku toho, proč dotyčnou osobnost 
či kolektiv navrhujete. Nezapomeňte uvést svoje jméno, příjmení, adresu 
a kontakt na sebe. Nominaci můžete poslat poštou na adresu Městský 
úřad Holešov, odbor školství a kultury, Masarykova 628, 769 01 nebo 
na e-mail: petr.chvatal@holesov.cz. Můžete využít i nominační formulář, 
který je ke stažení na stránkách města www.holesov.cz přímo na adrese 
http://www.holesov.cz/mestsky-urad/odbor-skolstvi-a-kultury/formulare-
odboru-skolstvi-a-kultury.  Nominaci lze podat i osobně na odboru školství 
a kultury Městského úřadu Holešov, Masarykova 628.  Uzávěrka nominací 
je do pondělí 28. února do 17 hodin.  

Podrobné zásady a podmínky k vyhlašování jednotlivých osobností na-
leznete na internetových stránkách města www.holesov.cz na adrese http://
www.holesov.cz/mestsky-urad/odbor-skolstvi-a-kultury/ankety-mesta.

Nominace osobností 
na Cenu města

Prodám byt 2 + 1 s lodžií na sídlišti 
U Letiště v Holešově, byt i dům jsou 
po rekonstrukci, tel. 606 711 404.
Koupím byt 3+1 v Holešově. Tel. 
737 731 761.
Hledám zaměstnance do provozov-
ny v Holešově. Info. 732 127 047.
Prodám byt 3+1 v Holešově. Tel. 
724 757 116.

ŘáDKOvá iNZerCe
Prodám zahradu ve Všetulích. Cena 
dohodou. Telefon 775 365 188 (do-
poledne) anebo od 14 hodin tel. 
723 376 160.

Česká firma Moniky Žídkové hledá 
obchodně a organizačně zdatného 
člověka pro holešovský region. Info 
na tel. 777 345 568.

Holešov - Aktivní účastí 
na dvou významných veletrzích 
cestovního ruchu vstoupilo do pro-
pagace své oblasti a památek 
i město Holešov. V České republice 
je nejvýznamnějším setkání zástup-
ců organizací zabývajících se turis-
mem veletrh Regiontour na brněn-
ském výstavišti a pro Slovensko plní 
stejnou funkci Slovakiatour Bratisla-
va. Obě tato setkání jsou čtyřdenní 
a určena nejen turistickým oblas-
tem, ale také cestovním kancelářím 
a dalším organizacím věnujícím se 
doplňkovým službám pro tuto oblast 
podnikání. Turistický ruch a s ním 
spojené služby jsou významným 

Začátek roku patří již tradičně zahájení turistické sezony
prvkem v oblasti národního hospo-
dářství a také pro náš kraj a region 
jsou návštěvníci důležitým zdrojem 
finančních prostředků. 

Město Holešov nabízí tradičně 
nejen jedny z nejvýznamnější židov-
ských památek na Moravě a sakrál-
ní památky v čele s kostelem Nane-
bevzetí P. Marie s Černou kaplí, ale 
od roku 2009 se již může pochlubit 
přístupným zámkem a s ním spoje-
nou zámeckou zahradou. Zámek si 
získal během dvou let velkou oblibu 
mezi i mimo holešovskou veřejností, 
a to nejen z našeho kraje, ale z celé 
republiky, ba i z okolních států. Pro-
to jsou jeho propagace, ale naopak 

i rozšiřování služeb a nabídky velmi 
důležité. O zájmu o tento objekt 
ostatně hovoří i skutečnost, že se 
zámek stal 25. ledna hostitelem 
výroční konference Centrály ces-
tovního ruchu Východní Moravy, 
nad jejímž průběhem převzal záštitu 
i ředitel CzechTourismu Rostislav 
Vondruška.

Město Holešov se bude sa-
mozřejmě i nadále prezentovat 
na dalších tuzemských i zahranič-
ních setkáních a veletrzích věno-
vaných „turistickým možnostem“ 
v rámci spolupráce se Sdružením 
cestovního ruchu Kroměřížsko, 
jejímž je důležitým členem, či již 

zmiňovanou „Centrálou cestovního 
ruchu…“. V dalších týdnech pro-
běhnou veletrhy v Praze (Holiday 
World), v Olomouci, Ostravě („Do-
volená“), Hradci Králové (zaměřen 
na cykloturistiku) a také dalších 
českých i zahraničních městech 
(Vídeň, Poznaň, Berlín atd.).

K propagaci Holešova slouží 
řada prezentačních materiálů finan-
covaných z rozpočtu města a také 
činnost a aktivity pracovníků odboru 
kultury a školství MěÚ, Městského 
informačního centra a Městského 
kulturního střediska.  

Rudolf Seifert

Zástupci města Holešova na brněnském veletrhu Regiontour 2011. Foto Rudolf Seifert
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Každoročně se mění viditel-
ná tvář města. Nejinak tomu bylo 
i v uplynulém roce 2010. Na násle-
dující straně jsme se pokusili zachytit 
ty nejpodstatnější změny, které jsou 
na vzhledu města patrné. Nejedná 
se pochopitelně o seznam vyčerpá-
vající, protože desítky drobnějších 
změn nelze zachytit stoprocentně. 

Výraznou změnu bezespo-
ru zaznamenal pohled na město 
od Třebětic. Postarala se o to nová 
továrna společnosti DuPont, která 
vyrábí fólie do automobilových skel 
z recyklovaných materiálů. Otevře-
na byla v říjnu 2010.

Text a foto František Sovadina

Jak se měnila viditelná tvář Holešova v roce 2010

Nový dům byl postaven také v uličce vedoucí od budovy městského 
úřadu k zámku. V přízemí bylo otevřeno květinářství. 

Nejvýraznější změnou v centru Holešova bylo zbourání 
starých domků ve Školní ulice. 

Vedle čerpací stanice ve Všetulích bylo v roce 2010 otevřeno nové 
Tesco, největší supermarket v Holešově.

Holešovské vlakové nádraží - jedna ze vstupních bran do města 
- získalo v roce 2010 díky rekonstrukci přívětivou tvář. 

Novou tvář získalo v průběhu roku díky parkovým úpravám také 
náměstí Svobody.
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Město nechalo postavit sociální bydlení za Domem požární ochrany v Bořenovské ulici.    

Holešov se rozšiřoval i ve směru do Přílep a výstavba nových domů pokračovala mezi ulicí Květná a benzinkou u silnice na Martinice. 

V minulém čísle došlo v jednom z usnesení ze Zastupitelstva 
města Holešova k chybě. Místo správného výrazu „Zastupitelstvo… 
zvolilo“ jsme uvedli „Zastupitelstvo…zrušilo“. 

Správné znění usnesení tedy je: Přijaté usnesení č. 198/2010. 
Zastupitelstvo města Holešova zvolilo dle ustanovení § 84 odst. 2 
písm. m) zákona o obcích, v platném znění, členy kontrolního 
výboru: Jiřinu Hradilovou, Ladislava Zavadila, Milana Vlasatíka, 
Gabrielu Holčákovou, Mgr. Helenu Jandovou, Josefa Sedláře, Mgr. 
Ing. Josefa Pospíšilíka a Jaromíru Čajkovou. Zodpovídá: Ing. Petr 
Kvasnica. Termín: bezodkladně.

Za chybu se čtenářům omlouváme. 
Redakce

Na pravou míru

Přijaté usnesení č. 1/2011 - N 1863 
Rada města Holešova schválila  
se společností Kooperativa, a.s., 
pojistnou smlouvu - odpovědnostní 
pojištění členů Zastupitelstva měs-
ta Holešova za škodu způsobenou 
městu. Zodpovídá: Ing. Dušan Le-
ško. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 2/2011 - N 
1867 Rada města Holešova 
schválila prodloužení nájem-
ní smlouvy na užívání bytu č. 
14 v městském domě čp. 1400 
na ul. Palackého v Holešově 
Janě Csefalvayové, bytem 
Holešov, a to na dobu neurči-
tou s účinností od 1. 2. 2011. 
Zodpovídá: František Kulhavý, 
Ph.D. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 3/2011 - N 1868 
Rada města Holešova schválila 
obnovení nájemní smlouvy na uží-
vání bytu č. 7 v městském domě 
čp. 657 na ul. Tyršova v Holešově 
Josefu Šebovi, bytem Holešov, 
a to na dobu určitou do 30. 6. 2011 
s účinností od 1. 1. 2011. Zod-
povídá: František Kulhavý, Ph.D. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 4/2011 - N 
1869 Rada města Holešova 
schválila obnovení nájemní 
smlouvy na užívání bytu č. 11 
o velikosti 1+0 v městském 
domě čp. 657 na ul. Tyršova 
v Holešově Josefu Spiegelovi, 
bytem Holešov, a to na dobu 
určitou do 30. 6. 2011 s účin-
ností od 1. 1. 2011. Zodpovídá: 

Usnesení z 1. řádné schůze rady města Holešova, 
která se konala dne 10. ledna 2011

František Kulhavý, Ph.D. Ter-
mín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 5/2011 - N 1871 
Rada města Holešova schválila 
obnovení nájemní smlouvy na uží-
vání bytu č. 7 v městském domě 
čp. 64 na ul. Masarykova v Ho-
lešově Petru Zálešákovi, bytem 
Holešov, a to na dobu určitou do  
30. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 
2011. Zodpovídá: František Kulha-
vý, Ph.D. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 6/2011 - N 
1872 Rada města Holešova 
schválila s účinností od 1. 1. 
2011 plat - ředitelce 1. Základní 
školy Holešov Mgr. Jarmile Rů-
žičkové - ředitelce 2. Základní 
školy Holešov Mgr. Drahomíře 
Konvalinkové - ředitelce 3. Zá-
kladní školy Holešov Mgr. Jitce 
Heryánové - ředitelce Mateřské 
školy Sluníčko Holešov Lence 
Pacíkové - ředitelce Mateřské 
školy Holešov, Grohova 1392, 
okres Kroměříž, Bc. Aleně Ko-
toučkové - ředitelce Mateřské 
školy Holešov, Masarykova 
636, okres Kroměříž, Jaroslavě 
Turoňové - ředitelce Středis-
ka volného času, příspěvko-
vá organizace, Mgr. Jarmile 
Vaclachové dle předloženého 
návrhu. Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 7/2011 - N 1870 
Rada města Holešova neschválila  
žádost Mgr. Anežky Netopilové 
o prominutí dluhu ve výši 2.583 Kč 

vzniklého užíváním pozemku p.č. 
3706/11, k.ú. Holešov. Zodpovídá: 
František Kulhavý, Ph.D. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 8/2011 - N 
1873 Rada města Holešova  vza-
la na vědomí informaci tajem-
níka městského úřadu o plnění 
usnesení Rady města Holešova 
ze dne 27. prosince 2010. 
Přijaté usnesení č. 9/2011 - N 1879 
Rada města Holešova schválila 
podání žádosti představenstvu 
společnosti VAK Kroměříž, a.s., 
jako správci prameniště, o sděle-
ní stanoviska k záměru umístění 
společnosti MITAS, a.s., v pro-
storu průmyslové zóny Holešov. 
Zodpovídá: Ing. Petr Kvasnica. 
Termín: bezodkladně. Hlasování: 
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Přijaté usnesení č. 10/2011 - N 
1880 Rada města Holešova ne-
schválila závěry v úplném znění 
dle předloženého zápisu z jed-
nání s Agenturou pro sociální 
začleňování ze dne 21. 12. 2010.  
Zodpovídá: Mgr. Rudolf Seifert. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 11/2011 - N 
1881 Rada města Holešova vzala   
na vědomí jmenování jednatelů 
výborů a komisí dle předloženého 
návrhu. Zodpovídá: Ing. František 
Fuit. Termín: bezodkladně.

PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města         

Gabriela Hradilová
ověřovatelka zápisu          

Renata Lochmanová
ověřovatelka zápisu
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Stejně jako v něko-
lika minulých letech pro-
běhla i letos v Holešově 
Tříkrálová sbírka. Jako 
první se v ulicích města 
objevila v pátek 7. 1. spe-
ciální tříkrálová skupinka 
ve složení: Otec děkan 
P. Petr Bulvas, ředitel 
Charity Holešov Mgr. Milan Jelínek 
a zaměstnanec Charity Holešov 
pan František Pirkl. Tito „tři králové“ 
objížděli na bryčce tažené koňmi 
a řízené kočím panem Konečným 
z Ludslavic místní úřady a také fir-
my - konkrétněji městský úřad, 
finanční úřad, katastrální úřad, 
firmu Jacom, Rapos, DobeCar, 
Trachea, Jospo, Lena a BM plus.  
Díky ochotě a štědrosti jejich ve-
dení a zaměstnanců vykoledovali 
celkem 31 154,- Kč. 

Následující den, v sobotu 8. 
1., se konala samotná Tříkrálová 
sbírka. Na „základně“ v domě U sv. 
Martina se shromáždili nadšení ko-
ledníci a vedoucí skupinek. Tam je 
čekaly milé a usměvavé dobrovol-
nice, které jim pomohly převléci se 
do tříkrálového kostýmu a nabídly 

Na Holešovsku vynesla Tříkrálová sbírka bezmála půl milionu
jim pohoštění na posilnění. 
Poté se všichni účastníci 
sbírky přemístili v průvodu 
do kostela, kde jim Otec 
děkan P. Petr Bulvas dal 
požehnání a posvětil jejich 
křídy. Vzápětí se všichni ko-
ledníci spolu s vedoucími 
skupinek rozběhli do víru 

koledování ulicemi Holešova, aby 
mohli svým zpěvem a úsměvem 
požádat o příspěvek do kasičky. 

Během několika hodin se po-
stupně všichni vraceli v pořádku 
zpátky do domu U sv. Martina, aby 
odevzdali ke spočítání kasičky a  ob-
čerstvili se teplým čajem a jídlem.

Touto cestou bych ráda po-
děkovala všem, kteří se podíleli 
na realizaci letošní Tříkrálové 
sbírky - všem dobrovolnicím, 
zaměstnancům Charity Holešov, 
skautům, žákům místních škol 
a dalším ochotným lidem, kteří 
se zhostili role koledníka nebo 
vedoucího skupinky. 

Dále patří dík našim sponzo-
rům - firmě Wastex, Sfinx, Jospo 
a pekárnám Svoboda - Březík 
a Espreso, kteří nám poskytli ob-

čerstvení pro účastníky sbírky, 
poté také všem starostům okol-
ních obcí a předsedům osad-
ních výborů za bezproblémový 
průběh Tříkrálové sbírky a také 
Otci děkanovi za aktivní účast 
na sbírce a zapůjčení prostor 
U sv. Martina.

Speciální tříkrálová skupinka ve složení Otec děkan P. Petr Bulvas, 
ředitel Charity Holešov Mgr. Milan Jelínek a zaměstnanec Charity Holešov 

pan František Pirkl začala koledovat již v pátek 7. ledna.

Největší poděkování patří 
ovšem lidem, kteří nenechali svá 
srdce ani dveře před koledníky 
zavřené a díky kterým se vy-
bralo při letošní sbírce celkem 
475 565,- Kč.

Gabriela Botosová, DiS.
Místní koordinátor TKS 2011

výsledky Tříkrálové sbírky 
v Holešově a okolních obcích

V roce 2010 se vykoledovalo celkem 434 044 Kč:
1. Na konto Charity Holešov se „vrátilo“ 251 745,52 Kč (což je 58 %), 

tyto peníze byly využity pro následující účely:
 - podpora Charitní pečovatelské služby (v celkové výši 100 745,52 Kč) 
 - podpora Krizové pomoci (v celkové výši 56 000 Kč)
 - přímá sociální pomoc potřebným občanům (v celkové výši 45 000 Kč)
 - finanční pomoc postiženým zemětřesením na Haiti (ve výši 50 000 Kč)
2. 2 % - nouzový fond (záloha na pomoc potřebným).
3. 5 % - krizový fond (využívá se v případě, že nejsou potřebné dotace 

na probíhající projekty).
4. 10 % - pomoc směřující do zahraničí.
5. 15 % - humanitární projekty Arcidiecézní charity Olomouc, pod kterou 

spadá i Charita Holešov.
6. 5 % - projekty sekretariátu Charity ČR.
7. 5 % - povolené režie TKS (pokladničky, cukříky).

Částka, která byla vykoledována ve spolupráci s koledníky  
a občany letos, bude využita velmi obdobným způsobem jako ta, 
která byla vybrána v minulém roce. 

využití finančních prostředků 
z Tříkrálové sbírky 2010

Skupina tříkrálových koledníků z Přílep nezapomněla ani na místní 
nedávno otevřenou pekárnu.   

Obec Výtěžek

Bořenovice 6 132,- Kč

Dobrotice 7 186,- Kč

Holešov 179 182,- Kč

Horní Lapač 8 470,- Kč

Jankovice 9 920,- Kč

Količín 9 400,- Kč

Kostelec u Hol. 19 263,- Kč

Kurovice 9 385,- Kč

Ludslavice 15 300,- Kč

Martinice 16 437,- Kč

Němčice 7 028,- Kč

Obec Výtěžek

Pacetluky 6 810,- Kč

Prusinovice 30 475,- Kč

Přílepy 26 770,- Kč

Racková 25 419,- Kč

Roštění 15 250,- Kč

Rymice 17 191,- Kč

Třebětice 10 036,- Kč

Tučapy 9 630,- Kč

Zahnašovice 15 214,- Kč

Žeranovice 20 456,- Kč

Žopy 10 611,- Kč
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Seznam investičních akcí provedených v Holešově za rok 2010

vital studio - zdravý životní styl
- kompletní poradenství, redukce váhy, zdraví, 

- péče o pleť, vyhlazení pleti galvanickou žehličkou, 
energie do buněk.

Masérský salón Karolína naproti střední policejní škole.

e-mail: vitallstudio@seznam.cz, 
tel.: 774 689 436, 721 384 192.

Zájemci se mohou přihlásit každé úterý od 8 do 16 hodin přímo v pá-
lenici  a v ostatní dny podle mé přítomnosti v pálenici. Tel.: 573 393 847, 
mob. 777 977 719.

Zároveň děkuji všem zákazníkům  za projevenou přízeň v roce 
2010 a přeji všem pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2011.

Pálenice v Chomýži přijímá objednávky
na pálení slivovice na leden a únor

Bezmála devadesát milionů korun investovalo město Holešov do celé 
řady investičních akcí. Dluh města, který je už tak na velmi nízké úrovni, se 
přitom v průběhu roku 2010 ještě snížil. To vše navzdory hospodářským 
problémům, které má prakticky celý svět. 

Největší částka - bezmála 35 milionů korun - byla investována 
do odpadového centra v areálu technických služeb. Z této částky bylo  
23 767 309 Kč dotace z fondu Evropské unie, 1 384 406 Kč od Státního 
fondu životního prostředí a 9 673 096,80 Kč z vlastních zdrojů města.  
Necelých 25 milionů korun stály v roce 2010 další etapy rekonstrukce ho-
lešovského zámku, 19,5 milionu pak šlo na výkup pozemků pod budoucím 
jihovýchodním obchvatem města.  (frs)

Seznam investičních akcí v roce 2010     

Název akce Cena vč. DPH 
do konce roku 2010 

1.  Odpadové centrum TS Holešov  34 824 811,80 Kč 

2.  Kanalizace Tučapy - Količín 
- dokladová příprava investice  650 268,00 Kč 

3.  Úpravy odloučeného pracoviště MŠ Sluníčko 
ve Všetulích  3 233 261,00 Kč 

4.  Rekonstrukce zámku 
- prohlídkový okruh II. NP 5 035 160,00 Kč

5.  Rekonstrukce zámku 1. etapa 18 629 639,00 Kč

6.  Rekonstrukce zámku 2. etapa 96 000,00 Kč

7.  Operační středisko městské policie v zámku 986 856,00 Kč

8.  Centrum volnočasových aktivit 
Americký park - příprava žádosti 103 200,00 Kč

9.  Městský kamerový systém  -   Kč 

10. JV obchvat - příprava investice 62 512,00 Kč

11. JV obchvat - majetkoprávní příprava 
pro odkupy pozemků 1 190 409,00 Kč

12. JV obchvat - výkup pozemků 19 562 761,00 Kč

13. 1. ZŠ zateplení  - příprava žádosti  240 000,00 Kč 

14. Demolice domu ul. Školní č.p. 428 - doplatek  128 000,00 Kč 

15. Demolice domu ul. Školní č.p.429 - 433  1 563 000,00 Kč 

16. Demolice Novosady č.p. 396, 397  250 000,00 Kč 

17. Parkovací místa Holešov  431 801,00 Kč 

18. Výstavba kolumbária  348 988,00 Kč 

19. Dětská hřiště Novosady  850 997,00 Kč 

20. Cyklostezka Holešov - doplatek  185 828,00 Kč 

21. Oprava chodníku v ulici Nerudova 
č.p. 518 - doplatek  349 994,00 Kč 

22. Oprava komunikace u garáží Všetuly  151 950,00 Kč 

23. Nízkorozpočtové domy ul. Bořenovská  749 617,00 Kč 

Celková cena 89 625 052,80 Kč

Jednou z největších investic loňského roku byl výkup pozemků pod 
budoucím jihovýchodním obchvatem Holešova. 
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Holešov - Firma POKART 
spol. s r.o. v lednu začala se 
stavbou svého závodu v areálu 
Strategické průmyslové zóny Ho-
lešov. Společnost, jež se zabývá 
především výrobou kartonových 
obalů, tak zahájí činnost v nových 
prostorách ještě v letošním roce. 
Na jarní měsíce připravují výstavbu 
také další společnosti, například 
MRB Sazovice. Doposud svůj zá-
jem investovat v holešovské zóně 
deklarovalo šest firem. Pokud se 
budou jejich záměry realizovat, 
nabídnou v zóně více než 1 000 
pracovních míst.

„Jde o důležitý okamžik v his-
torii projektu Strategické průmys-
lové zóny Holešov. Po letech ad-
ministrativních příprav, výstavby 
infrastruktury a trpělivého jednání 
s firmami začíná první investor re-
alizovat svůj záměr. Brzy budou 
navíc následovat další. Zóna tak 
potvrzuje ambice stát se projek-
tem, který nastartuje ekonomický 

Firma POKArT zahájila v Holešově stavbu nového závodu

Do finále dospěla jednání s dalším investorem

Advent, vánoce a začátek nového roku v Ludslavicích 

růst regionu,“ konstatoval statutár-
ní náměstek hejtmana Zlínského 
kraje Libor Lukáš.

Společnost POKART pode-
psala Deklaraci o porozumění se 
Zlínským krajem již v únoru loň-
ského roku. V návaznosti na to 

pak mohla odstartovat přípravu 
záměru. „Jde o řadu kroků, které 
musí učinit každý zájemce o vstup 
do zóny. Jeho záměr je posuzován 
několika odbornými státními insti-
tucemi. Teprve po splnění všech 
zákonem daných podmínek může 

být zahájena stavba,“ vysvětlil po-
stup výkonný ředitel společnosti 
Industry Servis ZK Jakub Černoch. 
Tato Zlínským krajem vlastněná 
společnost má na starosti přípravu 
zóny.

Firma POKART zakoupila 
v zóně 19 000 čtverečních me-
trů. V novém provozu bude za-
městnáno 70 pracovníků, celková 
výše investice činí přibližně 70 
milionů korun. Stavební firma vy-
braná investorem musí nejprve 
v rámci zemních prací odstranit 
ornici, která bude následně vyu-
žita k zúrodnění polí v okolí zóny. 
Na staveništi se budou pohybovat 
také archeologové, kteří u každé 
stavby v zóně realizují záchranný 
výzkum. Momentálně se v zóně 
staví i na jiných místech, stavbaři 
především připravují pozemky pro 
Technologický park Progress, jenž 
je určen pro inovačně zaměřené 
firmy a začínající podnikatele.

(red)

Dominantou holešovské průmyslové zóny viditelnou z daleka 
je věž vodojemu. 

Holešov - Vážný zájem o in-
vestici ve Strategické průmyslové 
zóně Holešov projevila kroměřížská 
společnost FVE SOLAR GROUP, 
s.r.o., která se zabývá hlavně vý-
robou zemních vrutů a komponentů 
pro solární elektrárny. Připravovaná 
investice v zóně jí umožní mimo jiné 
rozšíření výroby o nové produkty. 
Společnost již podepsala Deklaraci 
o porozumění se Zlínským krajem, 
a mohla tak zahájit přípravu své 
investice. Pokud firma FVE SOLAR 
GROUP splní veškeré podmínky, 
chce výstavbu zahájit v polovině 
letošního roku. 

Společnost FVE SOLAR 
GROUP nyní působí v pronajatých 
prostorách, které jsou nevyhovující, 

a brání tak dalšímu rozvoji. „Výstav-
ba nového výrobního areálu umož-
ní zásadním způsobem zlepšit or-
ganizaci výroby a skladování. Nové 
prostory jsou nezbytným předpo-
kladem pro plánované strojní inves-
tice, které dovolí rozšíření výroby 
a zvýší její konkurenceschopnost. 
Rozšíření výroby bude díky nově 
pořízeným technologickým zaříze-
ním spojeno i s nabídkou nového 
sortimentu v podobě ocelových 
a vlajkových stožárů,“ vysvětlil ma-
jitel společnosti Petr Glozyga.

Firma vznikla teprve v loň-
ském roce, její roční obrat se ovšem 
pohybuje kolem 85 milionů korun. 
Momentálně zaměstnává pět pra-
covníků, výstavba nového závodu 

ve Strategické průmyslové zóně 
Holešov vytváří předpoklady pro 
nabídku dalších pracovních míst. 
Pro svůj záměr potřebuje FVE SO-
LAR GROUP asi 5 000 čtverečních 
metrů, z toho samotná výrobní hala 
představuje 1 050 čtverečních met-
rů. Zbytek připadá na zpevněné plo-
chy, komunikace a zeleň. Pokud se 
podaří výstavbu zahájit v polovině 
příštího roku, začne závod fungovat 
ještě tentýž rok v prosinci. V roce 
následujícím by pak mohla být rea-
lizována druhá etapa. Celková výše 
investice je 15 milionů korun.

 „Společnost FVE SOLAR 
GROUP patří k malým investorům, 
ale zato disponuje velkým poten-
ciálem růstu. Holešovská zóna je 

místem, kde se bude moci rozví-
jet, a vytvářet tak další pracovní 
místa. Její vstup do zóny také plně 
zapadá do konceptu obsazování, 
kdy je uplatňován diverzifikovaný 
přístup. Jedině tak bude zóna, a tím 
i její přínos pro ekonomický rozvoj 
regionu, dlouhodobě stabilní,“ po-
dotkl výkonný ředitel společnosti 
Industry Servis ZK Jakub Černoch. 
FVE SOLAR GROUP nyní může 
díky podepsané smlouvě se Zlín-
ským krajem zahájit standardní 
procesy - tedy usilovat o vydání 
územního rozhodnutí a následně 
stavebního povolení a absolvovat 
proces posouzení vlivu na životní 
prostředí (EIA).

 (red)

Skončila krásná doba vánoční 
a začaly běžné dny, dny sváteční 
i všední, dny krásné i náročné, běžný 
lidský život a nám zbyly jen vzpomín-
ky. A jaké jsou? Vše začalo adven-
tem, který pro nás nebyl jen časem 
horečných nákupů, ale také přípravou 
na Vánoce. Před 1. adventní nedělí 
proběhl vánoční jarmark s rozsvíce-
ním vánočního stromečku. Celou 
zdařilou akci připravil klub maminek 
z Ludslavic spolu s obecním úřadem. 
V kulturním programu se představily 
děti z MŠ, ZŠ a také zazpíval smíše-
ný pěvecký sbor z Ludslavic.

Na 10. prosince jsme připravili 
tradiční setkání dříve narozených 
spoluobčanů. Zhodnotili a vzpomí-
nali jsme na celý uplynulý rok - co 
dobrého či špatného přinesl. K dob-
ré náladě přispěla hudební skupina 
Tři na Tři band. Přátelské posezení 
končilo až v pozdních večerních ho-
dinách. 

V prosinci jsme také přivítali 
nové občánky naší vesnice - Karolín-
ku Kvintovou a Julinku Sklenářovou. 
I při této akci účinkovaly děti místní 
MŠ pod vedením p. učitelky Jarmily 
Kojecké a Dany Šidlíkové. 

Poslední den roku jsme již tradič-
ně strávili na sv. Hostýně. Nezapome-
nutelným zážitkem pro náš pěvecký 
sbor byla možnost doprovázet svým 
zpěvem bohoslužbu slouženou P. R. 
Chmelařem. Pochvalné uznání nejen 
od správců svatohostýnské baziliky, 
ale také od náhodných návštěvníků 
mše svaté byla odměnou za celoroční 
práci. Naše poděkování patří i diri-
gentce sboru p. V. Cholastové. 

Úspěšně proběhla i Tříkrálová 
sbírka, kdy koledníci vybrali pro Cha-
ritu částku 15 300 Kč. 

Vyvrcholením naší činnosti 
však byl Tříkrálový koncert sboru 
Moravských dětí z Holešova, který 
uspořádal obecní úřad v místním 

kostele sv. Václava. Zaplněný kos-
tel a nádherné zpěvy dětí vytvořily 
krásnou atmosféru a účinkující byli 
v závěru odměněni dlouhotrvajícím 
potleskem. Je na místě poděkovat 
farnosti Ludslavice za poskytnutí pro-

stor kostela a P. A. Ptáčkovi za uvítá-
ní posluchačů i účinkujících.

Přejeme všem úspěšný rok 2011 
prožitý ve zdraví a spokojenosti. 

Mgr. Zdena Matulíková  
místostarostka obce

Moravské děti vystoupily v ludslavickém kostele sv. Václava.
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LeMiPLeT s.r.o.
Tepelně-izolační a sanační omítky 

SATSYS
- fasádní barvy MeFFerT

více informací na stránkách výrobce 
www.satsys.cz

Ceny jako u výrobce, doprava zdarma.
Sklad: Brumovská 917, valašské Klobouky 

Kontakt: www.dresoviny.eu

Motto: i stěna chce dýchat.
reFereNCe - fasáda zámku Bojkovice

Jako každoročně i letos uspořá-
dali studenti holešovského gymnázia 
společně s profesory „Vánoční den“. 
Každá třída si připravila svůj osobitý 
program související s vánoční tema-
tikou. K vidění byla vážná i nevážná 
divadla, pásma se zpívanými kole-
dami, Ježíškovo vánoční spřežení, 
vánoční dílny (výroba svícnů z me-
dových pláství, výroba andělů atd.), 
tradice (výroba prskavek, lití olova 
atd.). Příjemně strávené dopoledne 
mělo podtitul  „Nemyslíme jenom sami 
na sebe“. Součástí akce byla i dob-
rovolná finanční a hmotná sbírka pro 
kroměřížské dětské sdružení Kloká-
nek. Třída sexta uspořádala vánoční 
kasino, kde si mohli všichni trochu 

Studenti gymnázia přivezli na Tři krále dary do Klokánku
zahazardovat u blackjacku, kostek, 
rulety, piškvorek a dalších „solidních“ 
her. Zakoupením žetonů hráči přispěli 
na tuto dobročinnou akci. Za vyhrané 
žetony se pak podávalo vánoční cuk-
roví, palačinky nebo párky v rohlíku. 
Třída kvarta zase pořádala vánoční 
jarmark. Prodávala vánoční dárečky 
vyrobené studenty v rámci výtvarné 
výchovy. Do sbírky přispěly i ostatní 
třídy. Celkový výtěžek dosáhl nece-
lých 4000,- Kč. Skupina studentů jela 
na Tři krále společně se dvěma pro-
fesory osobně předat dárky a peníze 
do Kroměříže. Svou návštěvou v Klo-
kánku udělali radost nejen zdejším 
„tetám“, ale hlavně dětem.

Tomáš Kačor, učitel na gymnáziu
Zástupci holešovského gymnázia přivezli na Tři krále dary 

do dětského sdružení Klokánek.
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Bohatý raut s celou řadou specialit připravila 
pro návštěvníky plesu společnost Ramirest 

v prostorách New Drive Clubu.   

Jedním z významných hostů plesu města byla 
i poslankyně Evropského parlamentu 

Olga Sehnalová. 

Už podruhé uváděl reprezentační ples v Holešově populární herec 
a moderátor Jan Čenský. Společně se starostou města 

Zdeňkem Janalíkem v úvodu plesu přivítali všechny přítomné.  

Předtančení ve velkém sále obstarali členové taneční školy A+A Mědílkovi. Jejich vystoupení na hudbu z filmu Piráti z Karibiku se postaralo 
o působivý začátek plesu. O něco později pak ukázali své taneční umění i v balkonovém sále.   
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Podobně jako novoroční koncert města, na 
kterém vystoupil Holešovský komorní orchestr, 
i letošní reprezentační ples města měl vysokou 
společenskou a kulturní úroveň. Děkuji všem 
účinkujícím a pořadatelům za přípravu a realiza-
ci této akce a děkuji také všem firmám i jednot-
livcům za dary, které věnovali do tomboly.

Starosta města Zdeněk Janalík

KKS, spol. s r.o., Zlín, Jiří Rež-
ný, Holešov, RAPOS spol. s r.o., 
Holešov, Tepelné hospodářství, 
spol. s r.o., Holešov, Technické služ-
by Holešov, s.r.o., Elektrocentrum, 
ing. P. Karhan, Holešov, Hydropol 
ČR, spol. s r.o., Holešov, JACOM 
spol. s r.o., Holešov, BM plus, spol. 
s r.o., Holešov - V. Matelová, SM - 
Kospol s.r.o., Holešov, SATTURN 
Holešov, spol. s r.o., HORNET 
- GAS - Holešov - JUDr. Novák, 
ELKO EP, spol. s.r.o., Holešov, 

Dárci tomboly na 3. reprezentačním plese města Holešova
Josef Pospíšil, Holešov, Dr. Zde-
něk Janalík, Holešov, Mgr. Rudolf 
Seifert, Holešov, Josef Smýkal, 
Holešov, Svoboda a Šimčík, Hole-
šov, Karel Rabel, Zlín, MUDr. Olga 
Sehnalová, Kroměříž, Petra Jaš-
ková - Mary Kay, Frýdek-Místek, 
Luděk Hradil, Žopy, RAMIREST 
s.r.o. - p. Staněk, Holešov, Klenot-
nictví M. Žádná, Holešov, MGM, 
a.s., Holešov, Drůbežárna Holešov 
- manželé Procházkovi, Vinotéka 
P. Šenkyřík, Holešov-Všetuly, Re-

staurace Kanada s.r.o., Holešov, 
Arcibiskupský zámek, Kroměříž, 
DOBE-CAR, s.r.o., Holešov, Vodo-
vody a kanalizace a.s., Kroměříž, 
PINGU SPORT, s.r.o., Holešov, 
Masážní salon Karolina, Holešov, 
TEST-CAR Holešov, spol. s r.o. 
- p. Belli, Robert Rohál, Holešov, 
TRACHEA, s.r.o. Brno - Holešov, 
Slévárna Hulín - J. Bachner, BRY-
OL Václav, Holešov, Drogerie Teta, 
p. Dohnal, LENA Nábytek, s.r.o., 
Holešov-Všetuly, Nábytek Pařeni-

ca, Holešov, Koltico s.r.o., Holešov, 
Restaurace „Na Růžku“, Holešov 
- F. Směja, město Holešov, Redak-
ce Holešovska, Pavel Cvek, Obuv, 
Holešov, CENTRUM VITALITY, 
Zlín - D. Doleželová, Vodní zdroje 
Holešov, a.s., AUTO BARRETO, 
s.r.o., Holešov, Nábytek J + H, Ho-
lešov, STELLA Blažej, zahradnictví, 
Holešov, NESTLÉ Česko, s.r.o., 
Holešov-Všetuly.

Všem dárcům organizátoři 
plesu srdečně děkují.

Hlavní hvězdou sobotního reprezentačního plesu města  
byla zpěvačka Petra Janů.  

Šťastný výherce první ceny v tombole si odnesl plazmovou televizi 
s úhlopříčkou 105 centimetrů. V plesové tombole se sešlo celkem  

165  hodnotných cen.

Stěžejní část hudební produkce ve velkém sále obstarala skupina 
Showband Pavla Březiny, která v průběhu večera představila své  

různé tváře od Abby přes Elán až po Michala Davida. V balkonovém 
sále už tradičně kraloval se svou Oldies diskotékou Jarda Čápek. 

Vedle Hraběny pak hrála cimbálová skupina Linda. 
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Do uzavřené obuvi pro dospě-
lé i pro děti možno zakoupit již bez 
objednání, vždy v pátek od 8 do 
16 hodin v Regeneračním studiu 
„Z“ na poliklinice v Holešově. 
Stélky se vyrábí z materiálu korek, 
VINITOL - omyvatelný zdravotně 
nezávadný a podkladový materiál, 
bez použití lepidla. Jsou vhodné 
pro dospělé i pro děti jako prevence 
ortopedických vad (ploché nohy, 
křivé nohy, kladívkové prsty, Hal-
lux valgus, valgozita kotníků). Díky 
důlku pod kloubem palce a snížení 
v patní části chodidla působí nejen 

Biomechanické aktivní stélky J HANáK r®

při chůzi, ale i při sezení a stání. 
Zajistí zdravé chodidlo a doko-
nalou vertikalizaci pohybové-
ho aparátu - správné postavení 
hlezenního, kolenního a kyčelního 
kloubu, pánve, celé páteře, ramen 
a lebky. Omezí se tak napětí sva-
lového systému těla od špatných, 
nepřirozených poloh kloubů i páteře 
a mizí bolesti. Zabrání otokům dol-
ních končetin i vodě v koleně. Jsou 
vhodné pro pacienty po operacích 
i po úrazech upoutané na invalidní 
vozík a hlavně pro diabetiky, kterým 
zajistí správnou funkci lymfatického 

i cévního systému, stá-
lou teplotu chodidla, ja-
kou má tělo, a zabrání 
vzniku otlaků na plosce 
nohy. Stélky Standard 
pro dospělé do uzavře-
né obuvi můžete zakou-
pit od velikosti 35 - 48, 
(francouzký EURO sys-
tém číslování obuvi), 
za cenu 400,- Kč. Dětské stélky 
Hanák se vyrábí již od velikosti 18, 
možno vložit již do punčocháčů. 
Při prvních krůčcích dítěte působí 
jako prevence ortopedických vad, 

jaké mají rodiče. Cena 
je 170,- až 200,- Kč. 
Nabízím, po předběž-
né domluvě termínu, 
zdarma přednášky 
o tomto geniálním vy-
nálezu Josefa Hanáka 
s informací o působení 
stélky na lidský orga-
nismus s nabídkou pro-

deje stélek i obuvi J HANÁK R®.  
Více se dočtete na www.boty-
hanak.cz

Zdeňka Machalová,  
Regenerační studio „Z“, Holešov

Region (sov) - Téměř tři čtvrtě roku se 
kroměřížští kriminalisté intenzivně zabývali od-
halováním osob, které propagovaly neonacistic-
ké hnutí. „Muži z Kroměříže ve věku 
osmnáct, devatenáct a pětadvacet 
let a sedmadvacetiletý muž z Ho-
lešova od února do listopadu roku 
2010 zveřejňovali prostřednictvím 
svých profilů na internetové sociál-
ní síti videa s nacistickými symboly 
a hudební videoklipy s neonacistickou 
tematikou. Jednalo se o hudbu s rasistickým 
podtextem, která nabádá k nenávisti vůči li-
dem neárijských ras. Ve videoukázkách se 
objevují pozdravy a symboly Hitlerovy Třetí 

Propagovali nacismus, teď jim hrozí vězení
říše. Čtyřlístek mužů se navzájem znal a přes 
internet spolu komunikoval. V listopadu u nich 
policisté provedli domovní prohlídky, při kterých 

zajistili počítače, z nichž muži videa 
zveřejňovali,“ uvedla Simona Kyšne-
rová z Krajského ředitelství Policie 
ČR ve Zlíně.

Tři muži jsou nyní obviněni 
z trestného činu založení, podpora 
a propagace hnutí směřujícího k potla-
čení práv a svobod člověka, za který 

jim hrozí až deset let vězení. Nejmladší z nich 
pak čelí obvinění z trestného činu projev sympa-
tií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod 
člověka. Hrozí mu až tři roky vězení.

V sobotu 22. ledna 2011 se konalo v Hrad-
ci Králové Mistrovství České republiky ve stan-
dardních tancích 2011. Na tomto mistrovství 
mají možnost startovat jen ti nejlepší tanečníci, 
kteří v uplynulém roce získají potřebné body 

Tanečníci z Holešova se stali 6. nejlepším  
párem v republice

V silné konkurenci tanečníků z České republiky 
se prosadil mladý pár z Holešova. V kategorii 
junior I. se Martin s Monikou stali finalisty Mis-
trovství ČR ve standardních tancích a skončili 
na vynikajícím šestém místě. 

a třídy. Nominaci získal i taneční pár  Martin Du-
bický a Monika Zapletalová z klubu sportovního 
tance SVČ p.o. Holešov, který vedou trenéři 
TK GARADCE. V silné konkurenci tanečníků 
z celé republiky se tomuto mladému páru po-
dařilo podat vynikající výkon a protančit se až 
do posledního kola. 

V kategorii junior I. se Martin s Moni-
kou stali finalisty Mistrovství ČR ve stan-
dardních tancích. Ve finále skončili na vý-
borném 6. místě.

Biomechanické 
aktivní stélky 

a obuv J HANáK r®

Objednávky a prodej:
pátek 8.00 - 16.00 hodin

Poliklinika - 4. podlaží
Sušilova 478, Holešov 

Kontakt: 
mobil: 604 907 853

e-mail: 
zdenka.machalova@seznam.cz
informace: www.botyhanak.cz

Zdeňka Machalová
regenerační studio
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Slavnostní novoroční koncert pod taktov-
kou svého uměleckého vedoucího Ivo Kurečky 
připravil pro posluchače Holešovský komorní 
orchestr ve velkém sále holešovského zámku 
v sobotu 15. ledna. Stejně jako ve Vídni patří 
již spoustu let první koncert každého roku své 
chloubě - Symfonickému orchestru Vídeňských 
filharmoniků, chce se mi bez nadsázky pozna-
menat, že v Holešově již druhým rokem zahájila 
kulturní sezónu rovněž chlouba svého města, 
která si získává uznání a věhlas i za hranicemi 
okresu, ba i České republiky. 

Dvě stě milovníků vážné hudby z Hole-
šova v čele se svými na podzim zvolenými 
představiteli si nenechalo ujít tuto výjimečnou 
událost, která byla na samý závěr vyšperkována 
novoročním přípitkem v podání starosty města 
Holešova Zdeňka Janalíka a místostarostů Ru-
dolfa Seiferta a Jaroslava Chmelaře. Vzhledem 
k tomu, že kulturní sezóna na pomezí Hané 
a Valašska byla stejným způsobem otevřena 
již loni, troufám si směle říct, že byl položen 
základní kámen další velmi milé tradici.

Slavnostní večer byl zahájen Sinfonií e 
mol Giuseppe Torelliho. Po jejích nádherných 
tónech následoval další skvost italské hudby 
- Vivaldiho Koncert pro flétnu. Z díla Antonia 
Vivaldiho v průběhu večera zazněl ještě Pod-
zim z cyklu Čtvero ročních období a Koncert 
pro smyčce D dur. Na prvním koncertě tohoto 
roku samozřejmě nemohla chybět ochutnávka 
z díla holešovského rodáka Františka Xavera 
Richtera - tentokrát to byla Sinfonia. Z dalších 

Novoroční koncert patřil klasice, místnímu hudebnímu souboru a číši vína

světových klasiků představil Holešovský ko-
morní orchestr ještě skladbu Air Johanna Se-
bastiana Bacha a Koncert pro flétnu a klarinet 
a moll Georga Phillipa Telemanna.

Jako sólisté se představili Anna Pitrová 
a Magda Čáslavová na flétny, Pavla Caletková 
na klarinet a především pak mladý houslista 
Jaroslav Studenka, který se zúčastnil jako host 
již loňského novoročního koncertu. Posluchači 

odměnili hudebníky aplausem vestoje, a vynutili 
si tak další skladbu navíc.

Holešovský komorní orchestr prezentuje 
svou činnost již třetí sezónu a kromě Ivo Ku-
rečky ho tvoří ještě pedagogové holešovské 
i bystřické základní umělecké školy a studenti 
středních i vysokých škol.

Text a foto Bára Winklerová
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Původní, novější a zase ne tolik provařené, 
ale i ty mnohokrát prověřené muzikálové melo-
die přináší prozatím poslední CD zpěvačky Mo-
niky Absolonové. Ta na ně zařadila především 
melodie, které provázejí její muzikálovou kariéru. 
Nemůže tedy chybět její zásadní píseň Teď 
královnou jsem já z muzikálu Kleopatra, která 
celou desku otevírá, ale stejně tak se dočkáme 
i dalších stěžejních skladeb z muzikálových titulů 
Tři mušketýři, Angelika a Mona Lisa, které má 
dostatečně ozpívané. 

V albové nabídce ale najdeme i hit z re-
pertoáru skupiny ABBA Honey, Honey, který 
kdysi nazpívala Hana Zagorová s Petrem Rez-
kem jako Asi, asi a která samozřejmě zaznívá 
i v muzikálu Mamma Mia! A byla to prý Moničina 
kolegyně Hana Zagorová, která ji k tomuto albu 
inspirovala. Z dalších skvělých a skvěle natoče-
ných písní nelze nejmenovat třeba Temný stín 
z muzikálu Krysař, píseň Co je na tom tak zlého 
(Jesus Christ Superstar) nebo „nesmrtelnou“ 
kantilénu Jsi můj pán z Draculy. Jako bonus je 
tu duet Chci žít tvou láskou, který pochází z mu-

Muzikálové album Moniky Absolonové snese v daném žánru  
nejpřísnější měřítka

Ondřej Trojan se rozhodl opět po letech 
vzít do ruky kromě producentského vesla i to 
režisérské. Látku Petra Šabacha upravenou 
scenáristou Petrem Jarchovským tentokrát tedy 
nepřepustil kolegovi ze „své“ filmařské stáje 
Janu Hřebejkovi, ale zadaptoval si ji pro velké 
plátno sám. Protože tak učinil na poli celove-
černího filmu teprve potřetí, tím větší pozornost 
jeho nejnovější počin vyvolal. Rovnou je třeba 
předeslat, že rozhodně očekávání nezklamal. 

Ve svém debutu Pějme píseň dohola vy-
právěl příhody dětí a jejich vedoucích  na pio-
nýrském táboře, v ambiciózní Želary zkoumal 
lámání charakterů v časech 2. světové války. 
Občanský průkaz se stejně jako jeho prvotina 
dějově vrací do neradostných let komunistické 
totality, tentokrát rámované rokem 1974, a za-
měřuje se na partičku kluků na samém prahu 
dospělosti. Příběh čtyř nerozlučných kamarádů 
a spolužáků začíná jejich posledním rokem 
na základní škole. Právě samo o sobě obtížné 
dospívání je jim souzeno prožívat v nejtužší 
době tzv. normalizace. Normální a naprosto 
běžné byly však především věci zrůdně defor-
mované. Mladší diváci nezatížení podobnou 
zkušeností mohou jen nevěřícně zírat, kroutit 
hlavou a smát se. 

Starším divákům ale smích mrzne na rtech. 
Protože všudypřítomnou šeď, nekonečné fronty, 
nedostatkové zboží, ponižující pokoutní obcho-
dování s bony, udavačství, Státní bezpečnost, 
éru pionýrů a svazáků a naproti tomu revoltu ne-
přizpůsobivých „mániček“, poklonkování SSSR, 
nesmyslné svátky, oslavy, průvody a naprostou 
absenci svobody a perspektivy zažili na vlast-
ní kůži. Stejně tak jako i trapnou estrádu se 
„slavnostním“ předáváním občanských průka-
zů, které nicméně přesto znamenaly zlomový 
okamžik v životě každého mladého člověka. Pro 

Občanský průkaz aneb Takoví jsme byli  
(my dříve narození)

chlapce navíc i velmi neradostnou předzvěst 
blížící se vojny. 

Všechny tyto stěžejní momenty se snaží 
obsáhnout i film a pomáhá mu v tom i dlouhá 
(a mírně přepálená) stopáž 137 minut. Ke konci 
totiž už příběh přece jen trošku ztrácí dech. 
Navíc dochází k radikální obměně žánru z čisté 
komedie až parodie do dramatu s tragickým 
vyústěním, na které do té doby pouze bavící 
se divák není úplně emocionálně připraven, 
a může ho tudíž jen těžko „rozdýchat“. 

Po humorně pojatých školních extempore 
totiž nastupují nejen smutné pasáže, které zna-
menají dočista zmarněné naděje a pošlapané 
sny, ale scény, které nabídnou doslova slzy, 
krev a nakonec i smrt. Přeladit se z veselé 
do melancholické a posléze pochmurné až 
bolestné nálady nicméně pomáhají, seč mohou 
sami herci, protože ti podávají velmi plnokrev-
né, civilní výkony. Nesklouzávají (snad jen s vý-
jimkou Jirky Macháčka - vděčného hereckého 
maskota týmu kolem Ondřeje Trojana) ke ka-
rikatuře. A je nutno pochválit režiséra za to, 
že dal ve filmu prostor i neokoukaným tvářím. 
Vedle protežované Ani Geislerové, která zde 
ale překvapí velmi tlumeným projevem, se tak 
poprvé na plátně ve velké roli může blýsknout 
svým smutně pierotovským herectvím Martin 
Myšička jako starostlivý a uťápnutý otec jedno-
ho z klučičích hrdinů. Zaujmou i Kristýna Liška 
Boková jako idealistická třídní učitelka a Jaro-
mír Dulava v úloze podlého tělocvikáře. 

Čtveřici hlavních protagonistů ztělesňují 
Libor Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček a Jakub 
Šárka. Je to především zásluhou jejich citlivého 
a přirozeného způsobu hraní, že se nám film za-
dere pod kůži možná víc, než bychom chtěli. Ti 
mladší z nás si snad uvědomí, že tehdejší doba 
nebyla taková legrace, jakou se ve své absurditě 
zdála být, a my starší si můžem jen opětovně 
oddechnout, že je to už naštěstí za námi. 

Marie Drechslerová

zikálu Zorro a který pro album 
zpěvačka natočila s Marianem 
Vojtkem. Jako bonus číslo 2 je 
zde zařazena skladba Jiřího 
Škorpíka a Lumíra Olšovského 
Nespoutaná, která je příjem-
nou tečkou za albem. 

A pokud zde padlo jmé-
no Jiřího Škorpíka, skladatele, 
aranžéra a zpěváka (4TET), 
jeho podíl je na albu impo-
zantní. Byl to on, kdo všech 
12 písní - spolu s členy Sound 
& Rhytm Orchestra - aranžoval a instrumento-
val, čímž jim vtiskl nepopiratelné nové kouzlo. 
Nebylo vůbec marné zapojit do celého projektu 
i Studiový symfonický orchestr řízený Markem 
Ivanovičem, který dodal všem nahrávkám hloub-
ku a patřičný rozměr. Rozhodně to není nuda 
a zpívání o ničem, jak napsal kdosi z kritiků. 
Dotyčný zřejmě pozapomněl, že album nese ná-
zev Muzikálové... A co jsou vlastně muzikály? Já 
bych řekl, že pohádky pro dospělé a tak k tomuto 
poctivě připravenému albu přistupuji.

Snad bych se ještě rád zmínil o již jmeno-
vaném Lumírovi Olšovském, muzikálovém herci, 
který je autorem mimořádně vyvedené „divadel-

ně-muzikálové“ písničky Hádej 
s kým. Ta pochází z hudební 
komedie Den na zkoušku, 
kterou on napsal i režíroval 
a ve které účinkuje i Monika 
Absolonová. Ovšem nejen tuto 
píseň zpívá Monika Absolono-
vá báječně. Na celém albu jen 
potvrzuje své pěvecké i výra-
zové kvality. 

Možná že až právě při 
poslechu Muzikálového alba 
si člověk uvědomí, čím vším si 

během své umělecké kariéry prošla a jak se to 
teď projevuje právě v jejím zpívání. Je tam cítit 
vysokou hudebnost, sílu i dynamiku, milostnost 
a ve výrazu pak schopnost jít pod povrch. To jsou 
právě ty její profesní i životní zkušenosti… 

Ne, tahle deska nemůže být nudná - už 
jenom proto, že ji natočila prvotřídní zpěvačka 
a velká profesionálka, která se navíc obklopila 
špičkovými hudebníky. S noblesou, elegancí 
a citem pro žánr pořídili pozoruhodnou nahráv-
ku, která se řadí k tomu lepšímu, co tuzemská 
pop-muzikálová scéna nabízí. 

Robert Rohál      

DivADLO
MĚSTSKé DIVADLO ZLÍN
Velký sál:
Čtvrtek 27. 1. v 19 h: KRÁSA NA SCÉNĚ
Pátek 28. 1. v 19 h: VĚC MAKROPULOS
Sobota 29. 1. v 19 h: DĚDEČEK AUTOMO-
BIL (Městské divadlo Mladá Boleslav)
Úterý 1. 2. v 19 h: SLUHA DVOU PÁNů
Čtvrtek 3. 2. v 10 h: ŽENITBA
Čtvrtek 3. 2. v 19 h: KRÁSA NA SCÉNĚ
Pátek 4. 2. v 19 h: ONDINA
Úterý 8. 2. v 10 v 14.30 h: ČUČUDEJSKÉ 
POHÁDKY
Středa 10. 2. v 17 h: ONDINA
Čtvrtek 10. 2. v 19 h: KRÁSA NA SCÉNĚ

Studio Z:
Čtvrtek 27. 1. v 10 a 19 h: OBĚŤ (Divadlo 
Continuo Malenovice)
Pondělí 31. 1. v 19 h: RUSKÉ LOTO
Pondělí 7. 2. v 19 h: FRIDY KAHLO
Úterý 8. 2. v 19 h: ORESTEIA I (AGA-
MEMMON)
Čtvrtek 10. 2. v 19 h: SPLAŠENÉ NůŽKY

DÍLNA 9472:
Sobota 29. 1. v 19 h: MADAM PIAF
Pondělí 31. 1. v 19 h: PO STOPÁCH 
CASANOVY
Středa 2. 2. v 19 h: MADAM PIAF
Pátek 11. 2. v 19 h: MADAM PIAF

KiNOreCeNZe

Eva Daňková a Luděk Randár v představení 
Věc Makropulos. Foto archiv MDZ

CD hIt
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Grafické zpracování programu: MKS Holešov
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Foto bilance holešovského kulturního dění v roce 2010

Marie Rottrová na 2. Reprezentačním 
plese města.

Na 2. Reprezentačním plese města zahrála i kapela 
Backwards - Beatles revival.

Na vernisáži malíře Borise Jirků byla hostem 
také Chantal Poullain.

Jaromír Nohavica 
v zámecké zahradě.

Divadlo 6. května uvedlo černou komedii 
Hrobka s vyhlídkou.

Duo Kamelie zazpívalo 
na Plese sportovců.

S úspěchem se setkal i 10. ročník festivalu Týden židovské kultury.
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Foto bilance holešovského kulturního dění v roce 2010

Australský kytarista Gwyn Ashton 
zahrál v New Drive Clubu.

Hostem židovského festivalu byl 
světový fotograf Jindřich Štreit.

Bolek Polívka a členové skupiny Čechomor 
v zámecké zahradě.

Mimořádný zájem způsobila výstava díla malíře Alfonse Muchy. Lucie Bílá a kapela Petra Maláska v zámecké zahradě.

Magdalena Kožená jako hvězdný host festivalu Musica Holešov. Hana Zagorová a Petr Rezek v sále zámku.

Módní show návrhářky Lenky Holotíkové v New Drive Clubu. Vánoční koncert Big Bandu Holešov. Foto R. Rohál a F. Sovadina
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Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.

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

Prodejna a půjčovna el. nářadí 

značky BOSCH

Komedie je o tom, že dva manželské páry se sejdou na nepovede-
ném mejdanu. Prozradí se, že všichni čtyři nejsou příliš spokojeni s tím, 
čeho dosáhli, a jejich manželské soužití trpí stereotypem. V opilosti se 
partneři prohodí, vymění si klíče od bytu a po kratičké radosti z něčeho 
nového se z této záměny roztočí kolotoč potíží. Ze Švýcarska přijede 
bohatá tetička, na oběd přijde nepříjemná tchyně, podvedený manžel 
přijde potrestat nevěru své ženy, manželka vlivného funkcionáře přijde 
zachraňovat svoji propadající dceru. Vrší se trapasy a nedorozumění. 
Hrdinové jsou fyzicky i duševně týráni, dostávají se do choulostivých 
situací, a tak brzy zatouží po jediném - dostat se zase domů ke svému 
zákonitému partnerovi. Nakonec jsou šťastni, i když nic nezískali.

Hrají: Mahulena Bočanová/Lucie Zedníčková, Ivana Andrlová, Olga 
Želenská, Jana Šulcová, Ludmila Molínová, Marcela Nohýnková, Lumír 
Olšanský, Zbyšek Pantůček a další. http://www.divadlohata.cz/komedie/
klice/klice.html

Předprodej: Městské kulturní středisko - tel.: 573 395 344 

MKS Holešov zve na divadlo

Herečtí protagonisté komedie Klíče na neděli. Foto DSH

Divadelní společnost HáTA Praha  
uvede komedii Antonína Procházky

KLÍČe NA NeDĚLi
Středa 9. února - 19.30 hodin

Kino Svět Holešov
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Účinkují: 
Mgr. Luděk Maňásek, eva Pešková, JUDr. Jarmila Pokorná,  

ing. František rafaja, Oldřich rektořík, Jiřina Šašková  
a komorní soubor Corda Magico

vstupné: 25,- Kč

Účelové určení místností v prvním patře 
- tzv. pianu nobile - se týkalo kromě jídelny, „ta-
bulnice“, také zámecké kaple s oratoří šlechtice 
a jeho rodiny (tu současnou nechal vybudovat až 
František Antonín z Rottalu, ale kaplí zcela jistě 
byla vybavena už novostavba zámku za Jana 
z Rottalu, jen nevíme, zda byla na stejném místě 
jako ta nynější), dále knihovny a „stříbrnice“ - uza-
vřené místnosti s uskladněným dražším stolním, 
především stříbrným nádobím a textiliemi. 

Na holešovském zámku byla rovněž „ryst-
komora“ - zbrojnice se střelnými a bodnými 
zbraněmi, zejména ručnicemi, pistolemi, meči 
a oštěpy. Několik kousků z této zbrojnice se 
dodnes zachovalo (zejména velké, tzv. hradební 
velkorážové pušky) a jsou vystaveny v expozici 
městského muzea v prvním patře - v bastionu, 
kde možná byly uloženy i původně. 

V 17. století byly ve většině sídelních zámků 
významných velmožů rovněž „kunstkomory“, jaké-
si zárodky budoucích muzeí a galerií, ve kterých si 
velmož ukládal umělecké předměty a jiné kuriozity 
(od šperkařských děl přes pštrosí vejce, zkame-
něliny, vycpaná exotická zvířata až po pravěké 
nástroje a nádoby). Zda  byla na holešovském 
zámku takováto kunstkomora, nevíme, ale její 
existenci zde můžeme předpokládat už jen proto, 
že Jan z Rottalu byl  po olomouckém biskupovi 
ve své době skutečně nejvýznamnějším, nejbo-
hatším a nejmocnějším velmožem na Moravě.

Zbytek pokojů a komor v prvním patře pak 
sloužil k ubytování a uskladnění osobních věcí 
velmože, jeho rodiny, jeho hostů a výše posta-
vených služebníků. V této souvislosti si musíme 
uvědomit, že arkáda (nynější chodba) v prv-
ním patře holešovského zámku nebyla po celé  
17. století zasklená jako dnes - vedla prázdnými 
oblouky přímo na nádvoří. 

Do jednotlivých pokojů se vstupovalo pří-
mo z arkády a kromě jednotlivých vchodových 
dveří zde byla rovněž dvířka, kterými se zvenku 
vytápěla kamna, umístěná v obydlených poko-
jích. Rovněž enfiláda - vnitřní dveře, spojující 
zevnitř jednotlivé pokoje, tak jak ji známe ze 
zámku dnes, neexistovala, tu nechal probourat 
a zřídit až František Antonín z Rottalu v polovině  
18. století, do většiny pokojů byl přístup jen zven-
ku, z arkády. Pouze mezi některými pokoji byly 
vnitřní spojovací dveře, které však byly umístěny 
u vnější obvodové zdi.  

Existence těchto spojovacích dveří se uká-
zala při proběhlé rekonstrukci - byly umístěny 
zejména mezi některými pokoji, obrácenými 
do zahrady, může to tedy napovídat tomu, že zde 
mohly být ložnice hraběte Jana z Rottalu či členů 
jeho rodiny a k těmto ložnicím přilehlé pokoje 
osobních sloužících - komorníků a komorných.    

Na některých zámcích obvyklý systém pokoj 
a k němu přilehlá komora jako v holešovském 
pianu nobile zřejmě uplatněn nebyl - většina míst-
ností je příliš výstavná na to, aby sloužila jako ko-
mora. K odkládání a uschování osobních věcí zde 
zřejmě dle stavitelova záměru měly sloužit malé 
místnosti v bastionech, ale ty jistě nedostačova-
ly - dle inventářů většiny tehdejších šlechtických 
sídel sloužilo jako skladiště minimálně 30 - 50 % 
místností v obytných částech zámků. 

Zřejmě tedy i řada původně reprezentativ-
ních pokojů v holešovském zámku byla nakonec 
využívána jako skladovací komory. Ostatně při 
rekonstrukci se rovněž ukázalo, že některé po-
koje v prvním patře byly brzo po jejich dokončení 
předěleny zdí - a tak možná došlo k vyčlenění 
a oddělení skladovacích prostor od vlastních, 
původně zbytečně velkých ložnic.

Rozdělení obytných prostor mezi členy ro-
diny velmože, úředníky a služebníky a případně 
hostinské prostory nyní neznáme. Ostatně toto 
rozdělení bylo velmi proměnlivé a nikdy nebylo 
přísně a trvale stanoveno. 

Svůj pokoj měl samozřejmě velmož, jeho 
manželka, zámecký kaplan, lékař, vyšší úředníci, 
osobní sluhové (kteří přespávali v těsné blízkosti 
osob, kterým byli k dispozici - pokud neměli těs-
ně přilehlý pokoj, nelze vyloučit, že spali přímo 
v pokoji velmože či jeho rodinných příslušníků, 
snad jen odděleni lehkou zástěnou - pojem 
osobního soukromí v té době nebyl vnímán tak 
citlivě jako nyní).

Ve druhé polovině 17. století, za Jana z Rot-
talu, zřejmě ještě přetrvávalo renesanční rozděle-
ní obytných prostor na mužskou a ženskou část 
(fraucimor), tedy oddělení pokojů žen (včetně 
velmožovy manželky) od pokojů mužů. Později 
už bylo obvyklé, že pokoj velmožovy manželky 
sousedil s pokojem velmože. Zvláštní pokoj byl 
vyhrazen dětem šlechtice, ty zde byly ubytovány 
zhruba do sedmi let věku společně.

A samozřejmě příchod do prvního patra - 
piana nobile - byl oddělen od provozních částí 
zámku dveřmi (tak jak je tomu dodnes), které 
se i přes den uzamykaly - ostatně sám výraz 
„zámek“ původně označoval tuto soukromou, 
uzavřenou, uzamčenou část hradů a paláců, 
ve kterých bydlel panovník a jeho rodina.

KAREL BARTOŠEK

MKS - MĚSTSKá KNiHOvNA
dovolují si vás pozvat

na literárně-hudební pásmo
k 200. výročí narození K. H. Máchy

v HOLeŠOvĚ DALeKáŤ CeSTA Má!
MArNÉ vOLáNÍ!

ÚTerÝ 1. ÚNOrA 2011 v 17.00 hodin
Studovna Městské knihovny v Holešově

Holešovský zámek za rottalů - 2. část

HiSTOriCKá 
ZAJÍMAvOST (seriál)
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Po velmi zdařilé části adventních a vánočních koncertů 
Moravských dětí, které mohli slyšet posluchači v Brně, ně-
kolikrát ve Zlíně a Holešově, dostaly Moravské děti nabídku 
účinkovat v opeře G. Pucciniho BOHÉMA, kterou bude 
dirigovat italský dirigent Walter Attanasi.

Je to další přední dirigent, kterého Moravské děti bě-
hem svého uměleckého působení poznají - po vánočních 
koncertech, které dirigovali přední dirigenti Miloš Machek, 
Stanislav Vavřínek nebo Vojtěch Spurný - a samozřejmě 
za přípravy sbormistryně Lenky Poláškové. Bude to jistě 
další cenná zkušenost, která posune Moravské děti zase 
o kus dál a výš. 

Jana Slovenčíková

Zpěvačky holešovského sboru Moravské děti.  >

MOrAvSKÉ DĚTi účinkují v opeře Bohéma v Kongresovém centru 
Zlín a na prestižní scéně v rUDOLFiNU v Praze

Giacomo Puccini - BOHÉMA
Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů připravila další 

mimořádnou událost pro své příznivce.

Ve středu 2. února a ve čtvrtek 3. února 2011 v 19.00 
hodin zazní v Kongresovém centru Zlín koncertní provedení 
opery Giacoma Pucciniho Bohéma.

Představení bude řídit italský dirigent Walter Attanasi, který 
byl přizván dirigovat koncertní i operní repertoár ve světově 
nejprestižnějších divadlech, jejichž seznam hovoří za vše - La 
Scala v Miláně, San Carlo v Neapoli, Opera Řím, Massimo 
v Palermu, Comunale ve Florencii, Státní opera v Hamburku, 
Colon v Buenos Aires, Národní divadlo v Praze atd.

Sólisté: Marcela Chacón, Daniela Bruera, Luciano Ganci, 
José Julián Frontal, Maurizio Esposito atd.

Spoluúčinkuje: Pěvecký sbor města Bratislavy, sbormistr: 
Ladislav Holásek, Ján Miškovič

Moravské děti - Holešovský dětský sbor, sbormistr: 
Lenka Polášková

1. února v 17 h: Literárně-hudební pásmo k 200. výročí narození  
K. H. Máchy (Městská knihovna Holešov, hraje soubor Corda Magico)                                                                                             

3. února v 17 h: Vernisáž prací  žáků výtvarného oboru s názvem 
„Cesty fantazie“ v Muzeu Kroměřížska (Galerie v podloubí Kroměříž)                               

4. února ve 20 h: Vystoupení žáků pěveckého oddělení na koncertě 
Veroniky Novákové (New Drive Club - zámek Holešov)                                                          

5. února ve 20 h: Vystoupení pedagogů ZUŠ na plese Castellum 
a TS (zámek Holešov) 

5. února ve 20 h: Předtančení žáků tanečního oboru na plese 
v Jankovicích

3. března v 18 h: Muzikál Cats v podání tanečního oboru (kino 
Svět Holešov)

8. března v 9.30 h: Jarní koncert v centru pro seniory                                                       
15. března: Výstava prací na 39. ročníku Mezinárodní dětské vý-

tvarné soutěže LIDICE 2011
18. března v 16 h: Koncert akordeonů (sál ZUŠ), 24. března v 17 h: 

Klavírní koncert MgrArt. Markéty Hubáčkové a jejích žáků (sál ZUŠ)
28. března v 18 h: Koncert souboru Corda Magico k 10. výročí 

souboru (sala terrena)                                                                                   
29. března: Pěvecká soutěž „Mládí kraje“ Zlín
1. dubna: Natáčení  souboru Corda Magico (Radio Proglas  Brno 

- živé vysílání, 19.15 hod.)
Změna termínů vyhrazena.

SŠ

Přehled nejdůležitějších akcí 
ZUŠ F. X. richtera Holešov:
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Středisko volného času, příspěvková organizace 
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel: 573 39 69 28, iČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz

PROVOZ TYMY
Kancelář: 7.30 - 16.00. Spontánní aktivity (kulečník, 
stolní fotbálek, stolní tenis, trampolína) - otevře-
no pondělí až pátek 14.00 - 18.00, sobota 
15.00 -18.00 - možno objednat předem na tel.: 
573 39 69 28, email: vsetuly@centrum.cz

ZVEME VáS
27. 1. Pokémon - manie - výměnná burza karet 
pokémonů od 15.30, zápisné: 5,-
29. 1. Mary Poppins v MD Brno, strhující hudební 
show plná magie, tanečních a stepařských čísel, 
odjezd ve 13.00 z AN Holešov
30. 1. Pustevenské radovánky, výlet pro všech-
ny věkové kategorie, prohlídka Pusteven, výšlap 
na Radegast, sáňkování, lyžování, valašské spe-
ciality a jiné, odjezd v 9.00 z AN Holešov, cena: 
120,-/děti do 6 let, 160,-/dítě od 6 let, 190,-/dosp.
4. 2. - 6. 2. „Ledová Praha“ procházky Prahou, 
královská cesta, prohlídka muzeí dle výběru dětí, 
prohlídka letiště, cena: 850,- (v ceně: doprava, 
účastnický poplatek - ubytování, průvodce, placka 
na MHD)
7. 2. Valentýnské dílničky od 17.00, výroba přá-
níček nebo drobné pozornosti pro ty, které máme 
rádi a chceme je obdarovat, pro děti i rodiče s dětmi 
a dospělé, cena 50,- (přihlášky do 3. 2.)
8. 2. Valentýnská čajírna od 15.30, připravené 
sladké překvapení a příjemné posezení, vstup: 10,-
12. 2. HOLEŠOVSKÝ TALENT 2011, první kolo 
soutěže, při níž předvedou soutěžící svůj talent,  
ať je jakýkoli, vítěze čekají super ceny!
13. 2. Valentýnský kouzelník od 15.00 v TYMY, 
v programu uvidíte kouzelnické představení ze svě-
ta magie kouzelníka Šeklina a dále jsou připraveny 
diskohrátky, vstupné: 40,-
14. 2. - 18. 2. JARNÍ POBYT NA HORáCH 
„S tebou mě baví svět“, pro lyžaře i nelyžaře, 
ubytování na Trojáku, cena: 2.550,- (doprava, uby-
tování, plná penze, pitný režim, základní pojištění 
dětí, materiál, odměny, pedagogický a zdravotní 
dozor), v ceně nejsou zahrnuty vleky, informace 
a přihlášky v kanceláři TYMY
14. - 18. 2. JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TáBOR v TYMY 
„Ledová galaxie“, pro děti od 6 do 12 let, výlet 
za sněhem a do galaxie Zlín, bowling, koně, vý-
tvarka, hry a mnoho dalšího, cena: 990,-, přihlášky 
do 31. 1. 2011
16. 2. Cirque de glace - lední revue ve Zlíně, 
tajemný příběh o stvoření a vývoji Země, speciální 
efekty, špičkoví krasobruslaři, artisté z celého 
světa, nádherné kostýmy, cena: 420,- (vstupenka 
na tribunu a doprava), cena bez dopravy 320,-, 
odjezd z AN Holešov 17.30 (přihlášky do 28. 1.)
18. 2. Diskohrátky s Olgou aneb Soutěž na ská-
kacích podložkách od 15.30, na vítěze čeká 
odměna, cena:10,-
22. 2. Výtvarný ateliér s Hanou Palečkovou - 
ŠPERKY od 16.00, zhotovení šperků technikou 
ketlování, zájemci si mohou na místě vybrat barev-
ně i materiálně sladěnou sadu pro výrobu kompletu 
(náhrdelník, náramek, náušnice), cena: 50,-+cena 
balíčku od 150,- (přihlášky do 15. 2.)
23. 2. Turnaj ve stolním fotbálku od 16.00 
do 17.00, pro děti od 11 do 18 let, startovné: 5,-
25. 2. Člověče, nezlob se - turnaj ve společen-
ské hře pro kluky a holky i rodinné týmy od 16.00 
do 17.30, startovné: 5,-
26. 2. Polštářová bitva aneb Dobytí pevnosti 
od 10.00 pro kluky a holky od 11 let, s sebou 
polštář, oděv a obuv do tělocvičny, pití, startovné: 
10,- (přihlášky do 25. 2.)
27. 2. Dívka roku - základní kolo postupové celo-
republikové soutěže pro dívky od 13 do 15 let

DÍVKA ROKU 2011- holky, dívky a slečny, přijď-
te ukázat, že i hezká děvčata jsou chytrá 

Holky, hlaste se! Základní kolo 22. ročníku ce-
lostátní soutěže „Dívka roku“ proběhne 27. 2. 
v TYMY, soutěž je určena dívkám ve věku 13 - 15 
let (přihlášky do 7. 2.). Čekají Vás úžasné zážitky 
a hodnotné ceny.

PŘIPRAVUJEME
5. 3. Miss POUPĚ pro dívky od 4 do 7 let a Miss 
KVÍTEK pro holky a mladé dámy od 8 do 12 let, 
je tady soutěž o miss Holešovska, disciplíny: roz-
hovor, módní přehlídka, volná disciplína, startovné: 
30,- (přihlášky do 25. 2.)
6. 3. Taneční pro dospělé pro začátečníky a mír-
ně pokročilé, cena 1200,-/pár 
12. 3. Zápas fotbalových benjamínků od 10.00 
v tělocvičně TYMY
19. 3. Jarní dámská jízda, příjemné odpoledne 
pro dívky a ženy, na programu jarní očista, zdravá 
výživa, fit-cvičení, kosmetika, módní přehlídka 
a mnoho zajímavého, vstupné: 50,- v předprodeji, 
70,- na místě
20. 3. Vítání jara - první jarní vycházka do Přílep 
k myslivecké chatě, hry pro děti, táborák s opéká-
ním špekáčků, sraz v 9.00 u ZUŠ Holešov 
1. - 2. 4. Noc s Andersenem - dobrodružství 
s přenocováním, čtení pohádek, vyprávění, týmové 
hry, malování, zpívání, sraz v 16.00 

KURZY
Břišní tance s Jasmínou v pondělí pro začáteč-
níky od 19.15 a pro pokročilé od 20.15
ZUMBA pro ženy a dívky s Jasmínou ve čtvrtek 
od 19.00 a od 20.00 taneční styl spojující prvky 
aerobního cvičení a latinskoamerických tanců, hub-
nout lze s radostí, zábavou a bez stresu, cena kurzu 
(permanentky): 900,-/10 lekcí, 1400,-/ 20lekcí
JÓGA PRO PŘEDŠKOLáKY vhodné cvičení 
pro děti s odkladem školní docházky, cvičení je 
zaměřeno na vyrovnávání svalových disbalan-
cí, protažení svalů, správné fungování vnitřních 
orgánů a vnitřních procesů v těle, odbourávání 
fyzických a psychických bloků, uvolnění a relaxa-
ce. Cvičí se na podložkách bez obuvi. Kurz povede 
lektorka Mgr. Hyánková v úterý od 17.00 do 17.45, 
cena: 550,- (10 lekcí + 1 lekce s rodiči). Přihlášky 
a informace v kanceláři TYMY.
Kurz psaní na počítačové klávesnici „kupujete 
si čas“ - efektivní výuka psaní na počítačové klá-
vesnici pomocí individuální programové výuky ZAV. 
Určeno dětem od 2. třídy, pro mládež i dospělé, dvě 
vyučovací hodiny týdně, cena: 800,-/děti do 15 let, 
1500,-/ostatní.

KROUŽKY
ZUMBA pro -náctileté - v pondělí od 18.00 
taneční styl spojující prvky aerobního cvičení a la-
tinskoamerických tanců, hubnout lze s radostí, 
zábavou a bez stresu, cena: 800,- 
KLUB MÓDY  - ve čtvrtek od 15.00
Vše souvisí s módou. Staňte se módními 
tvůrci a návrháři! Pro dívky a slečny, které se 
chtějí naučit pracovat s různými materiály, vyrobit 
si svoji šálu, ozdobit si korálky kabelky i oblečení, 
odívat se podle postav a poslední módy, navrhnout 
si a vyrobit vlastní originální oděv
PEČENÍ A ZáKLADY VAŘENÍ s Janou - středy 
od 15.30 v kuchyňce TYMY. Pro kluky i holky 
všech věkových kategorií, naučíme se péct i vařit 
podle ověřených receptů, ale i vašich nápadů pe-
čené i nepečené dobroty, cukroví a mnoho dalších 
sladkostí i dobrůtek.
FLéTNIČKA pro nejmenší děti - pro kluky a holky 
od 5 let, čtvrtek od 15.30.

NOVINKY!!
MALá MAMINKA v úterý od 15.30 do 16.30
budeme si s panenkami hrát, oblékat je a starat 

se o ně, s sebou si přines svoji panenku, těší se 
na tebe Jana
BREAK DANCE v úterý od 15.30 do 16.30
pro kluky a holky od 10 do 18 let
FOOTBAG v úterý od 16.30 do 17.30
kopání do hackies - pletený míček, vytváření kom-
binací, nácvik exhibičních prvků a souher
Angličtina pro žáky, studenty i dospělé
pro začátečníky, příprava k maturitě, doučování pro 
žáky ZŠ, SŠ, zájemci, hlaste se v kanceláři 

FOTOSOUTĚŽ „Domácí mazlíčci“
Zašlete fotografie svých zvířecích mazlíčků 
do TYMY, za 1 zvířátko lze poslat max. 3 snímky 
(1soutěžící může prezentovat max. 5 zvířátek), 
mohou být i koláže, maximální velikost příspěvku 
20 x 15, uzávěrka příspěvků do 10. 3.! Odměna 
pro zvířátko i majitele.

POMáHáME!
„Velká STONOŽKOVá sbírka AUTOLéKáR-
NIČEK“
Pomozme i my a přispějme ke zlepšení životních 
podmínek dětí v Afghánistánu. Přineste starou lékár-
ničku, které musíme od ledna 2011 vyměnit za nové 
- pro afgánské děti a jejich příbuzné budou znamenat 
velkou pomoc a v mnohých případech i záchra-
nu života. Sbíráme do 31.1. Děkujeme za pomoc!

„Sbírka pro Michalku“
Zapojte se s námi do sbírky pro Michalku Macuro-
vou z Holešova. Sbíráme vršky z PET lahví, které 
můžete nosit denně do TYMY. Jak pomůžeme? 
Za vykoupená víčka se pořídí speciální kočárek. 
Děkujeme všem, kteří již přispěli!
Adoptuj panenku - a zachráníš dítě, zakoupením 
hadrové panenky v ceně 600,- přispějete na oč-
kování dítěte v Africe, akce probíhá celoročně 
ve spolupráci s UNICEF.

MUZIKáL V Praze
Ať žije rokenrol, v sobotu 30. 4. - cena akční 
890,- nebo 1190 (dle míst k sezení), představení 
v divadle Brodway z dílny Petra Jandy a Karla Šípa, 
rokenrolový příběh s hudbou 50. a 60. let, odjezd 
v 8.00 AN Holešov, přihlášky do 25. 3.

NABÍDKA
Možnost pronájmu jídelny s kuchyňkou
Tento nově zrekonstruovaný prostor je vhodný pro 
pořádání rodinných či podnikových oslav. Kapacita 
cca 40 osob. Je zde samostatný vchod přímo ze 
zahrady a součástí je také sociální zařízení. Infor-
mace na tel.: 573 39 69 28

V TYMY se besedovalo o moři
Ve středu 19. 1. se uskutečnila v čajírně TYMY 
zajímavá beseda se zajímavým člověkem. Tímto 
člověkem byl námořní kapitán Vladimír Dočekal, 
který již řadu let brázdí moře a oceány po celém 
světě. Jeho povídání přilákalo do TYMY spoustu 
posluchačů, kteří nejen pozorně Vláďovo povídání 
poslouchali, ale také měli na něj spoustu různých 
dotazů. Dozvěděli se tak o životě na moři vše, co je 
zajímalo, a ještě trochu víc. Povídání bylo doplněno 
promítáním fotografií a přítomní návštěvníci si také 
mohli prohlédnout různé mapy a další předměty, 
které dokreslily dobrodružný život námořníků. Poví-
dání probíhalo ve velmi příjemné atmosféře a pro-
táhlo se až do večerních hodin. Všichni přítomní 
odcházeli domů spokojeni a obohaceni poutavým 
vyprávěním skvělého vypravěče, kterým námořní 
kapitán Vladimír Dočekal opravdu je. Všichni mu 
přejeme ještě spoustu najetých námořních mil bez 
bouří, mlh a dalších překážek. Těšíme se na další 
zajímavé povídání.

Mgr. Jarmila Vaclachová
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Kočičí hra, slavná Örkenyho tragikomedie 
o vztahu dvou stárnoucích lidech a jejich schop-
nosti naplno žít navzdory složitému osudu, měla 
v pondělí 17. ledna 2011 v Městském divadle Zlín 
zahajovací zkoušku. A nebylo to zahájení ledaja-
ké: na zkoušku dorazili i praví čtyřnozí kocouři!

Všechno nejlepší do zkušebního proce-
su přišel popřát huňatý kocour se šlechtickým 
vzezřením. Donesla jej na zkoušku herečka 
Romana Julinová, která ztvární ve hře postavu 
Mišky. Se svým mohutným kocourem Jáchymem 
přispěl do „kočičího zahájení“ také ředitel divadla 
Petr Michálek. 

Kočičí hra zahajovala stylově, s kočkami v náručí

Herečka Milena Marcilisová vytvoří hlavní roli 
Erži Urbanové.

Kocouři zapózovali fotografům a odebrali se 
do svých pelíšků. A pak už nechali zlínské herce 
naslouchat slovům režiséra Jakuba Nvoty, kte-
rý se je snažil zasvětit do světa hry. Premiéra 
Kočičí hry bude 5. března. 

Diváci se mohou těšit na Milenu Marciliso-
vou, Janu Tomečkovou, Evu Daňkovou, Mi-
lana Hlouška, Helenu Čermákovou, Romanu 
Julinovou, Ivana Řeháka, Evu Matalovou a Jo-
sefa Kollera. Přijdou kocouři i na premiéru?

HŠ

pořádá společnost Castellum a Technické služ-
by Holešov již potřetí v nádherných prostorách 
holešovského zámku. Ples bude slavnostně 
zahájen členy Lipské filharmonie Lindou Le-
harovou a Martinem Smýkalem, kroměřížskou 
rodačkou a rodákem z Holešova. Ti předvedou 
své mistrovské umění na housle a violu a roze-
zní sál nádhernými tóny duet od Pietra Nardini-
ho. Francouzský kankán v podání taneční sku-
piny Coloredo Přerov na známé tóny Jacquesa 
Offenbacha a za doprovodu osmi vynikajících 

velký zámecký ples
hudebníků zcela určitě pobaví pánskou i dám-
skou část publika uprostřed večera.   

Hudební skupiny Showband Pavla Březiny 
i skupina Retrospekt jsou pak již pro naše plesy 
tradicí stejně jako vynikající moderátor Eduard 
Hrubeš. Připravena je rovněž bohatá tombo-
la. Ples se uskuteční v sobotu 5. února 2011 
od 20.00 hodin ve všech sálech holešovského 
zámku. Všichni jste mezi námi srdečně vítáni!

Jarmila Pokorná

V pátek 21. ledna proběhla v TYMY Sousedská veselice. K tanci 
a poslechu hrála skupina Retrospekt. Při příchodu do sálu již tradičně 
dostaly dámy kytičku a pánové malý dáreček. V programu vystoupily 
děti z tanečních kroužků TYMY a nechybělo také vystoupení kouzelníka 
Šeklina. K akci tradičně patří bohatá tombola a skvělá nálada. Do TYMY 
se přišla pobavit spousta nejen Všetulanů.

V sobotu 22. ledna proběhl v TYMY karneval - tentokrát „S Machem a Še-
bestovou“, kteří celý karnevalový program zahájili a také uváděli. Nechybělo 
ani kouzelné sluchátko, díky kterému děti viděly spoustu zajímavých věcí, vy-
stoupení mažoretek, africké bubnování, vystoupení Eskymáků z aerobiku atd.  
Vystoupila břišní tanečnice Jasmína, nechyběla spousta her a soutěž stejně 
jako bohatá tombola. Účast byla velká, jak malých dětí, tak jejich rodičů.
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SVATBY
Radomír Mrázek - Prusinovice
Jana Doleželíková - Roštění

Radovan Kojecký - Ludslavice
Renata Mlčochová - Ludslavice

Petr Mihal - Roštění
Jitka Petrášová - Přílepy

Michal Gazda - Míškovice
Pavla Mančíková - Kostelec 
u Holešov

Robert Bihari -  Holešov
Helena Horváthová - Slovenská 
republika

NAROZENÍ
Hana Nevařilová - Holešov
Petra Pacourková - Holešov, 
č. Količín
Vojtěch Dočkal - Holešov
Josef Kocourek - Holešov
Lenka Chytílková - Holešov
Ludmila Krajčová - Holešov
Lukáš Šmakal - Holešov, č. Žopy
Filip Pospíšil - Holešov
Viktor Hafinec - Holešov
Kamila Janková - Holešov
Josef Kučera - Holešov
Zuzana Nehodová - Holešov, 
č. Količín
Juraj Gabor - Holešov

SPOLeČeNSKá KrONiKA

Anna Goldemundová - Holešov
Kateřina Řiháková - Holešov
Jasmin Strýčková - Holešov
Dominik Zedek - Holešov
Martin Horák - Holešov
Michaela Kuchařová- Holešov
Jakub Machýček - Holešov

JUBILANTI 
Prosinec 2010
Ludmila Dočkalová - Holešov
Karel Bednařík - Holešov
Marie Halaštová - Holešov
Josef Vinklárek - Holešov, 
č. Dobrotice
Jaroslava Němcová - Holešov
Emilie Hlobilová - Holešov
Ludmila Šindelková - Holešov
Jaroslav Moravec - Holešov
Ludvík Botek - Holešov
Jaromír Vrtělka - Holešov 
č. Tučapy
Zdeněk Košina - Holešov
Vladimír Vojáček - Holešov
Helena Směšná- Holešov
Anežka Mistalerová- Holešov
Marie Zemčíková - Holešov

Leden 2011
Julie Šimková - Holešov
Jaroslav Uhřík - Holešov
Jindřiška Mikulenková - Holešov
Františka Macíková - Holešov
Josef Trnčák- Holešov

Jindřiška Sváková- Holešov
Růžena Florová - Holešov
Anežka Něničková- Holešov
Drahomíra Jurášková- Holešov
Marie Matyášová - Holešov
Josef Navrátil - Holešov, č. Tučapy
František Hradil - Holešov
 
ÚMRTÍ
Helena Matulová - Holešov
Jarmila Mikulčíková - Holešov
Milada Hamerlová - Holešov
Jana Konečná - Holešov
Rostislav Knichal - Holešov
Vladimír Bakala - Holešov
Karel Maštera - Holešov
Vítězslava Zlámalová - Holešov
František Konečný- Holešov
Vlasta Výpustová - Holešov
Ludmila Olivíková- Holešov
Marie Olšová - Holešov
Zdeňka Manová - Holešov
Miroslava Šimčíková - Holešov,  
č. Dobrotice
Růžena Tomancová- Holešov
Marie Pomykalová - Holešov
Marie Páleníčková - Holešov
Ludvík Ševčík - Holešov
Jan Barbořík- Holešov
Anna Kubíčková - Holešov
Naděžda Sedláčková - Holešov
Růžena Kadlecová - Holešov
Ludmila Malíková - Holešov
Marie Daňková - Holešov

Pozvání na vítání občánků
Vážení rodiče, dovolujeme si Vás 
oslovit s nabídkou na slavnostní 
vítání občánků, které se koná v ob-
řadní síni na zámku. Pokud budete 
mít zájem o přivítání Vašeho děťát-
ka, přijďte si dohodnout konkrétní 
termín na Městský úřad Holešov 
- matrika, dveře č. 110. Budeme se 
na Vás a Vaše děťátko moc těšit.                          

JM

Robert Rohál: 
Z cyklu Andělé kolem nás.

Asi už jen nemnozí obyvatelé Holešova 
si vzpomenou na akademického malíře Aloise 
Vaňka, který dost let svého tvůrčího života spojil 
s naším městem. Domnívám se však, že si 
sochař zaslouží, aby o něm holešovští občané 
věděli, protože po něm zůstala našemu městu 
trvalá památka - na základě umělcova návrhu 
byl totiž schválen a přijat u příležitosti 700 let 
města v roce 1972 - znak města Holešova, který 
je platný doposud. Proto jsem se rozhodl napsat 
o tomto umělci pár řádků. 

Alois Vaněk se narodil v roce 1908 v Břec-
lavi. Vyučil se řezbářem a po nějakém čase 
pokračoval ve vzdělávání na Vysoké umělec-
koprůmyslové škole v Praze u významného 
sochaře Karla Dvořáka. Za německé okupace 
nastoupil v roce 1941 jako vedoucí ateliéru 
do holešovského závodu Drant, ve kterém se 
umělecky zpracovávalo dřevo. Navrhoval drob-
ná díla užitého umění - dřevěné vázy, dózy, 
upomínkové předměty, hračky... 

Snad ještě v Holešově žije nějaký pamět-
ník, který ony předměty ve zmíněném závodě 

Sochař Alois vaněk a jeho působení v Holešově
vyráběl. Možná ani nevíte, že nějaký vkusný 
výrobek z holešovského Drantu zdobí vaši do-
mácnost - my máme doma několik dóz a váziček 
z onoho závodu od strýce, který tam byl zaměst-
nán. Za rok po válce odešel sochař z Holešova 
a pracoval na různých místech republiky jako 
význačný restaurátor mnoha sochařských umě-
leckých památek církevních i světských. Podílel 
se také na restaurování reprezentačních salónů 
na Pražském hradě.

Koncem roku 1965 se Alois Vaněk vrátil 
do Holešova. Možná si někteří pamětníci vybaví 
jeho rozvážně kráčející nepřehlédnutelnou vy-
táhlou postavu s nezbytným černým baretem 
na poněkud skloněné hlavě. Tehdy jsem chodil 
denně do a ze zaměstnání přes Malou ulici, so-
chaře jsem často potkával i letmo sledoval velkým 
oknem při práci v jeho skromném ateliéru ve zmí-
něné ulici, v nízkém domě s térovou střechou 
nedaleko kruhového náměstíčka (na místě onoho 
domku nyní stojí patrový s červenou fasádou). 

Dodnes si vyčítám, že jsem nenašel odva-
hu navštívit sochaře při tvorbě v ateliéru. Nejen 

tam restauroval dřevě-
né umělecké památky, 
ale také tvořil svoje 
vlastní plastiky, které 
potom prezentoval 
na své výstavě v hole-
šovském zámku. 

Ještě v součas-
nosti se mi z výstavy vy-
bavuje exotická busta 
černocha z ebenového 
dřeva - snad portrét af-
rického studenta, který 
si nechal vzácné dřevo 
poslat ze své domoviny. 
Tehdy totiž v Holešově 

studovali zahraniční studenti český jazyk v budo-
vě dnešního městského úřadu, a připravovali se 
tak ke studiu na českých vysokých školách. 

Sochař Alois Vaněk se kolem roku 1970 
také podílel na opravách filiálního kostela sv. 
Anny v Holešově - restauroval tam všechny 
dřevěné umělecké památky. Po několikaletém 
pobytu se umělec odstěhoval do Prahy.

Alois Vaněk nejen navrhoval podobu dnešní-
ho znaku našeho města, ale také vytvořil ve dříve 
zmíněném ateliéru jeho reliéfní plastiku. Znak jsem 
tehdy viděl, výška štítu byla asi 60 cm, byl vyřezán 
ze dřeva a následně polychromován modrou 
a zlatou barvou, tuším, že ve spodním rohu štítu 
bylo vyryto autorovo jméno. Byl v onom jubilejním 
roce umístěn v zasedací síni v tehdejší budově 
městského národního výboru na náměstí. 

Již před deseti lety jsem se zajímal, na kte-
rém čestném místě v nové budově městského 
úřadu na Masarykově ulici je znak města umís-
těn. Nikdo z úřadu o něm tehdy nic nevěděl. 
Když jsem nedávno do Holešovska připravoval 
stať o sochařských dílech v Holešově, chtěl jsem 
si znak prohlédnout, abych jej detailně ve zmí-
něné stati mohl popsat jako jedno významné 
dílo našeho města. Proto jsem se znovu začal 
zajímat o jeho osud. Ani tentokrát mi nikdo z úřa-
du nedovedl říci, kde se znak nachází a zda byl 
vůbec někdy do nové budovy úřadu přemístěn. 
Není ani v depozitáři městského muzea. Když 
jsem neměl jistotu, že reliéf ještě existuje, ani 
jsem o něm ve zmíněné stati nepsal. 

Nezbývá mi než se těmito řádky obrátit 
na holešovskou veřejnost, zda nějaký pamětník 
či bývalý zaměstnanec úřadu má informaci, 
která by vedla k objevení tohoto zatím nezvěst-
ného uměleckého díla. Doufám, že se reliéfní 
znak najde.

JIŘÍ VALENTA

HArMONiZAČNÍ CviČeNÍ
Zápis a první cvičení 4. 2. 2011 

v 16.45 hodin 
v gymnáziu Holešov, zadní vchod 

(naproti drogerii).
Cvičení vede ing. Marta Zapletalová,

vždy v pátek od 16.45 hodin, 
únor - červen 900 Kč



24

hole‰ovsko 2/2011 www.holesov.cz

V týdnu od 13. do 17. prosin-
ce 2010 jsme připravili pro žáky 
našeho gymnázia lyžařský zájezd 
do rakouských Alp. Do zahrani-
čí jezdíme lyžovat pravidelně již 
od roku 2004 a postupně jsme 
navštívili mnoho známých lyžař-
ských oblastí v Rakousku i v Itálii. 
Ale teprve podruhé jsme se na lyže 
vypravili v tak velikém počtu 81 
žáků, 8 pedagogů a jednoho léka-
ře. Výcvikového zájezdu se zúčast-
nily třídy 1. A, 1. B, kvinty a výběr 
lyžařských zájemců z ostatních 
ročníků. 

Po loňském úspěšném kurzu 
v rakouském středisku Saalbach- 

Alpský lyžařský týden se holešovským gymnazistům vydařil!

-Hinterglemm jsme znovu využili 
příjemné prostředí penzionu Zwöl-
ferblick v Hinterglemmu, který leží 
přímo u sjezdovky a pouhých 150 m 
od kabinové lanovky na Sportalm. 
Po pondělní celodenní jízdě busem 
jsme večer přijeli do předvánočně 
vyzdobeného střediska a sledova-
li osvětlené rolby, které nám už 
na ráno připravovaly zasněžené 
sjezdovky. 

Po příjezdu a vyložení všech 
našich věcí jsme si pochutnali 
na výborné večeři, zvládli veškeré 
organizační záležitosti a spěcha-
li si již odpočinout a připravit se 
na zítřejší lyžování. Druhý den nás 

přivítal krásným, i když mrazivým 
počasím. No, a pak již to byl ly-
žařský zážitek, sněhu bylo nadby-
tek, počasí nám přálo, sjezdovky 
krásně upravené, jídlo vyhlášené 
kuchyně paní domácí Helgy bylo 
přímo skvělé. 

Týden uběhl jako voda a my 
jsme se v pátek odpoledne již 
museli balit na cestu domů. A i ti 
z nás, kteří byli na horách poprvé, 
vykrajovali na závěr pobytu krásné 
obloučky na lyžích i na snowboar-
dech. Zaslouží za to velkou po-
chvalu stejně jako všichni ostatní, 
protože nás nepotkal žádný úraz 
a drobné nachlazení, bolesti v krku 

a namožená kolena bravurně zvlá-
dl náš pan doktor Lošeňuk, které-
mu za odbornou péči i humor patří 
velké poděkování. 

Stejně tak bych chtěl poděko-
vat všem instruktorům za jejich od-
povědný přístup k výcviku i za to, 
že se podíleli na organizaci této 
náročné akce. Všichni se těšíme, 
že příští rok se nám podaří zajistit 
stejně pěkný lyžařský zážitek dal-
ším našim žákům.

PaedDr. Miloslav Růžička, 
zástupce ředitelky gymnázia 

a vedoucí kurzu

Holešovská ZUŠ F. X. Rich-
tera bude v Kroměříži vystavovat 
projekt na téma Život stromu. 
Na projektu pracovala většina žáků 
naší školy. Jedná se o rozsáhlou 
kolekci výtvarných prací v nejrůz-
nějších technikách (kresba, mal-
ba, grafika, prostorové objekty 
a kombinované techniky. Všechny 

Malí holešovští kumštýři budou 
vystavovat v Kroměříži

vystavované práce vznikaly v po-
sledních dvou letech. Návštěvníci 
výstavy CESTY FANTAZIE  mohou 
zhlédnout další zajímavé projekty 
základních uměleckých škol z Kro-
měříže, Bystřice pod Hostýnem, 
Hulína a Zdounek.

Karel Jakóbek

Bohatá tombola

Obec Jankovice 
pořádá

Maškarní ples
Sobota 5. února 2011 

ve 20.00 hodin

v nově rozšířených 
prostorách kulturního 

domu 
Účastníci v maskách mají 
50% slevu na vstupném. 

K poslechu i tanci  
hraje rytmix. 

vystoupení tanečního 
kroužku ZUŠ Holešov.

Bohatá tombola  
a občerstvení

Obec Jankovice 
pořádá

Dětský 
karneval

Neděle 6. února 2011 
ve 14.30 hodin

Kulturní dům

Program:

vystoupení  
kouzelníka Šeklina, 

soutěže, hry...
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NOvĚ OTevŘeNO
od pondělí 

31. ledna 2011

OČNÍ OPTiKA 
S OČNÍ OrDiNACÍ

Havlíčkova 1451 
(vedle novinového stánku)

Bližší informace na tel.: 
optika - 774 918 222, 

ordinace - 573 331 440

Požární sport se v České re-
publice provozuje od roku 1967, ale 
doposud byl pouze součástí fyzické 
přípravy hasičů a neexistoval jako 
samostatné sportovní odvětví. Zna-
menalo to nejen, že mohl být kdy-
koliv snadno zrušen, ale zároveň 
neměl jako sport přístup k dotacím 
a grantům ministerstva školství a tě-
lovýchovy, krajských samospráv apod. Nebylo 
také dosud možné, aby požární sport provozoval 
sportovec či sportovkyně bez členství u SDH 
nebo HZS. Také Světová federace požárního 
sportu (pořadatel MS v požárním sportu) neměla 
v České republice odpovídajícího partnera, tedy 
národní svaz požárního sportu.

Cílem Českého svazu požárního sportu 
(ČSPS) je, aby se požárnímu sportu dostalo 
statutu řádného sportu a byl brán na stejné 
úrovni, jako je  atletika, hokej, fotbal, lyžování, 
rychlobruslení a mnoho dalších sportů. Podle 
informací, které zazněly při poslední debatě 
o požárním sportu v České televizi, se různých 
soutěží v požárním sportu zúčastňuje v ČR 
ročně na 70 000 dospělých sportovců.  Takové 
množství lidí věnujících se jednomu sportov-
nímu odvětví si určitě samostatný sportovní 
svaz zaslouží.

ČESKÝ SVAZ POŽáRNÍHO SPORTU 
si vytyčil tyto základní oblasti a cíle své 
činnosti:

a) Vytvoření metodiky vzdělávání trenérů 
a závodníků požárního sportu, výrobu interak-
tivních materiálů pro výuku požárního sportu, 

v České republice vznikl Český svaz 
požárního sportu

provádění odborných seminářů pro 
trenéry a zájemce o požární sport.

b) Organizace mistrovství ČR, 
na kterém by se setkávali ti nejlepší 
závodníci a závodnice z celé ČR 
na základě svých výkonů (splně-
ných limitů), jak je obvyklé v jiných 
sportech.

c) Vypracování vzorové pro-
jektové dokumentace víceúčelové kryté haly 
s využitím pro požární sport. 

d) Získávání financí pro podporu reprezen-
tačních družstev a celého českého požárního 
sportu.

e) V budoucnosti vytvořit i sportovní stře-
diska talentované mládeže s výukou požárního 
sportu.

Není záměrem tvořit další hasičskou orga-
nizaci, ale nezávislý sportovní svaz, který bude 
podporovat požární sport jako takový. Sportovní 
svaz se snadnějším přístupem k veřejným finan-
cím, s členstvím v ČSTV, s podporou talento-
vaných sportovců.

Členem ČSPS se může stát kdokoliv starší 
13 let se zájmem o požární sport. Stačí souhlasit 
se stanovami a cíli svazu, vyplnit členskou při-
hlášku a zaplatit členský příspěvek. Vybudování 
fungujícího sportovního svazu bude trvat delší 
dobu a výsledky se nedostaví z roku na rok. 
Tvrdá práce nadšenců a fandů požárního sportu 
ale výsledky v budoucnu určitě přinese. Více 
informací na www.csps.cz

Petr  Beránek ml.

Co je to vrškomanie??? Tuto otázku si 
klade v poslední době řada lidí při čtení či jiném 
kontaktu s tímto slovem. Sběr plastových víček 
od lahví je přitom od podzimu 2010 snad nej-
rozšířenějším charitativním projektem na Kro-
měřížsku. O této akci má informace stále větší 
počet lidí a neustále se hlásí další, kteří chtějí 
pomoci a kteří také chtějí mít o smyslu sběru 
víček více informací.

Sbírka víček od PET lahví probíhá jako 
forma pomoci naší tříleté dceři Michalce Macu-
rové, která je trvale těžce tělesně i mentálně 
postižená. Nasbíraná víčka od nás vykupuje 
na základě dohody firma Ropo Recycling 
ze Štětí a získané finanční prostředky jsou 
určeny výhradně na zakoupení speciálních 
přístrojů pro Michalku. Prvním cílem této 
sbírky bylo uhrazení doplatku na rehabilitační 
přístroj Motomed; tuto částku jsme však díky 
vám všem, již jste přispěli, uhradili z výtěžku 
finanční sbírky a charitativních akcí pořá-
daných Dívčím fotbalovým klubem Holešov 
a panem Staňkem v R-clubu v Holešově. Dal-
ší finanční prostředky, získané sběrem víček 
v letošním roce 2011, použijeme na pořízení 
speciálního kočárku pro Míšu a na zakoupení 
upravené sedačky do auta. Nasbíraná víčka 
se shromažďují u nás doma a my je poté 
odvážíme do Štětí. Všem našim „sběratelům“ 
děkujeme za tisíce víček a posíláme informaci 
o pokračování sbírky: sběr víček bude probí-
hat do konce školního roku 2010/2011, tzn. 
do konce června 2011.

Mediální ohlas celé sbírky byl zřejmě veli-
ký, neboť do podpory Michalky se začali zapo-
jovat i další lidé.

Kovohutě Příbram věnovaly 2,5 tuny plastových víček

BM Plus darovala 40 tisíc
Velmi příjemné a překvapující pro nás bylo 

setkání s panem Zdeňkem Matelou z holešov-
ské firmy BM Plus, který nám poskytl peněžní 
částku 40.000,- Kč. Tento finanční dar nás velmi 
potěšil, protože představuje polovinu nákladů 
na zakoupení speciálního kočárku; proto by-
chom chtěli touto cestou panu Zdeňku Matelovi 
za jeho pomoc upřímně poděkovat.

Dalším překvapením pro nás bylo, když 
nás kontaktovala firma Kovohutě Příbram, jejíž 
majitelé si přečetli článek o Michalce v novinách 

a na základě toho jí věnovali 2,5 tuny víček 
s tím, že si zajistíme odvoz tohoto materiálu 
do Štětí. Kontaktovali jsme  pana Pobla z fir-
my Ropo Recycling, zda by nám nedoporučil 
nějakého autodopravce a výsledek jednání byl 
pro nás nakonec ohromující: víčka se nám po-
dařilo odvézt a jejich celková hmotnost nečinila 
avizované 2,5 tuny, ale celkem 3,36 tuny, a tak 
finanční výtěžek pro Michalku činil 8904,- Kč!!! 
Chtěli bychom všem zúčastněným moc podě-
kovat a zvláště pak panu Poblovi, který zařídil 
nakládku a odvoz víček z vlastní iniciativy; 
a odměnou mu byl pouze  jeho dobrý pocit 
z akce samé.

Je mnoho dětí s osudem podobným naší 
Michalce a nevíme o nich. Je mnoho rodin, 
které prožívají podobný osud jako ta naše. 
Přes současné ekonomické problémy je stále 
dostatek lidí, kteří jsou ochotni těmto dětem 
a rodinám pomoci, a svým jednáním dokazují, 
že mezi lidmi je stále mnoho lásky, tolerance 
a porozumění. Děkujeme vám všem… 

Pokud máte zájem o další informace 
ohledně naší Michalky, najdete je na adrese 
www.michalka-holesov.cz. Pokud se s námi 
zapojíte do letošního sběru víček, budeme 
moc rádi. Každé víčko má pro Michalku 
velkou cenu!

Martina a Michal Macurovi 
(rodiče Michalky)

Michalka v BM Plus.
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Mladí fotbalisté ze starší pří-
pravky SFK ELKO HOLEŠOV se 
zúčastnili během zimní přestávky 
fotbalové sezóny 2010-11 několi-
ka halových turnajů. Dva výborné 
výsledky z turnajů v Holešově si 
zaslouží pár pochvalných řádků.

Po vánočních svátcích, tedy 
28. 12. 2010, se konal v Holešově 
v hale při 1. ZŠ turnaj přípravek, kte-
rý pořádalo TJ Prusinovice. Vedle 
TJ Prusinovice a SFK Holešov se 
turnaje zúčastnili také mladí fotba-
listé ze Všechovic, Mrlínku, Kvasic, 
Kroměříže, Bystřice p. H. a Louko-
va. Turnaj byl zajímavý a po napí-
navém průběhu a sečtení všech 
výsledků a bodů bylo jasné, že ví-
tězným družstvem budou fotbalisté 
z Holešova. Skvělý tým ve složení 
Kratochvíla David, Pastrnek Jiří, 
Michálek Jan, Křenek Petr, Ďulák 
Ondřej, Galatík Michal, Malčík 
Martin, Janál Miroslav, Úleh-
la Stanislav, Jadrníček Radim 
a Krejčí Jiří byl oceněn pohárem, 
diplomy, pěknými cenami a také 
láhví bublinek! 

Fotbalové úspěchy starší přípravky
Fotbalisté z SFK Holešov 

pořádají každoročně zimní halový 
turnaj a je nutné podotknout, že 
ten, co se uskutečnil 9. 1. 2011, 
byl z těch nejvydařenějších. Jak or-
ganizace turnaje, tak i zúčastněné 
týmy nebo i pohoštění a ceny pro 
mladé fotbalisty byly na výborné 
úrovni. Do Holešova přijeli změřit 
síly fotbalisté z Napajedel, Zlína, 
Kroměříže, Juřinky, Šternberka, 
Vikt. Otrokovice, Jiskry Otrokovice 
a samozřejmě Holešova. Souboje, 
které předvedli chlapci ze všech 
týmů, byly opravdu hodné poklo-
ny a nejlepšími výkony se dosta-
li na nejvyšší stupínek fotbalisté 
z Jiskry Otrokovice. Starší pří-
pravka z Holešova se ve složení 
Kašpárek Radim, Pastrnek Jiří, 
Mlčák Michal, Marušák Marek, 
Malčik Martin, Janál Miroslav, 
Michálek Jan, Ďulák Ondřej, Lo-
gaj Tomáš a Úlehla Stanislav 
umístila na výborném druhém 
místě. Stříbrné medaile, pohár, 
věcné ceny i dětské šampaňské si 
kluci opravdu zasloužili. 

Určitě je na místě velké po-
děkování trenérům Karlu Daňkovi, 
Renému Petraturovi i Stanislavu 
Úlehlovi jak za perfektní přípravu 
mladých holešovských nadějí, tak 
i za organizaci turnaje. Určitě jim 
jejich snahu a energii budou kluci 
nadále oplácet výborným umístě-
ním na dalších akcích. 

Ještě zmínka a pochvala 
na adresu starší přípravky SFK 
ELKO Holešov. V půlce fotbalové 
sezóny 2010-11, tedy po podzimní 
části, vede tabulku s 18 body před 
Jiskrou Otrokovice. Čeká je ještě 
dohrávka zápasu s Kroměříží „A“. 
Přejeme hodně úspěchů!

BJ

Hudba: Taneční skupina BeNe
Cimbálová skupina rADOvAN

21.00 hod. předtančení: Škola tance Kroměříž
Malé občerstvení na stole!

Cena vstupenky s místenkou: 200 Kč

Již tradičně se fotbalistky FK 
Holešovské holky zúčastnily halo-
vého turnaje starších žáků v Bystřici 
pod Hostýnem, pořádaném v so-
botu 22. 1. 2011 oddílem kopané 
TJ Mrlínek. I přes velmi těžkou 
konkurenci deseti týmů nenecha-
ly nikoho na pochybách, že holky 
fotbal prostě umí. Ze základní sku-
piny se probojovaly, když s Opato-
vicemi-Všechovicemi zvítězily 2:1, 
s týmem Holešova 2:0, remizovaly 
s Ústím 1:1 a podlehly Ratiboři 0:3. 
Postup do finále si zajistily výhrou 
nad Rajnochovicemi v poměru 3:2. 
V samotném finále se holešovská 
děvčata setkala opět se svým pře-
možitelem Ratibořicemi a po fan-
tastickém výkonu, poháněna za-
plněnou halou, uhrála v základní 
hrací době bezbrankovou remízu. 
Na řadu tedy přišly pokutové kopy, 
ve kterých FK Holešovské holky 
zvítězil v poměru 2:0, a obsadil tak 

výborný start Holešovských  
holek v zimní přípravě

celkové první místo v turnaji. Za kva-
litní výkon patří poděkování celému 
týmu, milým překvapením byl výkon 
brankářky Pavlíkovské, která druž-
stvo podržela v závěrečných bojích, 
a v neposlední řadě proměněná 
„zlatá“ penalta Mrázkové. Výborný 
výkon týmu podtrhla Monika Šilhá-
rová, která byla vyhlášena „nejlep-
ším hráčem“ celého turnaje. Po-
děkování patří všem funkcionářům 
i příznivcům TJ Mrlínek za bezchyb-
nou organizaci turnaje, který měl 
bezesporu velmi vysokou sportovní 
i společenskou úroveň.

Sestava FK Holešovské 
holky: Pavlíkovská, Dvorníková, 
Kubíčková, Holcová, Mrázková, 
Kovaříková, Šilhárová, Šebestová, 
Sehnálková.

Branky: Šilhárová 3, Kova-
říková 2, Holcová 1, Dvorníková 
1, Šebestová 1, Sehnálková 1, 
Mrázková 1.

BRONZ Z OTROKOVIC. Mladší žáci ELKO Holešov získali bronzo-
vé medaile na turnaji v Otrokovicích: 1. Myjava, 2. Jiskra Otrokovice,  
3. SFK ELKO Holešov, 4. Tescoma Zlín, 5. Viktorka Otrokovice,  
6. Bohumín. Nejlepší střelec turnaje byl FilipKotas s  9 brankami. 
Zleva na fotografii: Karsh, Horák, Karol, Kotas, Zakopal, Simerský, Jaroš, 
Konečný, Pašteka, trenér Linda. Dolní řada: Herník, Horák, Batoušek.

ODDÍL HáZeNÉ TJ Holešov o.s.
pořádá v sobotu 5. března 2011

v prostorách společenské části
vyšší policejní školy a Střední policejní školy 

Mv v Holešově

tradiční

SPOrTOvNÍ PLeS

Předprodej vstupenek MKS: od 8. února 2011
Srdečně zvou pořadatelé!!!
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V úterý 18. ledna se v tělocvič-
ně Vyšší policejní školy a Střední 
policejní školy MV v Holešově 
uskutečnilo krajské kolo ve florbale 
hochů, tentokrát v nové kategorii 
VI. B - hráli zde chlapci narození 
v letech 1994 - 1997, což zna-
mená, že této soutěže se poprvé 
mohly zúčastnit kromě středních 
i základní školy. Pořadatelem pře-
boru bylo Gymnázium Ladislava 
Jaroše Holešov, které ve spolu-

Gymnázium uspořádalo krajský přebor ve florbale
práci s Krajskou radou AŠSK ČR 
Zlínského kraje a poprvé i s VPŠ 
a SPŠ MV v Holešově soutěž pro 
tuto kategorii realizovalo. Turnaj 
zahájila ředitelka holešovského 
gymnázia Mgr. Blažena Kubíčko-
vá, která všem přítomným popřála 
úspěch v turnaji, a pak se již roz-
běhly zápasy mezi jednotlivými 
týmy. Bojovalo se o postup do kva-
lifikace a do republikového finále 
a k vidění byly velmi pěkné výkony; 

žel - nejméně se dařilo hráčům 
pořádajících holešovských škol. 
Vítězství si po zásluze odvezli hoši 
ze ZŠ Sportovní Uherské Hradiště, 
kteří vyhráli na skóre před SPŠ 
polytechnickou Zlín. 

Všem zúčastněným hráčům 
děkuji za předvedené výkony, 
děkuji rozhodčím Petru Šímovi 
a Jiřímu Černému za bezproblé-
mové vedení zápasů; poděkování 
patří rovněž pořádajícím školám 

Slavnostního zahájení se zúčastnili také představitelé  
holešovských škol.

a všem, kteří k realizaci soutěže 
přispěli.
Výsledky: 
1. ZŠ Sportovní UH   
 3   2   1   0   7   16:4
2. SPŠ polytechnická Zlín 
 3   2   1   0 7 8:4
3. VPŠ a SPŠ MV v Holešově            
 3   1   0   2   3   12:7
4.  Gymnázium LJ Holešov  
 3   0   0   3   0     1:22

Mgr. Svatava Ságnerová

18. ročník silničního běhu Rohálovská desítka se 
uskuteční v sobotu 26. února 2011 v Prusinovicích. 
Záštitu nad 18. ročníkem Rohálovské desítky pře-
vzal poslanec PS PČR pan Pavel Svoboda. Všich-
ni příznivci se mohou také těšit na olympijského 
vítěze z Barcelony v desetiboji Roberta Změlíka, 
který bude čestným hostem závodu.

(red)

rohálovská desítka

V neděli 30. ledna oslaví významné životní 
jubileum paní EMILIE LIŠKOVá z Holešova. 
Hodně zdraví, štěstí a životní pohody přejí 
synové PETR a LIBOR s rodinami.

GrATULACe

• Koupím byt 3+1 v Holešově.  
Tel. 737 731 761.

• Prodám byt 3+1 v Holešově.  
Tel. 724 757 116.
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SOUTĚŽ SPONZOrUJe 
reSTAUrACe KANADA

Třicítka čtenářů reagovala na hádanku, kterou jsme uveřejnili v Hole-
šovsku č. 23/2010, přičemž všichni poznali, že jde o hlášku, která zazněla 
v komedii Marečku, podejte mi pero! režiséra Oldřicha Lipského. Prv-
ním vylosovaným je Martin Mikulík 
z Holešova, druhým vylosovaným 
je Vladislav Zbíral z Dobrotic - oba 
výherci si pochutnají v Restauraci 
Kanada v Holešově.

Za správně vyluštěné SUDO-
KU pošleme volné vstupenky do kina 
Svět Bohumilu Vašíkovi z Holešova 
a Jaroslavu Nebuželskému z Rymic. 
Všem šťastným výhercům redakce 
srdečně gratuluje! 

A teď už pokračujeme v nové 
hádance, která je od letoška posta-
vena na písničkových textech. Nabídneme část textu - a vaším úkolem bude 
uhodnout, jak se písnička jmenuje a kdo ji zpíval. 
„Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře,
vyzdobené sluníčky přímo od malíře,
cukru na pět hromádek…“

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 
a MKS Holešov.

RR 

W. Matuška a H. Vondráčková 
v písni To se nikdo nedoví…

LUBOŠ POSPÍŠIL V NEW DRIVE CLUBU. Další z legend české 
hudby se svou omlazenou kapelou. Luboš Pospíšil & 5P na svém turné 
zavítali v pátek 21. ledna do zámeckého hudebního klubu, kde se na ně 
těšilo více než padesát návštěvníků převážně pamatujících dobu Pospí-
šilovy spolupráce s C & K Vocalem, ale i dobře obeznámených s jeho 
pozdější tvorbou. Nebyli zklamáni, to, co co muzikanti předvedli, bylo 
opravdu na úrovni. Mladá bubenice Pája Táboříková a klávesista a kyta-
rista Ondřej Fencl dodali spolu s kytaristou Bohumilem Zatloukalem (též 
Hudba Praha) Pospíšilovým písním rockovější aranžmá a povzbuzováni 
publikem neváhali improvizovat. 

Pospíšil nabídl posluchačům reprezentativní průřez svými hity spolu 
s novějším materiálem z připravovaného alba naprosto suverénně. Když 
ale zahrál „Tenhle vítr jsem měl rád“, bylo jasno, že přidávat se bude, 
a ne jednou…

Text Jiří Vojáček, foto Milan Caha


