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POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ. Žáci základních škol obdrželi v minulých dnech vysvědčení.  V příštím týdnu budou v regionu jarní prázdniny. 
Podrobnosti na str. 2. Foto Bára Winklerová

Co vy na to, 
pane starosto?

Agentura končí. 
Bude městu chybět?

Vládní Agentura pro so-
ciální začleňování v rom-
ských lokalitách končí 
v sedmi ze třinácti měst, 
kde před třemi lety začí-
nala. Kromě jiného i v Ho-
lešově. Bude její činnost 
městu chybět? Co vy na 
to, pane starosto?

„Především je třeba říci, že ukončení spo-
lupráce nebylo jednostranné pouze ze strany 
agentury. Podmínky, které si vedení agentury 
vymínilo pro další spolupráci, nebyly pro město 
akceptovatelné. Rada města Holešova na svém 
zasedání v pondělí 10. ledna tyto podmínky 
jednomyslně neschválila. (Všechny podmínky, 
kterými agentura podmiňovala další spolupráci, 
zveřejňujeme na str. 3 - pozn. redakce). 

(Pokračování na str. 3)

Své největší hity, ale také staré šlágry ze 
Semaforu stejně jako hřejivou swingovou muziku 
zazpívá na svém koncertě v Holešově známá 
zpěvačka Eva Pilarová. Její koncert, který připra-
vuje Městské kulturní středisko Holešov, proběh-
ne v pátek 11. března od 19 hodin ve velkém sále 
zámku. Vstupenky jsou již v předprodeji v Měst-
ském informačním centru. Vedle toho bude zpě-
vačka  prezentovat i své fotografie, které budou 
k vidění od 12. března do 29. května v zámecké 
galerii. Více informací uvnitř čísla na str. 14.

RR

Přijede Eva Pilarová

Holešov (frs) - Policisté zaznamenávají 
stále se zvyšující počet případů sériové trestné 
činnosti páchané na seniorech. Tato kriminalita 
spočívá v tom, že se pachatelé vydávají za pra-
covníka energetické společnosti a pod záminkou 
vrácení přeplatku za odebranou elektřinu, zapi-
sování stavu elektroměru, prověření „černého“ 
odběru elektřiny, kontroly elektrické sítě, zásu-
vek či spotřebičů využívají nepozornosti seniorů 
a následně jim odcizí finanční hotovost.

Pokračování na str. 2

V pondělí 21. února se uskuteční řádné 
zasedání Zastupitelstva města Holešova. Jed-
nání začne v 16 hodin v zasedací místnosti 
městského úřadu. Podrobný program zveřej-
níme v nejbližších dnech na webu města www.
holesov.cz.

(sov)

Blíží se jednání 
zastupitelstva

Policie varuje 
seniory 
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Pokračování ze str. 1
V době od 21. 10. 2010 do současné doby 

neznámí pachatelé takto spáchali na území 
krajských policejních ředitelství Zlínského a Ji-
homoravského kraje celkem 25 trestných činů. 
Škoda způsobená obětem dosáhla částky zhru-
ba 1 070 000 Kč.

„Pachatel pracuje většinou sám, v někte-
rých případech se nechá přivézt osobním moto-
rovým vozidlem jinou osobou - spolupachatelem. 
Registrační značku vozidla se prozatím nepo-
dařilo zjistit, pachatel ovšem používá s největší 
pravděpodobností více vozidel. V posledních 
dvou případech přijel vozidlem černé barvy se 
zatmavenými skly, šlo zřejmě o Škodu Octavia 
combi, starší typ. Více se od svědků nepodařilo 
zjistit,“ sdělil vedoucí Obvodního oddělení Policie 
ČR v Holešově Jan Novák.

Podle popisu poškozených byl pacha-
telem muž bílé pleti, stáří okolo 30 let, štíhlé 
postavy, výšky okolo 180 cm, bez vousů, 
oholen, bez brýlí, tmavších kratších vlasů. 

Policie varuje seniory - pozor na podvodníky

Vedoucí obvodního oddělení Policie ČR  
v Holešova Jan Novák na setkání  

se starosty mikroregionu. 

Používá čepici nebo kšiltovku, mluví česky 
a bez přízvuku.

Zapisování a vyúčtování stavu elektroměru 
se provádí jednou ročně a měsíc kontroly je ně-
kolik let stabilní. „Je-li kontrola stavu elektroměru 
v dané obci každý rok například v měsíci červnu, 
nemůže přijít pracovník energetické společnosti 
zkontrolovat stav elektroměru v lednu. Když jde 
o návštěvu domácnosti pracovníkem energe-
tické společnosti z jiného důvodu, energetická 
společnost nejdříve zašle dopis na uvedenou 
adresu s oznámením data návštěvy. V žádném 
případě se vyúčtování za odebranou elektřinu 
neprovádí osobní návštěvou pracovníka energe-
tické společnosti,“ zdůraznil vedoucí obvodního 
oddělení. 

V případě návštěvy podezřelé osoby by 
občané měli ihned kontaktovat policii na te-
lefonu 158 nebo přímo na Obvodním odděle-
ní PČR Holešov na tel. číslech 974 675 920 
a 725 074 419.

Dne 27. 1. 2011 se sešla ke své-
mu prvnímu jednání od svého jmeno-
vání Dozorčí rada Technických služeb 
spol. s r.o. Holešov v novém složení. 
Předsedou rady je Ing. Pavel Kar-
han (KDU-ČSL), členy pak Ivan 
Kotas (ODS), Ing. Martin Knápek 
(ČSSD), Dušan Sklenář (KSČM) 
a Ing. Jaromír Tomšů (SNH). 

Vedení společnosti informova-
lo dozorčí radu o předpokládaném 
hospodářském výsledku za rok 2010 

Dozorčí rada technických služeb 
měla první jednání

a o průběhu probíhajících investič-
ních akcí. Rada se zabývala otevře-
ním nového odpadového centra, jeho 
provozní dobou atd. Hostem jednání 
byl starosta města PaedDr. Zdeněk 
Janalík, který vyjádřil podporu  města 
jako vlastníka společnosti i své před-
stavy o vzájemné spolupráci.

Ing. Pavel Karhan
předseda dozorčí rady

Technické služby Holešov

Nenechávejte své děti stále 
u počítače. Mladí hasiči Holešov 
hledají mezi své svěřence nové 
přírůstky. Pokud je vaší ratolesti 
7 - 14 let a 15 a více let, pošlete 
je právě k nám. Náš kroužek je 

Mladí hasiči hledají kamarády
zcela bezplatný. Přijďte se na nás 
podívat. Každý čtvrtek od 16 do 18 
hodin. Naleznete nás na adrese 
Bořenovská 1, 769 01 Holešov, 
Dům požární ochrany (Hasičská 
zbrojnice Holešov).

Výbor základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu 
Holešov zve srdečně své členy 
na výroční členskou schůzi, která 

Schůze zahrádkářů
se koná 26. 2. 2011 od 15 hodin 
v Domě zahrádkářů na Dlažánkách. 
Od 18 hodin začíná volná zábava, 
hudba, tanec a tombola.  
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

Co vy na to, pane 
starosto?

V úterý 21. prosince 2010 se uskutečnilo 
jednání představitelů města a Agentury pro sociální 
začleňování (ASZ) o podobě spolupráce po ukon-
čení pilotní fáze činnosti. Agentura podmínila další 
spolupráci splněním celé řady bodů, které byly 
zahrnuty do závěrů z tohoto jednání. Tyto závěry 
projednala Rada města Holešova na svém jednání 
v pondělí 10. ledna a jednomyslně je neschválila.

 
„Závěr z jednání:
Účastníci jednání se dohodli, že Rada města 
Holešov se na svém setkání dne 10. 1. 2010 vy-
jádří, zda souhlasí s následujícími ústředními body 
spolupráce agentury a města Holešov:
1) bude max. do 30. 6. 2011 zpracován individuální 
projekt OPLZZ podle výzvy č. 55, jehož předklada-
telem a realizátorem bude město Holešov; agen-
tura bude aktivně spolupracovat při jeho přípravě 
a asistuje při jeho realizaci; obsahem projektu 
bude zajištění těchto služeb a opatření:
- provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mlá-
dež 
- sociálně aktivizační služby, terénní sociální práce 
a specialisté na problematiku zadluženosti a preven-
ci ztráty bydlení a doplňkové volnočasové aktivity 
- součástí projektu bude i pracovní pozice koor-
dinátora inkluzivních politik, který by po odchodu 
ASZ převzal pracovní náplň činnosti lokální kon-
zultantky p. Bužgové a vedl lokální partnerství 
rovněž jako komisi/výbor města 
2) bude max. do 30. 6. 2011 zpracován a reali-
zován projekt na podporu rekonstrukce prostor 

Podmínky Agentury pro sociální začleňování 
v romských lokalitách

v objektu na nám. Sv. Anny, který bude sloužit 
jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež; 
nositelem projektu bude město 
3) bude do 31. 12. 2011 zpracován projekt na od-
kup a rekonstrukci objektu / výstavbu azylového 
domu s kapacitou cca 12-15 klientů (tzv. Cent-
rum krizového bydlení), a to v širším intravilánu 
města 
4) bude doplněn „domovní řád“ lokality v Bo-
řenovské ulici tak, aby obsahoval ustanovení, 
která garantují odpovědným nájemníkům, kteří se 
oddlužili a pravidelně platí své závazky spojené 
s bydlením, možnost získání nájemního bydlení 
ve městě (vhodný je také model zprostředkova-
ného nájmu prostřednictvím NNO, která převezme 
odpovědnost za užívání bytu a v kombinaci se 
službami jej přepronajímá klientům); tato pravidla 
ukotvená v domovním řádu budou adekvátně 
zohledněna při rozhodování o přidělení nájemního 
bydlení ve městě 
5) strategický plán Lokálního partnerství Holešov 
bude po schválení vedením města a radou měs-
ta předložen ke schválení Zastupitelstvu města 
Holešov

Uvedené body jsou předmětem dohody ve-
dení města Holešova a vedení Agentury pro soci-
ální začleňování a vychází z dosavadní spoluprá-
ce. Jejich úplné přijetí radou města je základním 
předpokladem, aby vedení agentury doporučilo 
monitorovacímu výboru agentury prodloužení 
spolupráce do 31. 12. 2012.“

(sov)

Pokračování ze str. 1
Kdybychom se zavázali tyto podmínky plnit, 

znamenalo by to do budoucna další neúměrné 
finanční zatížení městského rozpočtu. Museli by-
chom investovat velké prostředky do úzké skupiny 
občanů. Přitom jsem přesvědčen o tom, že město 
už těmto lidem pomohlo výrazně a nad rámec 
svých povinností. Navíc jsme se shodli na tom, 
že pomoc ze strany agentury nebyla pro město 
zvlášť přínosná. Omezovala se především na rady 
v rovině teoretických proklamací. Ze strany agen-
tury také vidím snahu ukládat městům povinnosti, 
které jim nepřísluší. Ostatně nejsme jediné město, 
které spolupráci s agenturou ukončilo.“    

(frs)

Agentura končí. 
Bude městu chybět?

• Hledáme nájemce do nového Sport Baru s her-
nou v Holešově. Tel.: 739 604 029
• Prodám byt 2 + 1 s lodžií na sídlišti U Letiště 
v Holešově, byt i dům jsou po rekonstrukci, 
tel. 606711404.
• Česká firma Moniky Žídkové hledá obchodně 
a organizačně zdatného člověka pro holešovský 
region. Info na tel. 777 345 568.
• Hledám zaměstnance do provozovny v Ho-
lešově. Info. 732 127 047.
Prodám byt 3+1 v Holešově. Tel.: 724 757 116.
• Prodám zahradu ve Všetulích. Cena doho-
dou. Telefon 775 365 188 (dopoledne) anebo 
od 14 hodin tel. 723 376 160.
• Prodám pelušku. Vyčištěná, chemicky neošet-
řovaná. Tel.: 608 274 810.

Pololetní vysvědčení je pro školáky jistě vý-
znamnou událostí, a zvláště pak pro ty nejmenší 
- prvňáčky. Ve 3. Základní škole v Holešově obdr-
želi žáčci prvních tříd své vůbec první vysvědčení 
poslední vyučovací hodinu v pondělí 31. ledna 
a jak prozrazovaly úsměvy na jejich tvářích, měli 
ohromnou radost. Aby také ne, když většina z nich 
měla jedničky odshora dolů. Paní učitelky při 
této slavnostní příležitosti obdarovaly své malé 

Školáci v pondělí dostali vysvědčení
svěřence i drobnými dárečky za pětiměsíční píli. 
„Dnes byl výjimečný den, paní učitelka byla ještě 
hodnější než obvykle a navíc jsme nedostali žádný 
domácí úkol,“ prozradil s úsměvem Davídek Teriaki 
z 1. C, který nesl domů mamince to nejkrásnější 
vysvědčení se samými jedničkami. 

A teď hurá se stejným nadšením a pílí do dru-
hé poloviny tohoto školního roku! 

(win)

Holešov (frs) - Letošní zápis do prvního roční-
ku 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, 

Zápis prvňáků se koná v pátek 11. února
u nichž je letos zápis dobrovolný. Zákonný zástupce 
je povinen přihlásit 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 www.holesov.cz

Nejnovější projekce Jirky a Aleny Márových vás 
zavede do země vycházejícího slunce. Více 
informací naleznete na www.jirkamara.cz

KČT - Klub českých turistů 
Holešov pořádá 

cestovatelskou přednášku

JAPONSKO
Středa 23. 2. 2011 od 17 hodin

v DRIVE CLUBU v Holešově

Masážní salon Karolina Vás zve 
dne 24. 2. 2011 na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
od 9 do 18 hodin

Nabízíme: Masérské služby - novinky
- IMPACT - ultrazvuková kavitace

- BODYTEX PREMIUM - zpevnění a tvarování těla
- sauna finská a infra

VITAL STUDIO:
- zdraví, výživa, hubnutí a detoxikace - individuální výživové 

poradenství      
- změření spec. analyzérem -% podíl tuků, svalstva, vody…

- analýza a ošetření pleti luxusní kosmetikou
- galvanická žehlička na pleť

- depilace voskem a ošetření  rukou teplým parafínem
Prodlužování a trvalá řas

Některé služby možno vyzkoušet ZDARMA.
Masážní salón Karolina, Zlínská 923
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Sobotní večer 5. února nechal 
opět po roce přítomné hosty na-
hlédnout do historie holešovského 
zámku. Na pořadu dne byl již 3. 
Velký zámecký ples občanské-
ho sdružení Castellum Holešov. 
Letos si Castellum ke spolupráci 
přizvalo Technické služby Holešov 
a občanské sdružení Klub umění 
a řemesel. Svou troškou do mlýna 
přispěli i místní šachisté.

„Naším cílem je, aby se náš 
ples od těch ostatních odlišoval, 
takže každý rok veřejnosti odha-
lujeme nějakou zajímavou histo-
rickou událost spojenou s touto 
holešovskou dominantou,“ prozra-
dila Jarmila Pokorná, která se letos 
ujala úvodního slova.

Tentokrát se zámecký ples 
nesl v duchu počátků dvacátého 
století a posledního vlastníka toho-
to panství Rudolfa Kristiána, plným 
titulem říšského hraběte Wrbny 
- Kounice z Riedberku, Questen-
berku a Bruntálu.

K tanci a poslechu hrál v hlav-
ním sále stejně jako loni Showband 
Pavla Březiny a v malém sálku své 
příznivce rozhodně nezklamal hole-
šovský Retrospekt, jedna z nejob-
líbenějších regionálních plesových 
kapel. Během večera vystoupili 
i dva členové Lipské filharmonie 
Linda Leharová a Martin Smýkal, 
taneční skupina Colorado se svým 
chytlavým kankánovým vystoupe-
ním na píseň Whisky, to je moje 
gusto z Limonádového Joea a ho-

Velký zámecký ples si svou vysokou úroveň podržel

lešovský soubor Corda Magico. 
Hvězdnou tváří sobotního večera 
byl jednoznačně Eduard Hrubeš, 
který stejně jako v loňském i před-
loňském roce slovem a především 
pak vtipnými glosami celý večer 
provázel. A jak již loni prozradil Jiří 
Zapletal, Castellum míní spojit tra-
dici svých plesů s tímto populárním 
moderátorem a chce, aby se pan 
Hrubeš stal tváří tohoto plesu. Nic-
méně otázkou je, jestli nějaké příště 
ještě bude. Lidé v dnešní době 
ekonomické krize ztrácí zájem 
o návštěvu zámeckých plesů, kte-
ré jsou přece jenom o něco dražší 
než ostatní plesy v sokolovnách, 
tělocvičnách a kulturních domech. 
Navíc koncentrace plesů v hole-
šovském mikroregionu je opravdu 
velká a dělat ples na holešovském 
zámku pro ani ne dvě stovky ple-
sajících, když se výdaje pořadatelů 
šplhají až ke sto tisícům, je otázka 
do pranice. 

Na závěr bych chtěla podo-
tknout, že pevně věřím, že ještě 
nějaké příště bude, protože úro-
veň plesu pořádaného Castellem 
Holešov je opravdu vysoká, svým 
programem se navíc liší od všech 
ostatních zámeckých plesů a jak 
poznamenala choť Eduarda Hru-
beše: „Je potřeba dělat i plesy pro 
náročnější diváky, pro milovníky 
umění a vážné hudby především, 
jinak by lidé už úplně zpustli.“

Barbora Winklerová

Program plesu obohatila řada vystupujících skupin. K tanci a poslechu pak hrály Showband  a Retrospekt. 

Manželé Seifertovi na parketu ve víru tance…. Součástí programu byla i bohatá tombola…  Foto Barbora Winklerová

Pro plesovou atmosféru netradiční obrázek, šachová partie 
na zámecké chodbě.  

Úvodní slovo měla Jarmila Pokorná, večerem provázel 
moderátor Eduard Hrubeš. 
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Nezamrzlé, proudící vody se v zimních 
měsících stávají útočištěm rozsáhlé rodiny vod-
ních ptáků. Nezřídka mezi nimi můžeme najít 
i vzácné hosty, kteří k nám zalétají, hledajíce 
ochranu před důsledky krutých severských zim. 
Mezi „domácími“ a četnými divokými kachnami 
tak můžeme spatřit např. ostralky štíhlé, hvízdá-
ky euroasijské, kajky mořské, hoholy severní, 
morčáky, v poslední době též kormorány velké 
a volavky bílé.

Říčka Rusava, protékající Holešovem, 
hostí již třetí měsíc neméně exotického hosta, 
který však není dočasným emigrantem ze se-
veru, nýbrž patrně uprchlíkem ze zajetí. Jedná 
se o kačera kachničky karolínské (Aix sponsa), 
jehož původním domovem je Severní Ame-
rika. V západní Evropě byl tento druh, spolu 
s kachničkou mandarinskou (Aix galericulata), 
záměrně vysazován a např. ve Velké Británii již 
dosahuje poměrně početných stavů.

Zdeněk Hlaváč

U říčky Rusavy přebývá exotický host

Tak jako každým rokem pořádá místní 
minigolfový oddíl sbírku suchého pečiva, které 
si okamžitě odeberou myslivci z okolních mys-
liveckých spolků a odvezou do lesa. Řádně vy-
sušené pečivo a jablíčka jsou pro zvěř vítaným 
zpestřením. Právě v tomto období je lesní zvěř 
vyčerpanější přestože ji členové mysliveckých 
sdružení poctivě dokrmují. Sbírka proběhne  
16. února 2011 v prodejně Zverimexu u minigolfu 
v době od 8.00 do 17.00 hod.

Všichni, kdo jakoukoliv měrou do sbírky 
přispějí, budou odměněni volnou vstupenkou 
na minigolfové hřiště v Holešově.

Děkujeme tímto všem dobrým lidem, kteří 
nosí nepotřebné pečivo do prodejny po celý 
rok. Podařilo se nám v uplynulém roce díky 
vám sesbírat neuvěřitelných 65 pytlů suchého 
pečiva! Děkujeme!

Zdeňka Doleželová, přírodomil amatér

Sbírka jablek  
a suchého pečiva 

pro lesní zvěř

V sobotu 5. února uspořádali 
členové kulturní komise při Osad-
ním výboru v Žopích tradiční dět-
ský karneval. Odpoledne plné her, 
zábavy a dobré nálady si užili děti 

i jejich rodiče. Pořadatelé děkují 
všem sponzorům, kteří karneval 
podpořili. 

Více fotografií na www.zopy.
cz v sekci fotoalbum. 

Děkuji touto cestou všem lidem, kteří jakkoliv přispěli na krmivo pro 
Domov pro opuštěná zvířata v Srbci u Kroměříže.

Granule, konzervy, pamlsky či jiné pochutiny, které se nám podařilo 
vybrat, byly 23. 12. 2010 odvezeny do Srbce a předány paní Liškové, 
která se o zvířata stará.

Kdo někdy zavítal do některého z útulků, ví, že další slova díků 
jsou zbytečná. Zvířata zde čekají spíše na skutky. Budete-li tedy někdy 
uvažovat o novém pejskovi či kočičce, zkuste zavítat i do Srbce. Po 
vyprávění paní Liškové o zvířatech a jejích obětech pro ně přehodnotíte 
důležitost věcí ve vašem životě. 
Spoustu informací naleznete na stránkách: 
www.srbce-estranky.cz

Děkuji ještě jednou vám všem, kdo mi v boji za lepší život bezpri-
zorních zvířat v našem městě a okolí pomáháte, fandíte či se do něj sami 
svou nedoceněnou prací zapojujete.

Zdeňka Doleželová, Zverimex u minigolfu

Pamlsky ze Zverimexu dostala 
zvířata v útulku

Dětský karneval 
v Žopích

PALIVA HOLEŠOV, spol. s r.o.
nabízí prodej

veškerého stavebního materiálu,
štěrků, písků, uhlí, řeziva a materiálu pro klempíře.

Zajišťujeme i rozvoz
Paliva Holešov, spol. s r.o., Palackého 1398, tel.: 573 396 092

Tel.: 737 145 008, 604 678 629 
www.najistodocista.cz

Prádelna + úklid 
NAJISTODOČISTA

praní, mandlování, chemické čistění ekologickou 
cestou /sběrna/, mokré čistění koberců, 
velkoplošné čistění mycím automatem, 

kompletní úklid domácností a firem.

Otevírací doba:
  PO, ST  7.00 - 16.00 hod.
  ÚT, ČT 7.00 - 15.00 hod.
  PÁ 7.00 - 13.00 hod.

Provozovna:  
Novosady 1244, Holešov
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Přijaté usnesení č. 12/2011 - N 1883 
Rada města Holešova I rozhodla 
na základě doporučení hodnotící 
komise v souladu s ustanovením  
§ 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 
Sb., o výběru nejvhodnější nabídky 
hodnocené dle základního hodno-
tícího kritéria - ekonomické výhod-
nosti nabídky zadané v užším říze-
ní dle § 28 zákona č. 137/2006 Sb. 
na veřejnou zakázku na stavební 
práce „HOLEŠOVSKO SEVER - 
KANALIZACE- STAVBA 1 - HOLE-
ŠOV - KOLIČÍN - TUČAPY“ takto: 
Pořadí č. 1 Nabídka č. 5KKS, spol. 
s r.o., Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ 
42340802 Nabídka uchazeče měla 
nejvyšší užitnou hodnotu nabídky, 
tj. 99,63 bodu. II pověřila starostu 
města PaedDr. Zdeňka Janalíka 
podpisem smlouvy o dílo s vybra-
ným uchazečem KKS, spol. s r.o. 
v souladu s nabídkou uchazeče. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček 
Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 13/2011 - N 
1878 Rada města Holešova do-
poručila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit zásady pro 
poskytování půjček z Fondu 
rozvoje bydlení města Holešova 
dle předloženého návrhu. Zod-
povídá: Ing. Stanislav Julíček 
Termín: ZM 21. 02. 2011. 
Přijaté usnesení č. 14/2011 - N 
1892 Rada města Holešova 
schválila zřízení věcného břemene 
na pozemcích ve vlastnictví měs-
ta Holešova p.č. 1996/1, 1996/3, 
1983/2, 1984/1, 3510/1, 3510/2, 
vše k.ú. Holešov, pro společnost 
JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, 
657 02 Brno, IČ 27689841, zastou-
penou společností Jihomoravská 
plynárenská, a.s., Plynárenská 
499/1, 657 02 Brno, IČ 49970607, 
za účelem provedení přeložky VTL 
plynovodu v rámci stavby „Silnice 
II/490: Holešov - jihovýchodní ob-
chvat“ a uzavření „Smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a souhlasu se zřízením 
stavby“ dle předloženého návrhu. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 15/2011 - 
N 1884 Rada města Holešova 
schválila prodloužení nájem-
ní smlouvy na užívání bytu č. 
7 v městském domě čp. 1400 
na ul. Palackého v Holešově Evě 
Olšanské, bytem Holešov, a to 
na dobu neurčitou s účinnos-
tí od 01. 02. 2011. Zodpovídá: 
František Kulhavý, Ph.D. Ter-
mín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 16/2011 - N 
1885 Rada města Holešova  schvá-
lila 1. ukončení nájemní smlouvy 
s MUDr. Evou Zlámalovou, IČ 
46997733, na pronájem nebytových 
prostor v přízemí městského objektu 
čp. 478 na ul. Sušilova v Holešově 
k 31. 01. 2011. 2. uzavření nájemní 

Usnesení ze 2. řádné schůze Rady města Holešova, 
která se konala dne 24. ledna 2011

smlouvy s MUDr. Evou Zlámalo-
vou s.r.o., IČ 29218586, na proná-
jem nebytových prostor v přízemí 
městského objektu čp. 478 na ul. 
Sušilova v Holešově za nájemné 
44.119 Kč/rok + zálohy za služby 
56.778 Kč/rok, a to na dobu neu-
rčitou s účinností od 01. 02. 2011. 
Zodpovídá: František Kulhavý, 
Ph.D. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 17/2011 - 
N 1886 Rada města Holešo-
va schválila záměr pronájmu 
nebytových prostor (ordinace 
o výměře 46,95 m2) v městském 
objektu čp. 478 na ul. Sušilova 
v Holešově dle předloženého 
návrhu. Zodpovídá: František 
Kulhavý, Ph.D. Termín: bezod-
kladně.
Přijaté usnesení č. 18/2011 - N 
1887Rada města Holešova dopo-
ručila Zastupitelstvu města Hole-
šova schválit žádost Ludmily Čáp-
kové o změnu termínu splatnosti 
kupní smlouvy na koupi bytu čp. 
1194/3 v městském domě na ul. U  
Letiště v Holešově, a to do 31. 03. 
2011. Zodpovídá: František Kulha-
vý, Ph.D.Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 19/2011 - 
N 1889 Rada města Holešova 
schválila uzavření nájemní 
smlouvy s Agnesou Mižikaro-
vou, bytem Holešov, na užívání 
bytu č. 8 v městském domě 
čp. 183 na ul. Palackého v Ho-
lešově, a to na dobu určitou 
od 01. 02. 2011 do 28. 02. 2011 
za účelem poskytnutí náhradní-
ho ubytování. Zodpovídá: Fran-
tišek Kulhavý, Ph.D.  Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 20/2011 - N 
1894 Rada města Holešova schvá-
lila uzavření smlouvy o ubytování 
s Jiřinou Kožíkovou, bytem Hole-
šov, na užívání bytu v městském 
domě s pečovatelskou službou 
čp. 1134 na ul. Havlíčkova v Ho-
lešově na dobu neurčitou s účin-
ností od 01. 02. 2011. Zodpovídá: 
František Kulhavý, Ph.D.Termín: 
bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 21/2011 - 
N 1893 Rada města Holešova  
vzala na vědomí informaci 3. 
Základní školy Holešov o účasti 
v projektu Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR „EU 
peníze školám“. Tento projekt 
nebude mít nároky na rozpočet 
města. Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 22/2011 - N 
1895 Rada města Holešova   vzala 
na vědomí vyhlášení volného dne 
na 3. Základní škole Holešov dne 
03. 02. 2011 z organizačních důvo-
dů. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. 
Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 23/2011 - 
N 1897, Rada města Holešova 
schválila poskytnutí mimořádné 

finanční dotace ve výši 5.000 Kč 
Dívčímu fotbalovému klubu Ho-
lešov, IČ 26535360, na podporu 
účasti na turnaji v kopané žen 
v partnerském polském městě 
Pszczyně, který se uskuteč-
ní dne 20. 02. 2011. Finanční 
částka bude čerpána z kapitoly 
51 - Rada města. Zodpovídá: 
Mgr. Petr Chvátal. Termín: bez-
odkladně. 
Přijaté usnesení č. 24/2011 - N 
1888 Rada města Holešova schvá-
lila rozpočtové opatření Rady měs-
ta Holešova č. 1/2011 dle předlože-
ného návrhu. Zodpovídá: Ing. Du-
šan Leško. Termín: leden 2011. 
Přijaté usnesení č. 25/2011 - 
N 1882 Rada města Holešova  
vzala na vědomí předloženou 
výroční zprávu o vyřizování stíž-
ností a petic v roce 2010. Přijaté 
usnesení č. 26/2011 - N 1898. 
Rada města Holešova  schválila   
plat vedoucí organizační složky 
Mateřské centrum Srdíčko Evě 
Fuksové s účinností od 01. 02. 
2011 dle předloženého návrhu. 
Zodpovídá: Mgr. Zdeňka Konopec-
ká. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 27/2011 - N 
1874 Rada města Holešova  vza-
la na vědomí informaci tajem-

níka městského úřadu o plnění 
usnesení Rady města Holešova 
ze dne 10. ledna 2011.
Přijaté usnesení č. 28/2011 - N 
1902 Rada města Holešova I  pro-
jednala žádost nestátní neziskové 
organizace Oblastní charita Čer-
vený Kostelec o finanční příspěvek 
a II neschválila poskytnutí finanční-
ho příspěvku. Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 29/2011 - N 
1904. Rada města Holešova I  
projednala žádost občanské-
ho sdružení Moravské srdce 
o finanční příspěvek a II ne-
schválila poskytnutí finančního 
příspěvku. Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 30/2011 - N 
1905 Rada města Holešova I  pro-
jednala žádost asociace nestátních 
neziskových organizací Zlínského 
kraje ANNO o finanční příspěvek 
a II neschválila poskytnutí finanční-
ho příspěvku. Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal. Termín: bezodkladně. 

PaedDr. Zdeněk Janalík           
  starosta města

Ing. Ludvík Urban        
ověřovatel zápisu                                                                          
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Holešov (red) - Tým archeologů, který 
pracuje v areálu Strategické průmyslové zóny 
Holešov, učinil další objevy. Na budoucím stave-
ništi Technologického parku Progress a několika 
dalších menších stavbách infrastruktury zóny 
odborníci odhalili známky pravěkého osídlení. 
Jde například o kůlové jamky a sila z únětické 
kultury, která spadá do starší doby bronzové, 
či zbytky objektů kultury zvoncovitých pohárů 
z pozdní doby kamenné.

Místo, kde stavbaři postaví Technologický 
park Progress, se nachází v bezprostřední blíz-
kosti vnitřní kruhové křižovatky. „Jde evidentně 
o pokračování sídliště únětické kultury, na které 
jsme narazili již při budování této křižovatky. 
V následujících týdnech celé území zbavené ze-
miny prozkoumáme detailněji. Současné počasí 
to bohužel neumožňuje,“ poznamenal archeolog 
Miroslav Šmíd z Ústavu archeologické památ-
kové péče Brno. Na vnitřní kruhové křižovatce 
archeologové objevili v minulých letech při zá-
chranném výzkumu 24 do podloží zahloubených 
objektů (kůlové jamky a sila) a jeden kostrový 
hrob dospělé osoby.  

Stavbaři nyní odstraňují z budoucího stave-
niště technologického parku ornou půdu, která 

Archeologové znovu odhalili doklady pravěkého osídlení

V průmyslové zóně byla zahájena stavba Technologického parku Progress

Oznámení o projednávání upraveného návrhu zadání Změny 
č. 1 územního plánu Rymice

bude následně využita k zúrodnění polí v okolí 
Holešova. Skrytí ornice do hloubky asi 30 centi-
metrů umožňuje archeologům celý prostor zma-
povat. Na svou práci mají i přes nepřízeň počasí 
dostatek času. „V žádném případě je nebudeme 
v jejich činnosti nijak omezovat. Právě proto 
jsme zeminu skryli již nyní, aby archeologové 
mohli přesně definovat lokality, na nichž budou 
následně působit,“ uvedl výkonný ředitel Industry 
Servis ZK Jakub Černoch.

Pracovníci z Ústavu archeologické pa-
mátkové péče Brno již v areálu zóny pracovali 
v letech 2007 až 2009 při stavbě základní tech-
nické a dopravní infrastruktury. Objevili například 
středověkou osadu, kterou ve 14. století postihla 
přírodní pohroma, zřejmě sesuv půdy v důsledku 
záplav. Při záchranném výzkumu narazili rovněž 
na osídlení z doby lužických popelnicových polí, 
konkrétně šlo o kultury slezskou a platěnickou. 
Zajímavý byl rovněž objev sídliště ze starší doby 
bronzové. To má zřejmě souvislost s nedalekým 
pohřebištěm řazeným k nitranské kultuře, které 
bylo odhaleno při předcházejících výzkumech 
v 50. a 60. letech minulého století. V minulosti 
byly v okolí Holešova nalezeny rovněž slovanské 
nádoby, existují i doklady keltského osídlení.

Jeden z kosterních pozůstatků nalezených 
v minulosti při archeologickém průzkumu 
v prostoru strategické průmyslové zóny. 

Holešov (red) - Stavba Tech-
nologického parku Progress v prů-
myslové zóně byla v minulém týdnu 
zahájena. Komplex několika budov, 
v nichž najdou prostory začínající 
podnikatelé či inovačně zaměřené 
firmy, vzniká v areálu Strategické 
průmyslové zóny Holešov. Inves-
tiční náklady činí 150 milionů korun, 
z toho více než 112 milionů tvoří 
dotace z Evropské unie. Investorem 
je Zlínským krajem vlastněná firma 
Industry Servis ZK. Tato společnost 
má na starosti rovněž výstavbu a ná-
sledný provoz holešovské zóny.  

„Holešovská průmyslová zóna 
patří mezi nejdůležitější rozvojové 
projekty České republiky. Je důle-
žité, že vedle průmyslu bude díky 
technologickému parku schopná 
podpořit i vědu, výzkum a inovace,“ 
řekl Martin Kocourek, ministr prů-
myslu a obchodu České republiky. 

Ministerstvo průmyslu proto stavbu 
parku podpořilo z evropského pro-
gramu Prosperita, který pomáhá bu-
dovat zázemí pro inovativní firmy.

Komplex Technologického 
parku Progress bude stavebně do-
končen nejpozději do konce letošní-
ho roku. „Projekt je výjimečný svým 
zasazením do kontextu průmyslové 
zóny. Vzniká tak plocha disponu-
jící nabídkou pro firmy v různých 
etapách jejich vývoje - od zcela 
začínajících podnikatelů, například 
absolventů univerzity, až po velké 
nadnárodní společnosti,“ pozname-
nal statutární náměstek hejtmana 
Zlínského kraje Libor Lukáš. Tech-
nologický park Progress podle něho 
také zvyšuje atraktivitu zóny pro 
větší investory. „Investoři v zóně 
mohou například spolupracovat 
s inovačními subjekty působícími 
v technologickém parku,“ vysvětlil. 

Technologický park Progress 
je tvořen třemi budovami a souvise-
jícími stavbami, jako jsou komunika-
ce či parkoviště. V jednom objektu 
bude fungovat podnikatelský inku-
bátor, dvě univerzální haly s veš-
kerým potřebným vybavením jsou 
pak určeny pro inovačně zaměřené 
firmy s potenciálem růstu. 

„V podnikatelském inkubátoru 
je nájem zvýhodněn a některé služ-
by dotovány. Tato podpora přitom 
v čase klesá, cílem je postupná 
adaptace na tržní podmínky. Doba 
inkubace je zpravidla tříletá, poté 
jsou již nájem i služby účtovány 
komerčně,“ uvedla Daniela Sobies-
ká ze společnosti Technologické 
inovační centrum. Tato společnost, 
jíž společně založily univerzita 
a hejtmanství, bude mít na starosti 
provoz části parku určeného pro 
začínající podnikatele.

Budova s podnikatelským in-
kubátorem má zastavěnou plochu 
přibližně 2 000 čtverečních metrů, 
univerzální haly pak celkem asi 
4 000 čtverečních metrů. „Jsou tak 
vytvořeny předpoklady pro vznik až 
140 pracovních míst,“ konstatoval 
výkonný ředitel Industry Servis ZK 
Jakub Černoch.

V areálu Strategické průmyslo-
vé zóny Holešov nyní působí stav-
baři i na jiných místech. V polovině 
ledna zahájila stavbu svého závodu 
firma POKART spol. s r.o. Společ-
nost, jež se zabývá především vý-
robou kartonových obalů, tak zahájí 
činnost v nových prostorách ještě 
v letošním roce. Doposud oznámilo 
vážný zájem o holešovskou zónu 
šest firem. Pokud se budou jejich 
záměry realizovat, nabídnou v zóně 
více než 1 000 pracovních míst.

Odbor územního plánová-
ní a stavebního řádu Městského 
úřadu Holešov - obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností jako 
pořizovatel Změny č. 1 územního 
plánu Rymice dle § 6 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 183/2006 Sb. o územ-
ním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) v platném znění  
(dále jen stavební zákon) oznamuje 
projednávání upraveného návrhu 
zadání Změny č. 1  územního plá-
nu Rymice v souladu s § 20 odst. 
2 stavebního zákona  a v souladu  
s § 47 odst. 2 stavebního zákona. 
Návrh zadání je vystaven k veřejné-
mu nahlédnutí po dobu 30 dnů ode 
dne vyvěšení tohoto oznámení, tj. od  
4. 2. do 7. 3. 2011. 

Předmětem návrhu zadání 
změny je změna funkčního využití 
ploch v centrální části obce, vy-
puštění plochy pro čerpací stanici 
odpadních vod a přístupovou ko-
munikaci a navržení nové plochy 
pro čerpací stanici odpadních vod 
a přístupovou komunikaci, řešení 
kanalizačního sběrače Roštění - 
Rymice a  Rymice - Količín a do-
plnění podmínek využití ploch 
s rozdílným způsobem využití.

Návrh zadání změny je vysta-
ven k veřejnému nahlédnutí  na od-
boru územního plánování a staveb-
ního řádu Městského úřadu Holešov, 
pracoviště Tovární 1407, dveře č. 
311 a na Obecním úřadě Rymice. 
Do návrhu upraveného zadání lze 

rovněž nahlédnout na internetových 
stránkách města Holešova (www.
holesov.cz v sekci městský úřad, 
odbor územního plánování a sta-
vebního řádu).

Návrh zadání včetně tohoto 
oznámení obdrží jednotlivé dotčené 
orgány, sousední obce, krajský úřad 
a obec Rymice, pro niž je změna 
územního plánu pořizována. 

V uvedené lhůtě může každý 
uplatnit své připomínky. Do třiceti 
dnů od obdržení návrhu zadání mo-
hou dotčené orgány a krajský úřad 
uplatnit u pořizovatele své požadav-
ky na obsah změny územního plánu 
vyplývající ze zvláštních právních 
předpisů a požadavek na vyhod-
nocení vlivů změny územního plá-

nu na životní prostředí včetně jeho 
obsahu a rozsahu podle zvláštního 
právního předpisu.

Ve stejné lhůtě mohou uplatnit 
u pořizovatele své podněty i soused-
ní obce. K požadavkům dotčených 
orgánů, krajského úřadu a k pod-
nětům sousedních obcí nebo připo-
mínkám uplatněným po uvedených 
lhůtách se nepřihlíží.

Své požadavky a podně-
ty podávejte písemnou formou 
a zasílejte na Městský úřad Hole-
šov, Odbor územního plánování 
a stavebního řádu, Tovární 1407, 
769 17 Holešov.

Ing. Radomíra Pospíšilová
referent odboru územního 

plánování a stavebního řádu
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Sčítání lidu, domů a bytů se 
v České republice uskuteční na jaře 
2011. Rozhodným okamžikem, 
ke kterému sčítání proběhne, bude 
půlnoc z 25. na 26. března 2011. Po-
prvé v historii se budou sčítat všech-
ny země EU z nařízení Evropské ko-
mise v jeden společný rok. Náklady 
na sčítání lidu jsou v České republice 
přibližně 250 Kč na osobu (tedy cca 
10 EUR na jednoho obyvatele, což 
je při tomto způsobu sčítání částka 
v  Evropské unii obvyklá). 

NOVINKy SČíTÁNí LIDU 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 

2011 přinese celou řadu novinek, 
které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí 
informační technologie, ale také se 
zkušenostmi z předchozích sčítání:

• Formuláře pružně reagují 
na vývoj ve společnosti a s tím sou-
visející legislativní opatření, nově tak 

V březnu se bude konat sčítání lidu, domů a bytů

Sčítání lidu - krok za krokem 

přibude např. dotaz na registrované 
partnerství.

• Český statistický úřad při sčítání 
lidu 2011 žádným způsobem nezjiš-
ťuje vybavenost domácností ani jejich 
příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulá-
řích tak nejsou žádné otázky na vlast-
nictví ledničky, automobilu, chaty, 
televizoru ani dalších věcí. Z hlediska 
vybavení domácnosti je pro statistiku 
důležitá pouze otázka, zda má rodi-
na možnost využívat osobní počítač 
a připojení k internetu. 

• Nově bude možné vyplňovat 
elektronické sčítací formuláře na in-
ternetu a odesílat je on-line nebo 
prostřednictvím datových schránek. 
Tento způsob předávání informací 
patří v současnosti mezi nejbezpeč-
nější vůbec. 

• Sčítacími komisaři budou asi 
v 95 % případů pracovníci České 
pošty.

• Právnickým osobám bude 
ČSÚ ve většině případů posílat do-
movní a bytové listy prostřednictvím 
datových schránek. 

• V době ostrého sčítání v roce 
2011 bude všem k dispozici bezplat-
né telefonní centrum s operátory, 
kteří budou připraveni pomoci se 
všemi dotazy o sčítání. 

• Na podzim 2010 se ve ško-
lách v celé republice uskutečnilo tzv. 
minisčítání, ve kterém si mohli žáci 
a studenti zábavnou formou vyzkou-
šet práci se statistickými daty a také 
zjistit, jak jsou tyto údaje užitečné 
a zajímavé.

HISTORIE SČíTÁNí LIDU
Sčítání lidu patří k nejstarším 

statistickým akcím vůbec. Na našem 
území se soupisy obyvatel tvořily 
už ve středověku, kdy sloužily pa-
novníkům k vojenským a daňovým 

účelům. Zpočátku zahrnovaly pouze 
část populace. Za vůbec nejstarší 
dochovaný soupis na českém území 
je považován soupis majetku litomě-
řického kostela z roku 1058, který 
je součástí zakládací listiny knížete 
Spytihněva II. 

Za významný mezník pak lze 
označit rok 1753, kdy byl vydán pa-
tent císařovny Marie Terezie o kaž-
doročním sčítání lidu. Novou kapitolu 
v historii sčítání obyvatelstva v habs-
burské monarchii zahájilo sčítání 
provedené v roce 1754. Poprvé se 
konalo současně a jednotně na ce-
lém území soustátí. 

Rozsah informací i kvalita dat se 
začaly významně zvyšovat od roku 
1869, kdy se uskutečnilo první moder-
ní sčítání lidu na našem území. Jediné 
sčítání, které se v novodobé histo-
rii Československa nekonalo, bylo 
v roce 1940 kvůli 2. světové válce.

Blíží se první návštěva komisaře. 
Ještě předtím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře, 

najde každá domácnost ve své schránce letáček se základními informa-
cemi o sčítání lidu. Spolu s tímto letáčkem bude v každé schránce lísteček 
Informace o kontaktních osobách a místech, kde bude uvedeno jméno 
sčítacího komisaře, který formuláře přinese, číslo jeho průkazu a termín, kdy 
do domácnosti přijde. Jméno komisaře a číslo obvodu, ve kterém provádí 
sčítání, bude možné ověřit v každé obci na úřední desce. Čas návštěvy 
budou volit komisaři nejčastěji v pracovní den v podvečer nebo o víkendu, 
aby zastihli rodinu doma. Materiály budou komisaři roznášet do schránek 
od 26. února do 6. března 2011.

Jak poznám sčítacího komisaře?
Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat 

speciálním průkazem sčítacího komisaře, který bude předkládat při 
návštěvě v každé domácnosti společně s občanským průkazem. 
Zároveň bude mít přes rameno modrou tašku s velkým žlutým logem 
České pošty. 

Komisaři roznáší formuláře.
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března každou domácnost 

v ČR a předají jí dotazníky pro všechny osoby, které tam žijí (včetně návštěv 
či podnájemníků, kteří budou v době rozhodného okamžiku v domácnosti 
třeba jen přechodně). 

Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře s vysvětlivkami: 
zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti dostane svůj vlastní), 
žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden), oranžový domovní list 
(ten dostanou pouze majitelé nebo správci domů). Osoba starší 15 let může 
převzít formuláře pro všechny členy domácnosti. Formuláře vám komisaři 
předají osobně proti podpisu. 

Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho trvalého bydliště, bude už 
na formuláři dopředu předtištěno vaše jméno a příjmení. Pokud vám bude 
formuláře předávat na jiné adrese, vyplní komisař údaje v hlavičce ručně 
do prázdného formuláře.

Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem budete 
chtít vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne vám tři základní možnosti: 
on-line vyplnění a odeslání na internetu, osobní odevzdání komisaři (pokud 
preferujete tuto cestu, komisař si s vámi hned domluví termín schůzky, kdy 
přijde formuláře vyzvednout), odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ 
(pokud vyberete tuto možnost, předá vám komisař předtištěnou obálku 
formátu A4, žádné poštovné v tomto případě domácnost neplatí). 

Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc s vyplněním, vždy mu vyjde 
vstříc a pomůže. Pro cizince a národnostní menšiny budou připraveny 
vysvětlivky v osmi jazycích (angličtina, němčina, ruština, romština, viet-
namština, francouzština, ukrajinština a polština).

Co když se mi navržený termín návštěvy nehodí a nebudu v tu 
dobu doma?

Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí 
vám do schránky Oznámení o termínu doručení sčítacích formulářů, kde 
bude opět uvedeno jméno komisaře, číslo průkazu a termín, kdy se dostaví 
podruhé. Pokud by vám ani druhý termín nevyhovoval, můžete zavolat 
na bezplatnou linku 800 87 97 02 a domluvit si jiný čas návštěvy. 

Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve schránce 
Oznámení o náhradním termínu doručení sčítacích formulářů s informací, 
že si můžete formuláře vyzvednout na tzv. sběrném místě do 14. dubna. 
V praxi bude sběrným místem jedna z větších pošt ve vašem regionu. 

 Rozhodný okamžik
Tím je půlnoc z 25. na 26. března 2011. Půlnoc z 25. na 26. března 

je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se 
vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik. 

Sběr vyplněných formulářů
Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte formuláře on-line, 

předáte je komisaři osobně anebo zda je odešlete v obálce. Ať zvolíte kte-
roukoliv cestu, je nutné odeslat či odevzdat formuláře do 14. dubna 2011.

Vyplnění formulářů on-line
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře odeslat, je internet. 

Od rozhodného okamžiku bude možné na www.scitani.cz vyplňovat a ode-
sílat formuláře on-line. 

Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu, potřebujete papírové 
formuláře, které vám přinesl sčítací komisař. Na papírových formulářích 
najdete vpravo dole u čárového kódu dva unikátní kódy (jeden čistě čísel-
ný a jeden, který kombinuje čísla a písmena). Těmi se na www.scitani.cz 
přihlásíte, otevře se vám váš formulář a můžete začít vyplňovat. V závěru 
kliknete na tlačítko odeslat. Po odeslání obdržíte automatické potvrzení 
o tom, že formuláře byly statistikům v pořádku doručeny. 

Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro on-line vyplnění potřeba Adobe 
Acrobat verze 9.0 a vyšší. Pokud máte na svém počítači nižší verzi, bude 
přímo na stránkách, kde se formuláře vyplňují, odkaz na bezplatné stažení 
potřebné vyšší verze Acrobatu. 

Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího komisaře s vyplněním
Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na osobním odevzdání 

formulářů, přijde komisař v domluvený čas formuláře vyzvednout. To je také 
okamžik, kdy vám pomůže s vyplněním, pokud o tuto pomoc požádáte. 

Může se stát, že se cokoliv ve vašem programu změnilo a nebudete mít 
možnost být v domluvený čas doma. Pokud vás komisař nezastihne, najdete 
ve schránce Oznámení o termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů s ná-
vrhem, kdy se komisař pro formuláře zastaví v termínu novém. Opět bude 
na tomto Oznámení uvedeno číslo na bezplatnou linku 800 97 87 02, kde je 
možné navržený termín druhé návštěvy změnit podle vašich potřeb. 

Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé, najdete ve schránce 
obálku formátu A4 s předtištěnou adresou P.O.Boxu a s Oznámením o ná-
hradním termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů, kde bude popsáno, 
jak můžete formuláře odeslat v obálce.

Když budete potřebovat pomoc
Telefon: 800 87 97 02 bezplatná informační linka projektu Sčítání lidu 

domů a bytů 2011 (v provozu denně 8 - 22 hod. od 26. února do 20. dubna 
2011) e-mail: info@scitani.cz, web: www.scitani.cz

Komisař: Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a sebrat for-
muláře, ale také pomoci každému, kdo nebude některé z kolonek rozumět 
či nebude mít sílu sám formuláře vyplnit. V takovém případě jsou komisaři 
připraveni nechat si údaje např. od nemocného, staršího či nevidomého 
člověka nadiktovat a formuláře za ně kompletně vyplní. 

Ondřej Kubala, tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011



9

hole‰ovsko 3/2011www.holesov.cz

Odborné učiliště a Základní škola praktická v Holešově 
- spojení teorie s praxí

V Odborném učilišti Holešov, 
jehož činnost vykonává Odborné 
učiliště a Základní škola praktická 
Holešov, se mohou žáci připravovat 
na svá budoucí povolání v šesti tříle-
tých učebních oborech, označených 
kódovým označením „E“ (tj. nižší 
střední odborné vzdělání s výučním 
listem). Teoretická výuka (2 dny 
v týdnu) je úzce propojena s výukou 
odborného  výcviku (3 dny v týdnu).

Při výuce odborného výcviku 
škola navázala spolupráci s řadou 
sociálních partnerů v regionu, s ni-
miž je výuka odborného výcviku 
žáků smluvně zajištěna. Při tomto 
způsobu praktické výuky pod ve-

dením učitelů odborného výcviku 
(jsou zaměstnanci školy) se žáci 
orientují v reálném pracovním pro-
středí malých, středních i velkých 
provozoven.

Mezi pracoviště, kde žáci Od-
borného učiliště Holešov vykonávají 
odborný výcvik, patří: Učební obor 
Kuchařské práce - stravovací zaří-
zení Vyšší policejní školy a Střední 
policejní školy MV Holešov, JOSPO 
s.r.o. výroba hotových jídel Hole-
šov, školní restaurace ZŠ Zachar 
Kroměříž, jídelna Arcibiskupského 
gymnázia Kroměříž, Eurest - Sfinx 
Holešov, Vegetariánská jídelna Ho-
lešov, Bistro Labužník Holešov, Dům 

s pečovatelskou službou (JOSPO) 
Novosady, Restaurace Cukrovar 
Holešov, BONTASI pizzerie Hulín, 
Hotel Říka Chvalčov, Restaurace 
Černý kůň Tlumačov.

Učební obor Prodavačské 
práce - nákupní středisko PENNY 
Market Holešov, TESCO Holešov, 
prodejna Folget na sídlišti Novosa-
dy a LUKO spol. s r.o. velkoobchod 
Holešov.

Učební obor Pečovatelské 
práce - Sociální služby města Kro-
měříže - DD Vážany, Nemocnice 
Milosrdných sester Kroměříž.

S převážnou většinou uve-
dených pracovišť má škola dlou-

holetou spolupráci, vybudovanou 
na dobrých vzájemných vztazích, 
o což se zapříčinili žáci učiliště pod 
odborným vedením učitelů odbor-
ného výcviku a vstřícnost ze strany 
vedení výše uvedených pracovišť.

Vedení školy děkuje všem so-
ciálním partnerům, kteří umožňují 
žákům Odborného učiliště Holešov 
vykonávat odborný výcvik v jejich 
provozovnách a tím se velkou mírou 
podílet na získání odborné kvalifika-
ce a zařazení žáků do praktického 
života.

Mgr. Miroslav Logaj
ředitel školy

Při výuce odborného výcviku škola spolupracuje s řadou partnerů v regionu.

Místní organizace 
Moravského rybářského svazu v Holešově pořádá

TRADIČNÍ

RYBÁŘSKÝ
PLES

vstupné: 150 Kč

Sobota
19. února 2011
Internát Policejní školy Holešov

Předprodej vstupenek od 1. února 2011 v kanceláři MO MRS Holešov,
v budově Městského kulturního střediska Holešov, Po - Pá 10.00 - 16.00 hodin

Hudba:
Texas
ESO Zlín

Bohatá tombola
Občerstvení zajištěno

začátek v 19 hodin

Krajská stavební společnost 
při Svazu podnikatelů ve staveb-
nictví v ČR, Česká komora autori-
zovaných inženýrů a techniků čin-
ných ve výstavbě a Česká komora 
architektů vyhlašují soutěž Stavba 
roku 2010 Zlínského kraje.

Soutěž je vyhlášena pod zá-
štitou hejtmana Zlínského kraje. 
Hlavním cílem soutěže je pre-
zentace a zviditelnění kvalitních 
realizovaných projektů v oblasti 
stavebnictví ve Zlínském kraji a při-
blížení takových děl a jejich autorů 
širší laické i odborné veřejnosti. 
Současně si soutěž klade za cíl 
zviditelňovat projekční a dodava-
telské subjekty, mající sídlo ve Zlín-
ském kraji, které realizují zajímavé 
stavby i mimo území kraje. Sou-
částí soutěže „Stavba roku 2010 
ZK“ je i soutěž studentů středních 
průmyslových škol, oboru staveb-
nictví, ze Zlínského kraje. Cílem je 
zapojit studenty do řešení konkrét-

Architekti vyhlásili soutěž 
Stavba roku 2010 
Zlínského kraje

ních úkolů v rámci 
kraje. V letošním 
roce byla k tomu-
to účelu vybrána 
ul. Mostní, velmi 
frekventovaná lo-

kalita v blízkosti centra, ve Valaš-
ském Meziříčí. Úkolem studentů 
je zpracovat studii architektonic-
ko-stavební části na výhledovou 
zástavbu objektem s komerčním 
využitím.

Přihlášku do soutěže může 
podat kterýkoliv z účastníků vý-
stavby (investor, dodavatel, projek-
tant, majitel objektu). Do soutěže 
mohou být přihlášena díla ve vy-
hlášených kategoriích, která byla 
uvedena do provozu rozhodnutím 
stavebního úřadu nejpozději k 31. 
12. 2010.

Uzávěrka přihlášek je 15. 
března 2011. Vyhlášení výsled-
ků proběhne do 30. června 2011. 
Podrobnosti k soutěži naleznete 
na stránkách města www.hole-
sov.cz v sekci aktuality, případ-
ně na telefonech: 577 221 403, 
607 873 902, oblastní manažer 
Ing. Pavel Bělohlávek, CSc.
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V povědomí už jen nejstarších občanů 
Žeranovic je osobnost dlouholetého starosty 
Žeranovic a poslance Moravského zemského 
sněmu Antonína Smýkala. Přitom jde určitě 
o nejvýznamnějšího místního a regionálního 
politika, který ze Žeranovic pocházel. Starostou 
obce byl celkem 23 let a tři roky byl poslancem 
Moravského zemského sněmu. I když z dnešní-
ho pohledu byl osobností poněkud kontroverzní, 
zaslouží si za svoji práci pro obec a Holešovsko 
malé připomenutí.

Kdo byl Antonín Smýkal
Antonín Smýkal se narodil 28. června 1856 

v Žeranovicích na Bařině, na gruntu číslo 22 
(číslo 21 podle dnešního číslování), Františku 
a Marianě Smýkalovým. Narodil se jako šesté 
dítě z celkem osmi sourozenců do relativně 
bohaté rodiny jednoho ze zámožnějších sed-
láků Žeranovic. Přesto nebo právě proto byl 
vychováván k lásce k tvrdé selské práci, k lásce 
k bližním a bázni boží. Protože rodinný grunt 
zdědil jeho nejstarší bratr František, zakoupil 
už v roce 1880 podsedek číslo 5 (číslo 4 podle 
současného číslování obce) od manželů Zaora-
lových za 5100 zlatých, které splatil ve čtyřech 
splátkách v letech 1880 až 1881.

V roce 1881 se oženil s Veronikou Adamí-
kovou, dcerou Josefa Adamíka z Rackové číslo 
19. Postupně se jim narodily čtyři děti, v roce 
1884 syn Antonín, v roce 1888 Josef, v roce 
1890 dcera Marie a v roce 1893 nejmladší 
Stanislav.

Obecní volby v mocnářství
Už od mládí se zajímal o problémy svých 

spoluobčanů a o obecní záležitosti. Je mož-
né, že členem obecního zastupitelstva byl už 
od svých 24 let, tedy v nejmladším možném 
věku, ale starostou Žeranovic byl poprvé zvolen 
v roce 1888. V té době už platily nové rakousko-
-uherské zákony v oblasti obecní samosprávy. 
Po roce 1848, kdy bylo zrušeno poddanství, už 
nemohla vrchnost zasahovat do volby ani práce 
obecního zastupitelstva a obecního výboru. 
Přesto obecní volby vypadaly úplně jinak než 
dnes. Především byly povinné, a kdo se bez 
vážných důvodů k volbám nedostavil, mohl být 
potrestán až třemi dny vězení nebo pokutou. 
Volit mohli jen ti občané starší 24 let, kteří odvá-

Vzpomínka na zemského poslance a starostu obce Žeranovice
Antonína Smýkala

děli nějaké daně. Ženy nemohly volit přímo, ale 
jen prostřednictvím volitelů, což u vdaných byl 
zpravidla manžel. Volby obecního zastupitelstva 
byly veřejné a až obecní výbor se volil tajnou 
volbou. Každý hlas měl rovněž jinou váhu. 
Hlasy občanů obce, kteří odváděli nejvyšší 
daně, měly vyšší váhu než hlasy těch měně 
majetnějších (menší počet bohatých voličů volil 
stejný počet obecních zastupitelů jako větší 
počet voličů, kteří odváděli nižší daně). 

Starosta Žeranovic
Obecní zastupitelstvo a obecní výbor 

se volily na tři roky, takže první starostenské 
volební období Antonína Smýkala skončilo 
v roce 1891, kdy ho vystřídal Josef Buček 
z čísla 45. Podruhé byl Antonín Smýkal zvolen 
starostou ve třech volebních obdobích po sobě 
v letech 1894 až 1904. V těchto letech se 
zapojil i do regionální politiky a stal se členem 
Katolické strany národní na Moravě. Jako 
předseda kostelního výboru rovněž odpovídal 
za výstavbu nového kostela v Žeranovicích 
v letech 1898 až 1900. Spolu s farářem Jose-
fem Žůrkem (*1874 - + 1954) z čísla 37, poz-
dějším členem řádu premonstrátů v Nové Říši 
u Jihlavy (přijal řádové jméno Klement Mária), 
inicioval založení spolku Katolické omladiny 
v Žeranovicích a na Horním Lapači. Jeho 
syn Antonín a dcera Marie se v tomto spolku 
významně angažovali. Byl rovněž iniciátorem 
založení  a prvním starostou Sboru dobro-
volných hasičů v Žeranovicích v roce 1900. 
Poslední a nejsložitější období v jeho kariéře 
starosty obce, především v době 1. světové 
války, nastalo v letech 1910 až 1919.

Jako starosta obce a předseda kostelního 
výboru musel udržovat úzké kontakty s teh-
dejším majitelem žeranovického velkostatku 
a patronem kostela v Žeranovicích, Karlem 
Maxmiliánem hrabětem Seilern-Aspang (*1825 
- +1905). Ten sice bydlel střídavě na zám-
ku v Přílepích a ve svém honosném domě 
ve Vídni, na zámku v Žeranovicích bylo ale 
administrativní sídlo celého jeho panství na Ho-
lešovsku, které zahrnovalo i velkostatek v Pří-
lepích, Kurovicích a Třeběticích. Karel hrabě 
Seilern-Aspang ho pravděpodobně přivedl 
i do řad Katolické strany národní na Moravě 
a do regionální politiky.

Člen Katolické strany národní
Katolickou stranu národní na Moravě zalo-

žil v roce 1896 na ustavujícím sjezdu v Přerově 
olomoucký advokát Dr. Mořic Hruban a An-
tonín Smýkal byl pravděpodobně mezi jejími 
zakládajícími členy. Tato strana byla silně kon-
zervativní katolickou politickou stranou, která 
prosazovala zájmy katolického kléru, středních 
rolníků a majitelů velkostatků a podnikatelů 
z řad šlechty. Šlo jí o zachování křesťanských 
hodnot, bojovala proti silně se rozmáhajícímu 
ateismu druhé poloviny 19. století a odmítala 
omezování vlivu církve na školství a kulturu. 
Byla rovněž prorakouským elementem v po-
litických sférách na Moravě a odmítala vznik 
samostatného českého státu. Ještě v roce 1918 
proklamoval Dr. Hruban řešení samostatnosti 
českého národa v rámci katolicko-habsbur-
ského trůnu. Propagovala ale i české národní 
zájmy, například požadovala zrovnoprávnění 
českého jazyka na úřadech a zřízení české 
univerzity na Moravě. V důsledku své politiky 
byla Katolická strana národní na Moravě cílem 
mnoha útoků tzv. pokrokářů, zejména členů 
a představitelů České sociální demokracie 
a Republikánské (později Agrární) strany.

Poslancem sněmu
Antonín Smýkal se stal kandidátem Ka-

tolické strany národní na Moravě ve volbách 
do Zemského sněmu na Moravě na podzim 
roku 1906. Kandidoval ve volebním okrsku 
číslo 11, který zahrnoval soudní okresy Bystřice 
pod Hostýnem, Holešov, Přerov a Napajedla 
ve voličské třídě všeobecné. Podle vzpomínek 
jeho vnučky paní Stanislavy Smýkalové většinu 
cest na předvolební shromáždění absolvoval 
po volebním okrsku pěšky a vždy měl oblék-
nuté červené koženicové kalhoty a vysoké 
boty jako znak moravské národní svébytnosti. 

Pokračování na str. 11

< Fotografie pořízená pravděpodobně v létě roku 
1912 při příležitosti korunovace Matky Boží Sva-
tohostýnské. Uprostřed Antonín Smýkal, nad jeho 
levým ramenem Msgre. Jan Šrámek, pozdější 
předseda československé exilové vlády v Londý-
ně, vedle něj v tmavém klobouku jednatel Matice 
svatohostýnské Msgre. Antonín Cyril Stojan, poz-
dější arcibiskup olomoucký, a vedle něj ve světlém 
klobouku Jaroslav hrabě Thun-Hohenstein.

Na fotografii z roku 1893 je zachycen 
Antonín Smýkal s manželkou a dětmi.
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Fotografie Antonína Smýkala z léta roku 1927 
s nejstarší vnučkou Marií.

Pokračování ze str. 10
Tyto kalhoty a boty oblékal i později při 

jednáních zemského sněmu. Jeho vystoupení 
na předvolebních shromážděních byla ale často 
doprovázena projevy nesouhlasu nebo i dokonce 
osobními útoky, jako se tomu stalo například 
v Přerově. Nakonec byl zvolen a od prosince 1906 
do roku 1910 zastupoval občany ve jmenovaných 
soudních okresech na jednáních Moravského 
zemského sněmu. V povědomí žeranovických 
občanů zůstávají jeho společné cesty údajně 
do sněmu se starostou obce Záhlinice, poslan-
cem říšského a zemského sněmu, Františkem 
Skopalíkem. Ten ale zemřel už v roce 1891, takže 
tyto cesty se asi týkaly jiných záležitostí.

V zemském sněmu v Brně, který sídlil v bu-
dově dnešního Ústavního soudu, zastával funkci 
člena poměrně exponovaného petičního odboru 
(výboru). Často se zúčastňoval i jednání dalších 
odborů, jako byl odbor komunikační (výstavba 
cest), finanční a další. Často také interpeloval 
a zastával se nemajetných moravských obcí 
při poskytování úvěrů, zejména na výstavbu 
a pořízení vybavení hasičských spolků, ale i v zá-
ležitostech honebních a výstavby cest. Neza-
pomínal ani na mládež a často se zúčastňoval 
i setkání Katolické omladiny. Dne 12. června 
1910 například vystoupil spolu s Dr. Hrubanem 

na krajinském sjezdu Omladiny v Mysločovicích. 
Zasazoval se i o založení Zemské střední hos-
podářské školy v Přerově.

Válečné starostování
V roce 1910 ukončil svoji poslaneckou 

kariéru a opět byl zvolen starostou obce Žera-
novice. Po vypuknutí 1. světové války nastalo 
nejobtížnější období jeho starostování. Musel 
jako starosta organizovat odvody a odchod mužů 
ze Žeranovic do války. Do války museli nastoupit 
i jeho tři synové. Časté bylo i rekvírování koní, 
dobytka a zemědělských plodin. Po ukončení vál-
ky a vzniku Československa se ale z politického 
života stáhl a věnoval se už jen své rodině.

Svoji rodinu nesmírně miloval. Velké naděje 
vkládal zejména do svého syna Josefa, který 
v roce 1907 maturoval na Zemském reálném 
gymnáziu v Holešově a poté pokračoval ve stu-
diu na C.k. vysoké škole zemědělské ve Vídni, 
obor lesnictví. Studium ale nedokončil. Před 
koncem studia se jako voják účastnil manévrů, 
na kterých se silně nachladil a vzápětí zemřel. 
Bohužel to však nebyla poslední osobní tragédie 
v životě Antonína Smýkala. V létě roku 1924 
zemřel jeho nejmladší syn Stanislav a na podzim 
téhož roku po 43 letech manželství i jeho žena 
Veronika. Do určité míry se stal pokračovatelem 

práce Antonína Smýkala jeho nejstarší syn An-
tonín. Jako člen Československé strany lidové 
pracoval v silničním (okresním) výboru holešov-
ského hejtmanství, byl předsedou hasičského 
okrsku a starostou Sdružení dobrovolných hasičů 
v Žeranovicích. Až do konce 2. světové války byl 
členem obecního zastupitelstva.

Potupa na sklonku života
Na sklonku svého života se Antonín Smý-

kal dočkal ještě potupy od představitelů obce 
Žeranovice a členů a příznivců Agrární strany. 
Ti mu nechali před okny jeho stavení v roce 
1932 postavit bustu Antonína Švehly, předsedy 
Agrární strany a jednoho z úhlavních nepřátel 
Katolické strany národní na Moravě před 1. svě-
tovou válkou.

V rodině Smýkalů se dochoval údajný výrok 
Antonína Smýkala, který prorokoval: „Česko-
slovenská republika bude trvat jen tak dlouho, 
pokud bude žít Masaryk.“ První československý 
prezident zemřel v roce 1937 a první republika 
Československá zanikla v roce 1938. Toho se už 
ale Antonín Smýkal nedožil. Zemřel v posledních 
dnech roku 1937 ve věku 81 let a pohřeb měl 
na Nový rok 1938. Naštěstí se nedočkal posled-
ní rodinné tragédie. Jeho jediná dcera Marie 
zemřela a byla pochována jen týden po skonu 
svého otce.

Jan Dúbravčík 
(Mezititulky redakce)

Fotografie Antonína Smýkala s vnuky a vnučkami pořízená na „Vavřince“ v létě roku 1937. 
V jeho náručí nejmladší vnučka Anežka.

nákup i prodej bankovek 
a mincí bez poplatku

- prodej 40 měn - nejširší nabídka 
na trhu

- nejvýhodnější kurzy v Holešově

Otevírací doba:
Po-Pá  8.00 - 12.00  13.00 - 18.00

So   8.30 - 16.00

Městské informační centrum 
Nám. Dr. E. Beneše 17

769 01 Holešov

Tel: 573 395 344
www.holesov.info
mic@holesov.info

SMĚNÁRNA
Tourist Centrum, s.r.o.
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Není to tak dávno, co nám do redakčního 
e-mailu přišlo pár stařičkých fotografií našeho 
města. Autor dnes už historických snímků sice 
není znám, ale to není v tuto chvíli důležité. 

Jak vypadal starý Holešov
Podstatné je ono kouzlo starého Holešova, 
nemyslíte? Pamětníci budou jistě hned „doma“, 
později narozené ročníky budou možná trochu 
tápat, ale po podrobnějším prohlédnutí zřejmě 

nepochybně poznají, „kde to je“. Je zajímavé tu 
a tam vrátit čas a podívat se - prostřednictvím 
stařičkých fotografií - na místa, kde to už dnes 
vypadá poněkud jinak. Robert Rohál

Pohled na holešovský zámek od Pivovarské ulice. Opět pohled na zámek od Pivovarské ulice.

Holajka a tehdejší rekonstrukce dnes už „kultovní“ holešovské hospůdky. Dnes už nestojící kaplička ve Všetulích.

Dnes už nestojící Charbutova cukrárna 
- pohled z Palackého třídy.

Pohled z dnešního náměstí Dr. E. Beneše na již neexistující fotoateliér, 
Charbutovu cukrárnu a Sokolský dům.



13

hole‰ovsko 3/2011www.holesov.cz

Holešov - Plesová sezóna 
je i v Holešově v současné době 
na svém vrcholu a k jejímu důstoj-
nému průběhu napomohl i ples o.s. 
Castellum pořádaný ve spolupráci 
s Technickými službami Holešov 
a Klubem přátel a umění Holešov. 
Programem plesu provázel v sobotu 
5. února známý moderátor Eduard 
Hrubeš, hrála oblíbená zlínská ka-
pela Showband a holešovský Re-
trospekt a hudební dění obohatilo 
holešovské komorní těleso Corda 
Magico - které si letos mimo jiné při-
pomíná deset let od svého vzniku. 

Hosty plesu bylo smyčcové 
duo, hráči na violy Linda Leharová 
a Martin Smýkal, členové Lipské 
filharmonie a přerovská taneční 
skupina Coloredo, jež navodila at-
mosféru přelomu 19. a 20. století. 
Tomuto období a osobě Rudolfa 
Kristiana Wrbny měl být ostatně 
i ples věnován. Tzn. období dalšího 
vrcholu kulturního dění na holešov-
ském zámku, kdy majitel panství 

Ples Castella Holešov byl důstojným připomenutím Jiřího Zapletala

Moderátor Eduard Hrubeš v akci. V Holešově byl už potřetí. 

a skvělý houslista pozvedl spole-
čenské dění v našem regionu.

Program ale byl oproti před-
pokladu částečně omezen, a to 
především z důvodu vážného úra-
zu předsedy Castella pana Jiřího 
Zapletala, který byl i hlavním sce-
náristou a aktérem připravovaného 
programu. Proto na začátku mode-
rátor s hostitelkou Dr. Pokornou 
osobnost Jiřího Zapletala připo-
mněli. Nikdo v tu dobu ale netušil, 
že životní pouť herce, spisovatele, 
nadšeného divadelníka a holešov-
ského patriota se již chýlí ke konci. 
Předseda a spoluzakladatel o.s. 
Castellum Holešov zemřel v neděli 
nad ránem 6. února 2011 ve věku 
nedožitých osmdesáti dvou let 
na následky vážného úrazu po již 
zmíněné nehodě z 1. prosince loň-
ského roku.

K významné kulturní osob-
nosti našeho města Jiřího Zaple-
tala se ještě jistě vícekrát v Hole-
šovsku vrátíme, jen by bylo dobré 

konstatovat, že v době uzávěrky 
tohoto vydání nebyl znám termín 
i místo posledního rozloučení; to 

ale zřejmě na přání rodiny proběh-
ne v Praze.

Rudolf Seifert

Jiří Zapletal při svém loňském květnovém vystoupení v zámecké  
sala terreně.

Na plese nechyběla ani ukázka stále populárního kankánu.

Usměvavá a subtilní Veronika Nováková za-
ujala v páteční večer v zámeckém klubu opravdu 
mladistvé publikum (regulérně nejstarším návštěv-
níkem byl její dědeček) - které vytvořilo pozitivní 
a přátelskou atmosféru. Výhradně anglicky zpí-
vaný repertoár tvořily převážně skladby americké 
skupiny Hanson, ale také B. Streisand a C. Kinga, 
které většinou zazpívala a zahrála na klávesy 
sama Veronika, u několika ji na konga a na kytaru 
doprovodil H. Sedlář ze skupiny Segment. 

O oživení se v závěru postaral vokální sbor, 
se kterým zazněl Lollipop Song a hit Dancing Que-
en skupiny ABBA. Písně, které tady zazněly, byly 
o hledání a vyjádření emotivního cítění blízkého ne-
jen svým generačním vrstevníkům, kdysi se o tom 
psávalo do dívčích památníků, dnes na facebook...  
Veronika má určitě velký potenciál, bylo v tom už 
teď cítit něco z Tori Amos nebo Jewel, tak kdo ví, 
kdy a kde se dočkáme její vlastní tvorby, třeba to 
ani nebude dlouho trvat. Bylo příjemné být ten 
večeru u toho, jak někoho baví, že umí, rozdává 
to druhým a nepotřebuje k tomu mediální soutěže 
typu Superstar.

Jiří Vojáček

Veronika Nováková poprvé v New Drive Clubu

Na scéně Veronika Nováková.

V závěrečném díle své vzpomínkové trilofie 
nazvaném Ve službách Thálie vypráví Jiří Zapletal 
o svém putování po českých a moravských jeviš-
tích od roku 1953 až do současnosti.  Zvláštní po-
zornost věnuje činohře libereckého Divadla F. X. 
Šaldy, jejímž členem byl po dlouhých třicet let.

Zapletalova sonda do její historie je nejen bi-
lancí uměleckých vzestupů a pádů jednoho z před-
ních mimopražských divadel, zpestřená drobnými 
portréty jeho nejvýznamnějších členů, ale i svědec-
tvím o době, která se promítala do života tohoto 
souboru, a tedy i do života samotného autora. 

Nic není přikrášleno, nic není zkomoleno. 
Snaha o pravdivé zachycení atmosféry v jednotli-
vých divadlech, kterými Jiří Zapletal prošel, stejně 
tak jako jeho osobní postoje k událostem a dějům, 
které prožil, jsou výsledkem autorovy otevřenosti 
a smyslu pro objektivitu - a čtenáři tak nabízejí 
konfrontaci s vlastními názory i vlastní bilancování 
toho, co život dal i vzal. 

Zapletalova kniha je v prodeji v Knihkupectví 
MĚCHURA a v Městské knihovně Holešov na ná-
městí Dr. E. Beneše. (red)

KONCERT

KNIŽNÍ TIP

Jiří Zapletal: Jen vzpomínky 
tu zůstanou 

(díl třetí: Ve službách Thálie)
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CD TIP
VÁCLAV NECKÁŘ A BACILy: PLANETÁ-
RIUM (2 CD + 1 DVD)
Původní dvojalbum z roku 1977 bylo již 
dříve na CD vydáno, ale tentokrát je k jeho 
digitálnímu remasteringu přidán na DVD 
téměř hodinový pořad České televize, za-
chycující výběr třinácti nejzajímavějších 
písní také obrazem. Neckářovy Bacily tu 
jsou v historicky možná nejsilnějším složení, 
na koncepčním albu z českého pohledu 
čestně nahlížejí-
cím na artrocko-
vý fenomén. Mezi 
autory muziky 
nejčastěji najde-
te Otu Petřinu, 
kapelníka Jana 
Neckáře a Josefa 
Kůstku, ale třeba 
také Petra Jandu nebo Jaromíra Klempíře. 
Rytířovy většinové texty doplnili Michael 
Prostějovský, Ladislav Kantor nebo Zdeněk 
Borovec. Nejde o skladby nutně jen z jed-
noho hudebního kadlubu, ale Neckářovo 
odstíněné zpívání je povýšilo na soudrž-
nou mimořádnost. Rozsahem, stylem či 
úspěchem nepochybně ojedinělá událost. 
Rockery naplněná kapela, ale také aran-
že pro smyčcový orchestr nebo hostující 
C&K Vocal pomohly vytvořit kus muziky 
s Vchodem a Východem, ale hlavně s hla-
vou a patou. Diamantová žena, Co je to 
svět, Potulný hráč nebo Hvězdné nebe nad 
Atlantidou jsou ty možná nejznámější, ale 
do velmi promyšlených souvislostí vřazené 
písně. Společně s televizním záznamem 
připomínají jeden z velice vydařených do-
mácích hudebních projektů, a jistě nejen 70. 
let minulého století. Legendární Planetárium 
poprvé komplet jako 2 CD + DVD!

RR

KINORECENZE

Vyšlo to jako zajímavá shoda 
okolností, že v krátké době po promít-
nutí filmu Občanský průkaz o komu-
nistické době totality uvedlo kino Svět 
film polské provenience Vše, co miluji, 
který se k těmto těžkým a bezvýchod-
ným časům vrací jakbysmet. Dalších 
styčných bodů bychom našli celou 
spoustu. Stejně jako v Občanském 
průkazu i tady je hlavním hrdinou mla-
dík na samém prahu dospělosti. 

Zatímco ale v českém filmu se 
pozornost spravedlivě rozdělila mezi 
čtveřici vrstevníků, v polském filmu 
Janek filmu dominuje, i když samo-
zřejmě i on je obklopen stejně starými 
kamarády a jejich eskapádám je věnován velký 
prostor. Na rozdíl od partičky českých puberťá-
ků, kteří se baví hlavně různými lumpárnami, 
Janek a spol. se snaží prorazit se svou punko-
vou kapelou a svůj vzdor proti režimu se snaží 
vykřičet hudbou. 

Stejně jako v Občanském průkazu i tady 
si hlavní hrdina příliš nerozumí s otcem, ale 
porozumění hledá kromě okruhu kamarádů 
navíc i u dívky, kterou miluje. Komplikovaná 
cesta k jejímu srdci tvoří jeden z nosných motivů 
snímku, protože Bářini rodiče stojí oproti prore-
žimnímu otci Janka na druhé straně barikády, 
jsou zapojeni do hnutí Solidarita a nakonec 
po vyhlášení výjimečného vojenského stavu 
generálem Jaruzelským volí emigraci. 

Velký rozdíl oproti Občanskému průkazu 
tkví i v otevřeném zobrazení sexuality, polský 
reřisér Jacek Borcuch nejenže „necenzuruje“ 

Vše, co miluji - tentokrát polský pohled 
na totalitu 

promluvy mladíků, ale velmi explicitně ukazuje 
nejen sexuální zasvěcování Janka postarší 
sousedkou, ale i naplnění jeho milostného 
vztahu ke zbožňované Báře. Stejně jako Ob-
čanský průkaz ani Vše, co miluji nekončí hap-
pyendem. Ten by totiž tomuto typu filmu jen 
ublížil. Janek se přes všechny nezdary a rány 
stejně jako jeho čeští souputníci ale nevzdává 
a v jeho závěrečném výskoku se zračí nejen 
zadostiučinění z osobitého zúčtování s komi-
sařem stanného práva. Jeho projev radosti 
je výrazem temperamentního a nezkrotného 
mládí, které rozhodně nedá svou kůži lacino.  
Pravdivé vyznění snímku leží hlavně na bedrech 
hlavního hrdiny, kterého velmi přesvědčivě 
ztělesnil nový talent polského filmu Mateusz 
Kosciukiewicz. Velmi charismatický mládenec 
se zdá být novou polskou star kráčející ve sto-
pách legendárního Zbygnieva Cibulského, idolu 
poválečné mládeže nejen v domácím Polsku, 
ale v celé Evropě.

Marie Drechslerová

Mladí protagonisté filmu Vše, co miluji.

„Dokud budu mít zdravej hlas 
a nebudou mě muset na jeviště no-
sit, neskončím,“ prohlásila nedávno 
Eva Pilarová, která oslavila v loň-
ském roce koncertním turné 50 let 
na scéně. A se svou kapelou, kte-
rou vede Vít Fiala,  koncertuje čile 
dál. Za pár týdnů se s ní představí 
i na koncertě v Holešově. Ve vel-
kém sále  holešovského zámku je 
její koncert naplánován  na pátek 
11. března - a vstupenky jsou již 
v předprodeji. 

Když jsem se jí před časem 
ptal, co na koncertech běžně zpívá, 
odpověděla mi, že publiku obvykle 
servíruje to nejlepší ze svého reper-
toáru - tedy nejen hřejivé swingové 
šlágry, ale samozřejmě i největší 
hity své kariéry. Pamětníkům se 
tak můžou vybavit třeba písně jako 
Malé kotě, Co je to láska, Oliver 
Twist, Řekni mi, mámo, Už dávno 
nejsem dítě, Láska nebeská a Tam 
za vodou v rákosí (s Waldemarem Matuškou), 
Je nebezpečné dotýkat se hvězd (s Karlem 
Gottem), Dám tisíc dukátů, Rozhoupej zvony 
(s Jaromírem Mayerem), U nás doma, Tam 
za tou duhou, Sekáči jdou, Hrom aby do tě 
lásko, Zkus bejt sám, za chvíli vzdáš to, Rodeo, 
Léto, léto, Jen mne nelituj, Já jdu jen tak s písní, 

Eva Pilarová zazpívá v Holešově to nejlepší ze svého repertoáru

Zázrak je žít... Přičemž k osvědčeným koncert-
ním číslům patří i její brilantní podání Montyho 
čardáše nebo Tureckého pochodu...

Eva Pilarová začínala v roce 1960 v praž-
ském divadélku Semafor, ale později půso-
bila i v Rokoku. Potom měla za zády menší 
doprovodné kapely, ale i velké big bandy. 

Zpívala na celé řadě světových 
festivalů, kde si vyzpívala řadu 
cen, například na Světovém fes-
tivalu v Helsinkách zlatou medaili, 
v polských Sopotech Grand Prix 
de Disque... 

Zahrála si také v několika fil-
mech (Zločin v šantánu, Kdyby 
tisíc klarinetů, Ta naše písnička 
česká...) i divadelních muzikálech 
(Kankán, Gentlemani...) a je troj-
násobnou držitelkou prestižního 
Zlatého slavíka. Doma však má 
i Zlaté a Platinové desky... V po-
sledních letech vystupovala hojně 
pro krajany v USA a Kanadě, ale 
koncertovala také na Kubě, v teh-
dejším Sovětském svazu, Austrálii, 
Brazílii, Vietnamu, Laosu a ve vět-
šině států Evropy. 

Kromě zpívání proslula nejen 
jako výtečná kuchařka a spisovatel-
ka (Vzpomínání, Dobré jitro na sta-
nici Praha, Potkala jsem léčitele 

a šest kuchařek), ale také jako fotografka. Dnes 
má na svém kontě řadu výstav doma a v zahra-
ničí, a proto je příjemné, že svou zajímavou foto-
grafickou tvorbu představí také v Holešově. 

A že k tomu přidá ještě koncert, je taky 
dobrá zpráva, nemyslíte? 

Robert Rohál

60. léta: Eva Pilarová s Waldemarem Matuškou, Karlem Gottem a Pavlí-
nou Filipovskou v hudebním filmu Kdyby tisíc klarinetů.
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Grafické zpracování programu: MKS Holešov
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Program Městského divadla Zlín
VELKý SÁL:
Čtvrtek 10. 2. v 19 h: KRÁSA NA SCÉNĚ
Sobota 12. 2. v 19 h: KRÁSA NA SCÉNĚ
Neděle 20. 2. ve 14.30 h: ČUČUDEJSKÉ 
POHÁDKY
Úterý 22. 2. v 10 h: VĚC MAKROPULOS
Čtvrtek 24. 2. v 10.30 h: POPELKA (Těšín-
ské divadlo Český Těšín)
Čtvrtek 24. 2. v 19 h: SLUHA DVOU 
PÁNŮ

STUDIO Z:
Čtvrtek 10. 2. v 19 h: SPLAŠENÉ NŮŽKY
Pátek 11. 2. v 10 h: SPLAŠENÉ NŮŽKY
Sobota 12. 2. v 19 h: SPLAŠENÉ NŮŽKY
Pátek 18. 2. v 19 h: JAN BUDAŘ & ELIŠČIN 

BAND (koncert - známý herec a jeho band 
hrají „multikulturní jazzpoprockfolk“)
Sobota 19. 2. v 19 h: RUSKÉ LOTO
Středa 23. 2. v 19 h: RUSKÉ LOTO

Dílna 9472 (dříve Divadélko v klubu):
Pátek 11. 2. v 19 h: MADAM PIAF
Pondělí 21. 2. v 19 h: SRDCE KRÁSNÉ 
SLIVOVICE PLNÉ
Středa 23. 2. v 19 h: PO STOPÁCH CA-
SANOVY

Připravuje se:
Sobota 5. 3. v 19 h: KOČIČÍ HRA (premiéra)
Sobota 19. 3. V 19 h: JE TŘEBA ZABÍT 
SEKALA (premiéra)
Tel. pokladna 577 636 207, 577 636 206, 
737 227 856, e-mail: prodej@divadlo.zlin.cz, 
www.divadlo.zlin.cz

DIVADLO

Memento je román Radka Johna o narko-
manech, s jehož scénickou verzí jezdí už několik 
let - především po školách - umělecká agentura 
Rajcha se sídlem v Poličce. V pondělí 31. ledna 
mohli toto představení vidět i žáci ve 2. Základní 
škole v Holešově. 

Mladí diváci se tak dostávají do středu 
dění, do života těch, kteří propadli droze, pro 
něž se stává fetování hlavním či spíše jediným 
smyslem života. Hlavní hrdina Michal Otava 

pochází z normální rodiny a v šestnácti letech 
se nechá partou stáhnout k užívání drog. Ro-
mán zachycuje deset let jeho života s drogou 
a líčí velmi sugestivně všechna stadia působení 
drogy na lidský organismus a to, k čemu může 
droga člověka dovést. Líčí cestu, ze které není 
návratu. Nejde v žádném případě o přednáš-
ku, kterou studenti slyšeli již mnohokrát, ale 
o příběh podle skutečné události, který má 
vyznít jako memento pro ty, kteří by měli snahu 
drogu okusit.

Autorem scénické adaptace Johnova ro-
mánu Memento je sympatický spolumajitel 
agentury Rajcha Mgr. Vítek Chadima, který je 
rovněž hlavním hereckým protagonistou. Naše-
mu listu poskytl i následující rozhovor.   

Memento hrajeme již šestým rokem, říká Vítek Chadima

Proč tě napadlo zdrama-
tizovat právě Memento?

Výchozí impuls byl jed-
noznačný - stále se zvyšující 
počet mladých lidí, kteří mají 
zkušenost s drogou. Jako bý-
valý učitel jsem věděl, že kro-
mě rodiny je velmi důležitá také 
prevence ve škole. Tam se to 
ale mnohdy odehrávalo formou 
přednášek, ke kterým je mno-
ho dětí a studentů imunních. 
Jinými slovy se stále dokola 
mluví o tomtéž. Chtěli jsme 
přijít s něčím novým, co by po-
sluchače zaujalo. Velmi dobře 
jsem znal Memento od Radka 
Johna, a tak už nebylo těžké 
přejít od slov k činům.

Jaké jsou reakce pub-
lika? Hrajete to představení výhradně pro 
školy?

Můžeme říct, že reakce mladého publika 
je jednoznačně pozitivní. Příběh je natolik silný, 
že během chvíle posluchače vtáhne do děje 
a celé představení už pak jdou s ním. Velmi 
potěšující jsou pro nás i reakce vyučujících, kteří 
jsou někdy sami překvapení tím, jak se jindy 
neposedná mládež dokáže zklidnit a vnímavě 

naslouchat.

Jak už dlouho Me-
mento hrajete?

Memento hrajeme již 
šestým rokem a je pro nás 
velmi potěšující, že na ško-
lách, kde jsme předsta-
vení odehráli, si nás opět 
po dvou letech zvou, jen 
co doroste další generace 
posluchačů.

Memento je předsta-
vení umělecké agentury 
Rajcha, kterou provo-
zujete. Co ještě Rajcha 
nabízí?

Naše agentura se za-
měřuje na pořádání vánoč-
ních koncertů (loni proběhlo 
úspěšné vánoční turné Evy 

Pilarové, pozn. aut.), divadelních představení, 
besed s umělci a v nabídce máme i několik 
populárně naučných pořadů.

Které pořady, jež zprostředkovává vaše 
agentura, patří k těm nejžádanějším?

U diváků se setkávají s velmi dobrým 
přijetím večery s Květou Fialovou, Naďou Kon-
valinkovou, Václavem Vydrou, Zlatou Adamov-
skou, Danou Morávkovou a Petrem Maláskem, 
Pavlínou Filipovskou nebo Yvettou Simonovou. 
Jsou to typy pořadů, na které se naše agentura 
specializuje. Naší snahou je přinést divákům 
v dnešní uspěchané době pohodu, klid, optimis-
mus a krásné chvíle ve společnosti známých 
osobností.

Co dnes obnáší vést takovou agen-
turu?

Především pokoru k divákům, pro které 
jsou naše pořady určeny.

A ještě poslední otázka. Začal jsi psát 
také knihy. Nedávno ti vyšla Pavlína Fili-
povská, co bude dál?

Psaní knih je v mém životě naprosto nová 
zkušenost a musím přiznat, že si mě velice 
podmanila. V případě psaní knihy o Pavlíně 
Filipovské jsem měl možnost s ní prožít několik 
krásných měsíců a naslouchat úžasnému vy-
pravování a vzpomínkám. Laťku jsem si nasadil 
hodně vysoko a bude velice těžké ji překovat. 
V hlavě mám několik plánů, ale vše bude záviset 
na zájmu nakladatele a především čtenářů.

Text a foto Robert Rohál

ROZHOVOR

Memento uvádí Vítek Chadima hlavně 
pro mladé publikum ve školách.

Dramatizaci Johnova Mementa předvedl Vítek Chadima 
v tělocvičně 2. ZŠ Holešov.

Herec, moderátor, spisovatel a spolumajitel umělecké 
agentury Vítek Chadima.
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Holešovské Divadlo 6. května oslaví letos 65 let existence

Redaktorovi Holešovska vyšla nová kniha a chystá 
další knižní publikace i výstavy

Pro letošní rok, kdy oslaví 65 
let trvání, připravuje holešovské Di-
vadlo 6. května hned dvě premiéry. 
Zatímco 6. března by měl soubor 
uvést premiérové představení hry 
Pavla Kohouta August, august, au-
gust, se kterou se 10. března zú-
častní i postupové přehlídky ama-
térských divadel Valašské křoví 
ve Slavičíně, 7. května by měl uvést 
další premiéru. Půjde o další zná-
mou hru Friedricha Dürrenmatta 
Návštěva staré dámy, jejíž premi-
érové uvedení je načasováno na 7. 
května. Pod oběma inscenacemi je 
jako režisér podepsán Jan Nejedlý, 
který režíroval i loňskou premiéru.

„Mezitím se ale vrátíme i k loň-
ské hře Hrobka s vyhlídkou, kterou 

zahrajeme 11. března v Otroko-
vicích,“ říká člen amatérského 
divadelního souboru Aleš Přikryl. 
„Potom, konkrétně 26. března, toto 
představení uvedeme v rámci pře-
hlídky amatérských divadel Dny 
valašského divadla v Hovězí. Bude 
to tedy náročné období...“

Oslavy 65 let trvání Divadla 6. 
května by měly propuknout přesně 
6. května vernisáží, která připo-
mene historii souboru a které by 
se měli zúčastnit - vedle hostů - 
i všichni bývalí i současní členové 
této ochotnické scény. Oslavy by 
měly trvat takřka do konce května, 
kdy Divadlo 6. května uvede v Ho-
lešově nejen další reprízu Hrobky 
s vyhlídkou, ale kdy se holešovské-

mu publiku představí také několik 
hostujících souborů - například 
Divadelní soubor Kroměříž nebo 
divadelní soubor Tyjátr z Otrokovic 
anebo hudební soubory Pink Floyd 
revival a barokní těleso Musica 
Organum.   

Avšak ještě před oslavami by 
Divadlo 6. května rádo pozvalo své 
přátele a veřejnost na v pořadí již 
3. Divadelní ples, který by měl být 
tentokrát ve stylu 30. let minulého 
století a který by měl proběhnout 
v sobotu 12. února v prostorách 
holešovského zámku. 

„K tanci a poslechu v hlav-
ním sále bude hrát skupina JAZZ-
ZUBS Zlín, v balkónovém sále 
si připomeneme hity šedesátých 

až osmdesátých let při OLDIES 
disco,“ tvrdí Aleš Přikryl. „Připra-
vena je bohatá tombola a možnost 
skvělého občerstvení. V bohatém 
programu vystoupí v tanečních 
ukázkách členové Divadla 6. 
května, duo Nejedlý & Nejedlá 
a taneční studio Evans. Budeme 
rádi, když přijmete naše pozvá-
ní. Příchozí ve stylovém oblečení 
budou odměněni malou pozor-
ností, ale hlavně přispějí k vy-
tvoření skvělé a stylové zábavy.“ 
Předprodej vstupenek na 3. Di-
vadelní ples je v Městském infor-
mačním centru v Holešově, cena 
vstupenky je 250 Kč.

Text a foto Robert Rohál

Snímek z děkovačky po loňské premiéře Hrobky s vyhlídkou.

A ještě jeden snímek z představení Hrobka s vyhlídkou.

Dva mistři ve svém oboru. 
Ona - geniální herečka, která se 
uplatnila v komediích i dramatech. 
On - režisér, který uměl točit ko-
medie a hudební filmy, do nichž tu 
a tam obsadil - když mohl - i svou 
životní partnerku. Ano, řeč je o Ji-
řině Jiráskové a Zdeňku Podskal-
ském - dvojici, o které je i nová 
knížka Roberta Rohála. Ten se 
v ní zabývá nejen životními osudy 
slavné herečky a oblíbeného re-
žiséra, ale především rozebírá to 
nejlepší z jejich umělecké tvorby.  
A proč se autor pustil právě do této 
dvojice? 

„Byla v tom hlavně touha shr-
nout do jedné knížky to podstatné, 
co pro televizní obrazovku a film 
vytvořili. Vyloženě mě přitahovala 
zcela mimořádná osobnost Zdeň-
ka Podskalského. Šlo mi o to při-
pomenout jeho mistrovství v žánru, 
ve kterém byl králem. Stranou ale 
nemohla zůstat ani jeho životní 
partnerka - vynikající herečka Ji-
řina Jirásková, dlouholetá členka 
souboru pražského Divadla na Vi-
nohradech. I když hrála a hraje 
v řadě filmů jiných režisérů, ohrom-
nou popularitu jí zajistila především 

účast ve filmech jako Ďábelské 
líbánky, Světáci, Trhák nebo Křtiny, 
které natočil Zdeněk Podskalský,“ 
říká Robert Rohál.

I když mu v letošním roce vy-
jdou ještě další tři knižní tituly, je 
to jen jedna část jeho tvůrčích ak-
tivit. Značné plány má totiž rovněž 
ve své fotografické tvorbě a její pre-
zentaci. Letos se zúčastní celkem 
tří výstav. Zatímco 12. března bude 
v holešovském zámku otevřena 
výstava nazvaná Fotoobrázky, kde 
bude vystavovat společně se zpě-
vačkou Evou Pilarovou, koncem 
března proběhne další vernisáž 
na hradě Křivoklát. 

„V překrásné hradní galerii 
budu vystavovat společně s Ja-
nem Levorou a výstava, která se 
bude jmenovat V pavučinách snů, 
potrvá do konce června,“ přibližuje 
Robert Rohál. „Je mi ctí, že výsta-
va na Křivoklátě, mimochodem 
třetím nejnavštěvovanějším hradě 
v Česku, bude zahájena v sobotu  
26. března, tedy v den slavnostní-
ho otevření hradní sezony. A pro-
tože mi poběží dvě výstavy takřka 
souběžně, musel jsem připravit 
dvě kolekce… Tento rok bude 

výstavu, tentokrát sa-
mostatnou. Proběhne 
v rámci prvního ročníku 
Mezinárodního hudeb-
ního festivalu F. L. Věka 
v Dobrušce a měla by 
být instalována v gale-
rii nově vybudovaného 
kulturního centra.“

Ve výhledu je ale 
i výstava, kterou by 
měl mít za rok ve foye-
ru Městského divadla 
ve Zlíně a kterou rov-
něž pokládá za svou 
další velkou příležitost. 
„Zkusil jsem teď něco 
jiného, začal jsem troš-
ku „čarovat“ a fotogra-
fie budou ve větším 
formátu, o čemž se 
přesvědčí i návštěvníci 
blížící se výstavy v hole-
šovském zámku. Jsem 
rád, že tam se mnou 
bude vystavovat slav-
ná zpěvačka, která je 
i ve fotografování velice 

šikovná,“ uzavírá Robert Rohál.

Luboš Kubáček   

Obálka nové Rohálovy knihy.

vůbec náročný - protože Křivo-
klátem moje vystavování nekončí. 
Od listopadu budu mít ještě jednu 
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Římskokatolický kostel Nane-
bevzetí Panny Marie v Holešově 
vybízel svým programem v úterý 

25. ledna v 18 hodin k návštěvě. 
Děkan Mgr. Petr Bulvas na jeho 
půdě totiž přivítal varhaníka Ludví-
ka Šuranského, který zde vystou-
pil se svým více než hodinovým 
recitálem. 

Ludvík Šuranský vystudoval 
Konzervatoř P. J. Vejvanovského 
v Kroměříži a v současné době 
působí jako učitel hudby na ZUŠ F. 

KONCERT

Varhanní koncert v holešovském kostele

X. Richtera v Holešově. Koncertuje 
na řadě míst u nás i v zahraničí. 
Slavnostní a vážnou atmosféru 
v kostele zlehčil hned v úvodním 
slově pan děkan vtipem, za jehož 
autora se pokládá Johann Sebasti-
an Bach: „Hrát na varhany je velice 
jednoduché, jenom musíte vědět 
kdy a kterou klapku zmáčknout.“ 

Bach byl také prvním sklada-
telem, jehož dílo se pan Šuranský 
rozhodl posluchačům zprostřed-
kovat. Zahrál jeho Preludium und 
Fuge in h BWV 544. Následující 
hodinu hudby vyplnila díla dalších 
světových i českých autorů a ukon-
čila symbolicky opět skladba J. S. 

Bacha, tentokrát Preludium und 
Fuge in C BWV 545. 

Pan Ludvík Šuranský připravil 
přítomnému obecenstvu duchovní 

a povznášející hudební zážitek. On 
totiž ví moc dobře, kdy a kterou 
klapku zmáčknout... 

Marie Drechslerová

Ředitel ZUŠ Holešov PhDr. Jaroslav Zámečník, Ludvík Šuranský 
a děkan Mgr. Petr Bulvas.

Ludvík Šuranský za varhanami.

PLES SRPD 2. ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY HOLEŠOV

Sobota 26. února 2011 
- zámek Holešov

K tanci hrají EXPO a AZ BAND
Vstupné 200 Kč

HOLEŠOV - Novou publikaci chystá pro edici 
Knihovnička Holešovska externí spolupracovník 
naší redakce Jiří Valenta. 

Brožura, která by se měla objevit na jaře 
letošního roku a kterou vydá město Holešov, 
připomene - slovem i obrazem - všechna sochař-
ská díla v Holešově. Vedle toho se autor zmíní 
i o holešovských kostelech.  

Editorem publikace, která bude mít přibližně 
35 až 40 stran, bude redaktor čtrnáctideníku Hole-
šovsko Robert Rohál. „Pan Valenta je bývalý učitel, 
který mě učil kdysi na Druhé základní škole. Takže 
ho znám řadu let, vždycky jsem ho měl jako kantora 
rád,  a tudíž mne těší, že do našich novin přispívá 
články, které oslovují řadu našich čtenářů. Píše 
velice dobře, ale hlavně se zabývá tématy, na která 
by se nemělo zapomínat,“ říká Robert Rohál.

Některé Valentovy texty v Holešovsku už 
vyšly, některé budou nově připsané, nicméně 
v chystané publikaci se objeví v nově upravené 
a kompletní formě.

(red)

Jiří Valenta chystá 
na jaro brožuru 

pro Knihovničku 
Holešovska

Slovem provází:
autorka 

Jaroslava Grobcová

nakladatelka 
Věra Burgetová

Čtvrtek 24. února 
2011 v 17 hodin

studovna Městské 
knihovny Holešov

Vstupné: 25,- Kč

Městské kulturní středisko - Městská knihovna Holešov
pořádají

TAJEMNÁ MÍSTA VELKÉ MORAVY
PREZENTACE KNIHY

„OD VELKÉ MORAVY SVÍTÁ“
spojená s autogramiádou

Koncert k 10. výročí trvání souboru 

CORDA MAGICO
Pondělí 28. 3. 2011 - sala terrena

zámek Holešov
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Holešovský zámek za Rottalů - 3. část

V minulých dílech jsme se seznámili s uspo-
řádáním a zařízením místností v holešovském 
zámku za prvních Rottalů - raně barokních vel-
možů. S postupem času se ale doba a zvyklosti 
měnily. Poslední Rottal, hrabě František Antonín 
(pánem Holešova byl v letech 1717 - 1762) už 
zažil nejen vrcholné baroko, ale i nástup rokoka. 
Stále byl bohatý a vlivný, sice už ne nejmocnější 
šlechtic na Moravě jako jeho prastrýc Jan, pořád 
ale ještě díky rozsáhlé pozemkové držbě jej lze 
považovat za velmože. 

Od počátku osmnáctého století se vysoká 
šlechta diferencovala - někteří šlechtici si zvolili 
úřednickou nebo vojenskou dráhu, která je při-
poutala ke dvoru či k úřadu, a proto na svých 
venkovských sídlech trávili čas jen výjimečně. 
František Antonín z Rottalu si naopak zvolil 
život velkostatkáře - znamenalo to, že většinu 
roku pobýval na svých panstvích, hlavně tedy 
v Holešově a jen výjimečně jezdil za spole-
čenskými příležitostmi do velkých měst (Brno, 
Olomouc, Vídeň). A protože většinu času trávil 
na holešovském zámku, upravil si jej podle 
tehdy aktuálních zvyklostí, které se už dost lišily 
od doby raně barokních stavitelů zámku.

Hlavním znamením změn byla snaha o vý-
razné zvýšení intimity života šlechty. Z budovy 
zámku byl částečně vytlačen hospodářský 
život. Většina sloužících, pacholků, děveček, 
kočích a řemeslníků se ze zámku vystěhovala 
- pro ně nechal hrabě postavit celou severní 
frontu Hankeho ulice (to jsou ty „typizované“ 

domky kolem židovského hřbitova). Jako hos-
podářské zázemí zámku vznikla zřejmě i dnešní 
Holajka. 

V přízemí a suterénu zámku zůstala ku-
chyně, spižírny, strážnice a byty (tedy spíš 
místnosti) pro strážné - mušketýry a jejich rodiny 
(jedním z těch strážných byl i otec skladatele  
F. X. Richtera). Bydlelo zde i osobní služebnic-
tvo hraběcí rodiny. V přízemí byla zřízena lékár-
na (ale spíše to byl sklad a přípravna léčivých 
bylin, mastí a dalších přípravků), jeden zdejší sál 

začal sloužit jako jídelna pro personál zámku. 
Ale většina dílen, které se zde nalézaly, už byla 
přesunuta mimo zámek do předzámčí.

Velké změny doznaly pokoje v „pianu nobi-
le“ - prvním patře. Zatímco doposud se z pokojů 
vycházelo většinou pouze jen na otevřenou 
chodbu (která byla zřejmě za F. A. Rottala 
uzavřena okny), nechal holešovský pán propojit 
všechny místnosti vnitřními dveřmi uprostřed 
stěn - tzv. enfiládou, takže se jimi všemi mohlo 
projít, aniž v zimě musel člověk vyjít na stu-
denou chodbu. Pronikavě se omezila potřeba 
obrovských místností - hrabě již nestoloval se 
všemi svými služebníky, ale jen se svou rodi-
nou, případně pozvanými přáteli či hosty.

Velký sál se stal 
pro pořádání hostin 
zbytečný - v případě 
větších společenských 
akcí plně postačovala 
sala terrena, a proto 
byl využíván už jen pro 
koncerty a divadelní 
představení. Jako jídel-
ny pro šlechtice slou-
žilo několik menších 
sálů v prvním patře, 
tyto jídelny byly navíc 
specializovány - menší 
jídelna pro úzký okruh 
hraběcí rodiny, „velká“ 
jídelna pro slavnost-
nější příležitosti. 

Rovněž některé 
další místnosti v prv-
ním patře dostaly spe-
cializované společen-
ské určení - byl zde 
přijímací „salon“, ku-
řárna - pánský pokoj, 
salon paní hraběnky, 
herna na společenské 

Fotografie z interiérů holešovského zámku 
pocházejí ze začátku 20. století, kdy zámek 

obývala rodina hrabat Wrbnů.

HISTORICKÁ 
ZAJÍMAVOST (seriál)

ZÁMEK DNES. Vedle bohatého kulturního programu (koncerty, 
výstavy, plesy) je dnes v holešovském zámku k vidění i ukázka 
šlechtického bydlení. 

Foto Robert Rohál 

hry, zřejmě i lovecký pokoj. Řemeslně dobře 
zpracované zbraně se z rystkomory přestěho-
valy na zdi pokojů, kde sloužily jako dekorace, 
stejně jako trofeje zvěře a další a další obrazy, 
pořizované hrabětem - mecenášem umění. 

Pro touhu po větší intimitě byly ale pokoje 
v prvním patře příliš velké - byly proto často 
přepažovány zdí (bez ohledu na jejich výzdo-
bu) - stopy po tom zůstaly například v bývalé 
šatně (první sál vpravo za hlavním schodištěm) 
či v první místnosti bývalé knihovny (první sál 
za zámeckou kaplí). A kapli, která na zámku 
byla od jeho postavení, nechal zřejmě F. A. Rot-
tal nově vyzdobit a zvýšit probouráním stropu 
do druhého patra.

Přesto ale řada pokojů v prvním patře 
zůstala skladišti nebo byla prázdná, zejména 
díky tomu, že piano nobile sice posílilo svoji 
společenskou funkci, ale bydlet v něm už hra-
běcí rodina nechtěla. 

Díky diplomatické obratnosti se hned 
v prvním roce vlády v Holešově podařilo F. A. 
Rottalovi dosáhnout zrušení císařského zákazu 
pokračovat ve stavbě zámku a prakticky ihned 
začal dokončovat pokoje ve druhém patře. Ty 
už byly menší, plochostropé, teplejší a pod-
statně vhodnější jako ložnice hraběcí rodiny 
i hostinské pokoje. Sem se brzo hraběcí rodina 
přestěhovala, a založila tak koncepci bydlení 
na zámku, která přetrvala vlastně až do 20. 
století, do konce využívání zámku jako obydlí 
hraběcí rodiny.

Karel Bartošek
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KONCERTY ZUŠ F. X. RICHTERA 
HOLEŠOV

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

Pátek 18. března v 16 h: Koncert akordeonů (sál ZUŠ)

Středa 24. března v 17 h: Klavírní koncert 
Markéty Hubáčkové a jejích žáků (sál ZUŠ)

Již čtvrté samostatné Mistrovství ČR v twir-
lingu se konalo 29. - 30. ledna 2011 v Nym-
burce.

Kromě titulů mistrů České republiky se také 
přidělovaly postupy na mistrovství Evropy.

Holešovská děvčata si vedla výborně 
a podařilo se jim 
získat všechny 
druhy medailí 
i vytoužené no-
minace na evropský šampionát.

Nikola Zlámalová - 2. místo - rytmické 
taneční sólo - junior mladší, Nikola Zlámalová 
- 3. místo - sólo 1 hůlka - junior mladší, Len-
ka Dujková - 3. místo - sólo 2 hůlky - senior  
Lenka Doleželová, 3. místo - sólo 1 hůlka - senior,  

Holešovské twirlerky úspěšné 
na mistrovství ČR

Lenka Doleželová - 1. místo - sólo X Strut - senior,  
Lenka Dujková + Nikola Zlámalová  - 5. místo 
- duo junior starší

Děkujeme všem, kteří nás podporovali 
a projevili svou vstřícnost při přípravách na toto 
mistrovství. Letošní Mistrovství Evropy v twir-

lingu se koná 
v České repub-
lice v Karlových 
Varech 21. -  24. 

dubna. Holešovské reprezentantky zde budou 
soutěžit se svými sólovými skladbami. Všech-
ny srdečně zveme na toto prestižní klání, kde 
bude skvělá příležitost vidět ty nejlepší twirlery  
z celé Evropy. Více informací najdete na www.
mazoretkyholesov.websnadno.cz

VZORNĚ REPREZENTUJÍ

BESEDA PRO ZAHRÁDKÁŘE
(o řezání ovocných dřevin, výsadbě atd.)

Pátek 18. 2. 2011 v 18 hodin
- Sádek Dobrotice
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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, stol-
ní tenis, trampolína) - otevřeno pondělí až pátek 
14.00 - 18.00, sobota 15.00 -18.00 - možno 
objednat předem na tel.: 573 39 69 28, e-mail: 
vsetuly@centrum.cz

ZVEME VÁS
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 
světa 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, 
ubytování, 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, výtvarka, hry a mnoho dalšího, cena: 
990,-, přihlášky do 31. 1. 2011
16. 2. Cirque de glace - lední revue ve Zlí-
ně, tajemný příběh o stvoření a vývoji Země, 
speciální efekty, špičkoví krasobruslaři, artisté 
z celého světa, nádherné kostýmy, cena: 420,- 
(vstupenka na tribuně a doprava), cena bez 
dopravy 320,-, odjezd z AN Holešov 17.30 
(přihlášky do 28. 1.)
18. 2. Diskohrátky s Olgou aneb Soutěž 
na skákacích 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 
barevně i materiálově 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,-
24. 2. ZUMBA  s Jasmínou od 20.00 pro za-
čátečnice a nové zájemce ZDARMA!!! Cílem 
je ukázat, že hubnout lze s radostí, zábavou 
a bez stresu
25. 2. Beseda „Bolest šikany“ od 16.00 
pro děti od 11 do 15 let, vstup zdarma, délka 
besedy 2 hodiny
25. 2. Člověče, nezlob se - turnaj ve spole-
čenské 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, startov-
né: 10,- (přihlášky do 25. 2.)
27. 2. Dívka roku 2011 - základní kolo postu-
pové celorepublikové soutěže pro dívky od 13 
do 15 let, holky, dívky a slečny, přijďte uká-
zat, že i hezká děvčata jsou chytrá, čekají 
vás úžasné zážitky a hodnotné ceny.

PŘIPRAVUJEME
4. 3. Holešovský TALENT od 18.00 finálový 
galavečer
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: rozhovor, módní přehlídka, volná 
disciplína, startovné: 30,- (přihlášky do 25. 2.)
6. 3. Taneční pro dospělé, pro začátečníky 
a mírně pokročilé, cena: 1200,-/pár 
12. 3. Zápas fotbalových benjamínků od 10.00 
v tělocvičně TYMY
19. 3. Jarní dámská jízda, příjemné odpoled-
ne 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 opé-
káním 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 začá-
tečníky od 19.15 a pro pokročilé od 20.15
ZUMBA pro ženy a dívky s Jasmínou ve čtvr-
tek od 19.00 a od 20.00 taneční styl spojující 
prvky aerobního cvičení a latinskoamerických 
tanců, hubnout lze s radostí, zábavou a bez 
stresu, cena kurzu (permanentky): 900,-/10 
lekcí, 1400,-/20 lekcí
JÓGA PRO PŘEDŠKOLÁKy, vhodné cvičení 
pro děti s odkladem školní docházky, cvičení 
je zaměřeno na vyrovnávání svalových dis-
balancí, protažení svalů, správné fungování 
vnitřních orgánů a vnitřních procesů v těle, 
odbourávání fyzických a psychických bloků, 
uvolnění a relaxace. Cvičí se na podložkách 
bez obuvi. Kurz povede lektorka Mgr. Hyánko-
vá 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 „Ku-
pujete si čas“ - efektivní výuka psaní na po-
čítačové klávesnici pomocí individuální progra-
mové výuky ZAV. Určeno dětem od 2. třídy, pro 
mládež i dospělé, dvě vyučovací hodiny týdně, 
cena: 800,-/děti do 15 let, 1500,-/ostatní.
Kurz „EFEKTIVNí RODIČOVSTVí - efektivní 
výchova dětí“ - kurz sestává z 9 lekcí formou 
zážitkové práce se skupinou rodičů, nosná 
témata: základní stavební kameny efektivního 
rodičovství, rodinná atmosféra, sourozenecké 
konstelace, řešení problémů, pochopení ne-
správného chování dětí, povzbuzování, komu-
nikace, přirozené a logické důsledky chování, 
disciplína, rodinná pravidla a rady, rozvíjení 
vlastní sebedůvěry rodičů. Bližší informace 
v kanceláři TYMY.

KROUŽKy
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 
kombinací, nácvik exhibičních prvků a souher
Angličtina pro žáky, studenty i dospělé
pro začátečníky, příprava k maturitě, dou-
čování pro žáky ZŠ, SŠ, zájemci, hlaste se 
v kanceláři 

LÉTO S TyMy - letní pobyty a tábory 2011
27. - 30. 6. „Mám malý stan“ - stanový tábor 
pro maminky s dětmi v Podhradní Lhotě

3. - 9. 7. Na kolo okolo Třeboně - cyklistický 
tábor v Třeboni
3. - 9. 7. Výprava velrybářská - rybářský 
tábor v Třeboni
11. - 15. 7. Discopříběh - taneční tábor v srdci 
Beskyd na Sulově
11. - 15. 7. Indiáni z Bílé hory pro kluky 
a holky od 6 let, celotáborová hra s indiánskou 
tematikou
11. - 15. 7. Expedice yDyKSEB, turistic-
ký tábor pro děti základních škol na Sulově 
v Beskydech
11. - 15. 7. Angličtinka pro začátečníky i po-
kročilejší kluky a holky od 6 let
25. 7. - 6. 8. Tajemství pána pokladů aneb 
Zpět do středověku - stanový tábor pro děti 
od 6 let v Podhradní Lhotě
15. - 19. 8. Léto na koni pro kluky a holky od 8 
let, jezdecký výcvik
15. - 19. 8. Kouzlo barev, výtvarný a rukodělný 
tábor pro děti od 6 let

LETNí MĚSTSKÉ TÁBORy
18. - 22. 7. Alenka v říši divů - výtvarně-ke-
ramický fantasy tábor s výlety, hrami a tvorbou 
v přírodě
1. - 5. 8. Putování s Gormity - turisticko-příro-
dovědný tábor s dobrodružnou hrou s Gormity 
lesa, země, vody i lávy
22. - 26. 8. U nás v TyMy - tábor s výlety 
a nabídkou aktivit a činností TYMY

LÉTO U MOŘE
Červen - Chorvatsko - Istrie (Lanterna)
2. 9. - 11. 9. Itálie Caorle - cena: 3.390,- 
(ubytování, plná penze, doprava, pojištění CK 
proti úpadku, spotřeba energií), lze vlastní va-
ření, prostorná písečná pláž s přímým vstupem 
z kempu, vodní park s báječnými skluzavkami 
a spoustou atrakcí, ubytování v prostorných 
stanech se dvěma ložnicemi po 2 osobách 
s podlážkou, fakultativní výlet do Benátek.

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

POMÁHÁME!
Adoptuj panenku - a zachráníš dítě, zakoupe-
ním hadrové panenky v ceně 600,- přispějete 
na očkování dítěte v Africe, akce probíhá celo-
ročně ve spolupráci s UNICEF.

MUZIKÁL V Praze
Ať žije rokenrol, v sobotu 30. 4. - cena akční 
890,- nebo 1190 (dle míst k sezení), předsta-
vení v Divadle Broadway 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. Informace na tel.: 573 39 69 28
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Občanské sdružení 
DIVADLO 6. KVĚTNA HOLEŠOV 

Vás zve na již 3. DIVADELNÍ PLES 
tentokrát ve stylu 30. let minulého století. Proběhne v sobotu 12. 2. 2011 
od 19.30 hodin v prostorách holešovského zámku.

K tanci a poslechu v hlavním sále bude hrát skupina JAZZZUBS 
Zlín, v balkónovém sále si připomeneme hity 60.-80. let při OLDIES disco. 
Připravena je bohatá tombola a možnost skvělého občerstvení. 
V bohatém programu vystoupí v tanečních ukázkách členové DIVADLA 
6. května, duo Nejedlý & Nejedlá a taneční studio Evans.

Budeme rádi, když přijmete naše pozvání. Příchozí ve stylovém ob-
lečení budou odměněni malou pozorností, ale hlavně přispějí k vytvoření 
skvělé a stylové zábavy.

Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Holešově. 
Vstupné 250,- Kč. 

JANKOVICE  - Vladimír Březina a Jaro-
slav Pospíšil jsou autory knihy „Jankovice - his-
torie a současnost obce“, která byla za účasti 
obou autorů a místostarosty obce Jankovice 
Miroslava Darebníka  29. ledna pokřtěna v sále 
Obecního úřadu Jankovice. Zatímco předmluvu 
napsala starostka obce Miloslava Šišáková, 

V Jankovicích pokřtili novou knihu o obci
na jazykové úpravě pracovali Mgr. Pavlína 
Křížová a Miroslav Darebník.

V knize, která má skoro 300 stran, je pou-
žita celá řada dobových fotografií, o zaujatosti 
autorů hovoří i obrazová příloha, která sahá až 
do dávné minulosti. Ostatně kapitoly nazvané 
Jankovice v pravěku a rané době dějinné na zá-

kladě archeologických nálezů, Dějiny obce 
od první písemné zmínky do roku 1621 nebo 
Jankovice za vrchnostenské správy do roku 
1848 prozrazují hloubku samotného vyprá-
vění. Teprve až poslední kapitoly se zabývají 
současností obce. 

Robert Rohál

Plný sál Obecního domu v Jankovicích během slavnostního křtu 
nové krásné knihy.  

JUDr. Jaroslav Pospíšil, místostarosta obce Miroslav Darebník 
a Mgr. Vladimír Březina, Ph.D.

Vzpomínka
Kdo tě znal, vzpomene,
kdo tě měl rád,
nikdy nezapomene.

Dne 15. února 2011 vzpomeneme sedmé smut-
né výročí úmrtí mého manžela, našeho tatínka 
a dědečka, pana

JANA MIKULíKA z Holešova

Stále vzpomíná manželka a dcery s rodinami.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

TyMy zve všechny děti

VALENTÝNSKÝ KOUZELNÍK
A DISKOHRÁTKY

Velká show kouzelníka Šeklina, diskohrátky. 
Neděle 13. února od 15 hodin v TyMy, vstupné 40 Kč.

Středisko volného času, příspěvková organizace, Sokolská 70, 
769 01 Holešov, tel. 573 396 928

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ 
- JARO 2011

pro začátečníky a mírně pokročilé, cena 1200 Kč/pár, 
zahájení 6. března 2011

Velká společenská hala, SVČ TYMY Všetuly, Holešov, informace 
a přihlášky v kanceláři SVČ TYMY do 25. 2. 2011
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1. 2. 1876 Narozen HAŠKOVEC, Prokop 
Miroslav, básník, literární historik, překladatel, 
romanista, zabýval se i francouzsko-českými 
literárními a kulturními styky (+ 20. 12. 1935) - 
135. výr. narození
2. 2. 1891 Narozen BALÁN, Alois, architekt, 
rozvíjel tzv. národní sloh, funkcionalismus, pů-
sobil ve Valašském Meziříčí, Zlíně (+ 11. 5. 
1960) - 120. výr. narození
3. 2. 1546 Narozen HUBER z Risenpachu, 
Adam, překladatel, spisovatel, vydavatel, česky 
a latinsky píšící spisovatel z Veleslavínova okru-
hu, autor a překladatel lékařských,  farmaceutic-
kých a zdravovědných knih, vydavatel kalendářů 
a pranostik (+ 23. 6. 1613) - 465. výr. narození
4. 2. 1896 Narozen CHyTIL, Vojtěch, profesor 
na umělecké akademii v Pekingu, učitel kreslení 
v Japonsku, sbíral čínské, japonské, tibetské 
umění, pořádal výstavy čínského umění v Ev-
ropě (+ 9. 5. 1936) - 115. výr. narození
5. 2. 1921 Narozen HANZL, Oldřich, grafik, 
malíř, sochař, zabýval se monotypy, plastikou, 
autor olejů, pastelů, akvarelů, působil v Brně 
a Kroměříži (+ 9. 5. 1992) - 90. výr. narození
6. 2. 1916 Zemřel MAŠKA, Karel Jaroslav, 
muzejní spolupracovník, sběratel lidových po-
věstí, archeolog, paleontolog, prozkoumal pa-
leolitické stanice v jeskyni Šipka u Štramberka 
a v Přerově-Předmostí, jeho nálezy se staly 
základem paleolitické sbírky Moravského mu-
zea v Brně (* 28. 8. 1851) - 95. výr. úmrtí
7. 2. 1916 Narozen SLEZÁK, Timoteus, archi-
tekt, projektoval bytové domy pro Zlín (+ 27. 8. 
1978) - 95. výr. narození
8. 2. 1921 Zemřel DVOŘÁK, Max, archivář, 
historik výtvarného umění, pedagog, teoretik vý-
tvarného umění, profesor dějin umění vídeňské 
univerzity (* 14. 6. 1874) - 90. výr. úmrtí
9. 2. 1956 Zemřel VySKOČIL, Jan Kapistran, 
filozof, historik, archivář, profesor církevních 
dějin na teologické fakultě v Praze, působil 
v Kroměříži (* 27. 8. 1886) - 55. výr. úmrtí
10. 2. 1976 Zemřela BLAŽKOVÁ, Marie, dra-
matička, publicistka, prozaička (*18. 8. 1906) 
- 35. výr. úmrtí
11. 2. 1951 Narozen TOBIČíK, Radko, tlu-
močník z francouzštiny, majitel cestovní agen-
tury Souvenir Satin, individuální prodejce vozů 
Rolls-Royce, Bentley, nábytku, místopředseda 
astrologické společnosti, spisovatel, žil v Hole-
šově - 60. výr. narození
12. 2. 1926 Narozen TACHOVSKý, Karel, 
básník, dramatik, literární kritik, prozaik, autor 
rozhlasových a televizních her, redaktor, pro 
rozhlas připravoval literární a zábavná pásma, 
dramatizace a úpravy, věnoval se dramaturgii 
rozhlasových her, psal reportáže, verše, literární 
kritiky (+ 29. 4. 1989) - 85. výr. narození
13. 2. 1891 Narozen FIALA, Josef, medailér, 
sochař, autor prací v oboru keramické plastiky, 
autor soch, bust, medailí aj. (+ 31. 5. 1960) - 
120. výr. narození
14. 2. 1886 Narozena KŘIČKOVÁ, Pavla, 
prozaička, básnířka, sběratelka lidových pís-
ní, překladatelka, autorka poezie pro mládež, 
literárně rozhlasových pásem a veršů (+ 10. 7. 
1972) - 125. výr. narození
15. 2. 1971 Zemřel ZAMAZAL, Josef, autor 
odborné literatury, kreslíř, malíř, teoretik výtvar-
ného umění, jako ilustrátor přispíval do Lido-
vých novin, Nebojsy a do Šlehů, jako odborný 
spisovatel do Grafického obzoru, Bibliofila, 
Veraikonu a dalších časopisů (* 20. 6. 1899) 
- 40. výr. úmrtí
16. 2. 1971 Zemřel ŠRÁMEK, Josef, gra-
fik, malíř, ilustrátor, maloval převážně krajiny 

VÝROČÍ - ÚNOR 2011

a zátiší, zabýval se scénickými návrhy a užitou 
grafikou (* 6. 1. 1893) - 40. výr. úmrtí
17. 2. 1991 Zemřel MACHÁČEK, Miroslav, 
herec a divadelní režisér (* 8. 5. 1922) - 20. 
výr. úmrtí
18. 2. 1876 Narozen KRATOCHVíL, Franti-
šek, úředník ředitelství Československých drah, 
založil a v letech 1927-1938 redigoval Zálhotský 
sborník Památkového spolku v Podhradní Lho-
tě, autor článků z minulosti Podhradní Lhoty, 
vlastivědný pracovník (+ 3. 8. 1955) - 135. výr. 
narození
19. 2. 1931  Zemřel KARAS, Josef Franti-
šek, básník, dramatik, herec, novinář, prozaik, 
redaktor, vydavatel, spolupracoval s časopisy 
Obzor a Haná, psal historické romány, diva-
delní hry pro ochotníky, zván moravský Jirásek  
(* 4. 12. 1876) - 70. výr. úmrtí
20. 2. 1911 Narozen TUREK, Adolf, archi-
vář, historik, věnoval se historické topografii 
Moravy a Slezska, tématům z kulturních dějin, 
archivní teorii a praxi (+ 20. 3. 1998) - 100. výr. 
narození
21. 2. 1911 Narozen SyROVÁTKA, Oldřich, 
básník, autor dětské literatury, překladatel, 
redaktor, redaktor ve Státním nakladatelství 
dětské knihy, šéfredaktor časopisu Zlatý máj 
a časopisu pro mládež Ježek (+ 8. 4. 1977) - 
100. výr. narození
22. 2. 1966 Zemřel PAVLíK, Richard, archivář, 
folklorista, muzejník, vlastivědný pracovník, 
uspořádal sbírku valašských pověstí, stručný 
místopis Vsacka, bibliografii okresu a zhotovil 
turistickou mapu Valašska, publikoval v regi-
onálních časopisech, člen redakce časopisu 
Naše Valašsko a sborníku Dolina Urgatina  
(* 30. 5. 1889) - 45. výr. úmrtí
23. 2. 1911 Narozena URBÁNKOVÁ, Jarmila, 
básnířka, literární kritička, nakladatelská redak-
torka, prozaička, překladatelka, rozhlasová 
redaktorka, autorka dětské literatury (+ 13. 5. 
2000) - 100. výr. narození
24. 2. 1951 Narozen KOLLMANN, Vítězslav, 
bibliograf, knihovník, muzejní pracovník, prá-
ce z oboru historie, architektury a urbanismu 

na Moravě a ve Slezsku, zaměření na ikono-
grafii - 60. výr. narození
25. 2. 1931  Narozen v Bystřici pod Hostýnem 
ČEJKA, Eduard, autor literatury faktu, histo-
rik, překladatel, redaktor, spolupráce s tiskem, 
rozhlasem, televizí, překladatelská, lektorská 
a redakční činnost (+ 16. 3. 2007) - 70. výr. 
narození
26. 2. 1931 Zemřel HLAVINKA, Alois, literární 
publicista, řada odborných prací filologicko- 
-historické povahy, zajímal se o lidovou píseň, 
působil v Kroměříži (* 4. 7. 1852) - 70. výr. 
narození
27. 2. 1921 Narozen SLEZÁK, Miloš, gra-
fik, malíř, medailér, textilní výtvarník, sochař, 
věnoval se užité grafice, ilustracím, knižním 
úpravám a plakátům, jako textilní výtvarník se 
věnoval technice art protis (+ 23. 9. 1989) - 80. 
výr. narození
28. 2. 2001 Zemřela KLIMEŠOVÁ, Eva, his-
torička umění, muzejní pracovnice, redaktorka, 
členka redakce Časopisu Slezského muzea  
(* 26. 12. 1926) - 10. výr. úmrtí

HUDEBNí VýROČí
1. 2. 1881 Narozen PAŘíK, Theodor Bohu-
mír, hudební skladatel, houslista, dirigent, člen 
symfonického orchestru v Kolíně nad Rýnem, 
člen divadelního orchestru ve Frankfurtu nad 
Mohanem, člen Tonkünstlerorchestru Oskara 
Nedbala v Vídni, angažován ve filharmonii v Lip-
sku, od r. 1929 vedl městský orchestr v Polné 
(+ 28. 1. 1961) - 130. výr. narození
5. 2. 1986 Zemřel GREGOR, Vladimír, hudeb-
ní historik, hudební kritik, publicista, sbormistr, 
redaktor památníku Žerotína, v tisku publikoval 
kritiky i vědecké práce, autor řady knih a rozhla-
sových pořadů (* 10. 12. 1916) - 25. výr. úmrtí
9. 2. 1916 Zemřel VOJÁČEK, Hynek, hudební 
skladatel, působil převážně v cizině (Vídeň, 
Kluž, Brest Litevský, Petrohrad), v Petrohradě 
byl členem carské opery a vyučoval na kon-
zervatoři, autor mnoha skladeb a dvou oper  
(* 4. 12. 1825) - 95. výr. úmrtí
11. 2. 1926 Zemřel HOPPE, Jaroslav, hudební 
skladatel, působil v Berlíně, vydal v Německu 
písňové cykly a balady (* 6. 7. 1878 v Kromě-
říži) - 85. výr. úmrtí
12. 2. 1816 Narozen RAFAEL, Franz Xaver, 
hudební skladatel, dirigent, působil v divadlech 
v Rakousku a Maďarsku, psal scénickou hudbu 
(+ 19. 4. 1867) - 195. výr. narození
18. 2. 1986 Zemřel SMETÁČEK, Václav, 
dirigent, hobojista, hudební pedagog, hudební 
skladatel, sbormistr, 1928-56 zakladatel a člen 
Pražského dechového kvinteta, 1930-33 Česká  
filharmonie, 1934-43 vedoucí gramofonového 
oddělení a dirigent orchestru pražského rozhla-
su, 1943-45 šéf Filmového orchestru, 1940-46 
sbormistr Pražského Hlaholu, 1942-71 šéfdiri-
gent Symfonického orchestru hl. města Prahy 
FOK (* 30. 9. 1906) - 25. výr. úmrtí
22. 2. 1891 Narozen NADEMLýNSKý, Ed-
vard, hudební pedagog, hudební skladatel, 
sbormistr (+ 6. 5. 1967) - 120. výr. narození
26. 2. 1971 Zemřel BERG, Josef, hudební 
skladatel, hudební teoretik, muzikolog, roz-
hlasový hudební redaktor, spisovatel, autor 
komorních oper a skladeb, scénické hudby, or-
chestrálních děl (* 8. 3. 1927) - 40. výr. úmrtí
28. 2. 1906 Narozen FRANCL, Jaroslav, 
hudební skladatel, autor komorních a orches-
trálních skladeb (+ 19. 6. 1990) - 105. výr. 
narození

H.K.
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RELAX

Jak obnovit síly aneb Umění odpočívat

Zábavný test pro ženy: Máte smysl pro rodinu?

„Trénink je všechno!“ řekl Mark Twain. 
„I broskev byla kdysi hořkou peckovinou 
a květák není nic jiného než zelí dobře 
vycepované.“ Zvyšovat a udržovat svou 
fyzickou kondici lidé docela slušně umějí. 
Ale podobné zásady při pěstování dobré 
psychické formy často opomíjejí. Každý, 
kdo si chce udržet dobrý fyzický stav, ví, 
jak naplánovat svůj odpočinek. Při dušev-
ní práci však hospodaří se silami často 
nerozumně.

Ze všech našich činů se zdá být odpočinek 
tou nejsnazší věcí na světě. Ale jednoduše 
vypnout ještě neznamená znovu načerpat vyda-
nou energii. Dosáhnout klidu. Univerzální recept 
na potřebnou harmonii těla a ducha neexistuje. 
Není jím ani doporučovaný aktivní odpočinek. 
Naše Psyché si totiž k obnově sil často žádá jiný 
scénář než naše Fyzis. Proto je nutno program 
odpočinku podřídit také těmto potřebám. I když 
je závislý na individualitě a životní situaci jedin-
ce, jednoduchý návod na obnovení duševní síly 
stanovit nelze.

Autogenní trénink
Někdo píše celý den na počítači, pracuje 

na skeneru, učí nebo stojí u rýsovacího prkna. 
A pak se diví, že ho ona vychvalovaná práce 
na zahrádce nebo program fit centra nezbavuje 
stresových obtíží. Není ale divu. Předpokladem 
odpočinku při jednostranné duševní práci je 
uvolnění celého organismu. A to pouze fyzická 
námaha nedokáže.

Vykonáváním převážně stejné činnosti se 
jednostranně zatěžují určité orgány, v tomto 
případě levá mozková hemisféra. Následkem 
všeho bývají při nejmenším nepříjemné svíravé 
pocity kolem žaludku, „hlava v kleštích“, sta-
žené svaly končetin, dýchací obtíže. Energie, 
koncentrovaná k dosažení maximálního výkonu 
v určitých partiích, volně neproudí. Takto posti-
žení lidé potřebují cíleně prováděnou, dobře 
nacvičenou relaxaci, která sevření uvolní a po-
může zapojit také pravou hemisféru. 

Základní podmín-
kou je umění odpoutat se 
od vnímání okolního světa, 
takzvaně přeladit. Ovšem 
právě tato fáze je nejobtíž-
nější, protože se zvyšujícím 
se věkem se schopnost vy-
pnout opotřebovává.

Nenáročná 
relaxace

Uvolňujících, léčeb-
ných a sebezdokonalujících 
metod i variant různě propra-
cované techniky relaxace je 
mnoho. Časově nenáročná 
(asi 5 - 7 minut), která se 
dá běžně zařadit i do pra-
covního programu, je tato:

1/ Pohodlně se posadíme a najdeme si 
v místnosti nebo venku jednu věc či bod, na kte-
rý se maximálně soustředíme (vzor na koberci, 
pokojovou květinu, obraz, strom).

2/ Začneme pravidelně dýchat a uvědo-
mujeme si především uvolňující výdech. Může-
me zavřít oči a začít zažité zklidnění přenášet 
na nejvíce postižená místa - hlavu, svaly rukou, 
břišní svaly. Koncentrujeme se na představu, 
jak se v nás otevírá vše, co bylo zablokováno.

3/ Cévy, stejně jako svaly, se uvolňují, části 
těla se postupně proteplují, energie začíná vol-
ně proudit a nastává pocit celkového osvěžení 
a vyrovnanosti.

Podobnou terapii provádí i lékař formou 
hypnotické sugesce, ale i pravidelný autogen-
ní trénink vede k dobrým výsledkům. Pomoci 
může i vhodně volená meditační hudba. Nejlépe 
je provádět autogenní trénink v přírodě.

Duševní kondice
Při duševní práci mnozí zacházejí se svými 

silami zcela nerozumně. Je nutno si uvědo-
mit, že rytmus střídání útlumů a pozornosti je 
zpočátku poměrně rychlý, proto je lépe pro 
zachování pozornosti často a krátce odpočívat 
a postupně mysl posilovat a její pracovní inter-
valy prodlužovat. Nemít problémy s nesoustře-
děností, zaviněnou přepracováním, za trochu 
ukázněnosti stojí.

Snění
Fantazie - ať už kohokoli přenese kamkoli 

- umí navozením určitých představ a situací, 
které by každý tak rád prožil, obnovovat onu 
opotřebovanou dovednost: vypnout. Proto je 
nutné si občas dopřát malý denní sen - ostrov 
v jižních mořích, středověký hrad, roli, kterou 
běžný život neposkytuje. To není oblomovšti-
na. Vždyť snění je též nesmírně osvobozující 
autosugesce!

(red)
Ilustrační foto Robert Rohál

Patříte k těm, kteří manžel-
ství a rodinu uznávají, anebo 
si o této instituci myslíte své? 
Máte talent být skvělou manžel-
kou, anebo si život bez manžela 
dovedete klidně představit? Jak 
na tom jste, to vám řekne tento 
test.

1/ Jak se díváte na flirtování?
A/ Když je člověk svobodný, tak 

proč ne (3 body)
B/ Záleží na momentálním rozpo-

ložení (2 body)
C/ Je to tak vzrušující (1 bod) 

2/ Ohlédnete se na ulici za kaž-
dým hezkým nebo zajímavým  
mužem?

A/ Ano, vždycky (1)
B/ Jak kdy (3)
C/  Ani ne (2)

3/ Představovala jste si už jako 
malá, kolik budete mít dětí? 

A/ Často (3)
B/ Až během první vážné známosti 

(2)
C/ Ani ne (1)

4/ Jakou svatbu jste si 
vždycky přála mít?

A/ Svatbu v bílém a spoustu 
lidí kolem (3)

B/ Pokud možno malou (2)
C/ Snila jsem o jiných věcech 

(1)

5/ Už na začátku manžel-
ství jste počítala s tím, 
že budete manželovi 
dnes a denně vařit?

A/ Těžká otázka (2)
B/ Berete to jako samozřej-

most (3)
C/ Ani náhodou (1)

6/ Kdyby váš manžel hod-
ně vydělával, zůstala 
byste v domácnosti?

A/ Samozřejmě (3)
B/ Možná ano, možná ne 

(2)
C/ Chcete rozvíjet vlastní ka-

riéru (1)

7/ Co byste dělala, kdybys-
te zjistila, že vás manžel 
podvádí? 

A/ Navrhla byste mu rozvod 
(1) 

B/ Promluvila byste s ním 
a snažila se manželství 
udržet (3)

C/ Dala mu na vybranou: buď 
vy, nebo vaše sokyně (2)

A jak na tom tedy do-
opravdy jste? 

Pokud jste získala 15 - 
21 bodů, tak si piště, že jste 
pro rodinu jako stvořená. 
Přímo ideální rodinný typ. 

Pokud jste dosáhla 11 
- 14 bodů, máte šanci i přes 
vaše nemalé ambice stát se 
milou, pozornou a chápa-
vou ženuškou.  

Máte-li však celkový 
souhrn 7 - 10 bodů, tak 
byste se raději neměla ani 
vdávat, protože nejste ten 
typ a váš manžel by byl 
chudák.

Připravil Robert Rohál  Ilustrační fotografie Robert Rohál
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II. liga 
4. kolo: ŠK Holešov A - Š.K. Veselí 
nad Moravou 4.5 : 3.5. Holešov 
dokázal v domácím prostředí po-
razit silný celek Veselí a připsal si 
důležité 3 body v boji o záchranu. 
Bodovali: P. Petržela, M. Rafaja st., 
M. Rafaja ml. Remizovali: A. Sojka, 
P. Navrátilík, R. Šudřich.
5. kolo: TEC Hustopeče - ŠK Ho-
lešov A  5:3. Favorit soutěže i bez 
velmistra Plachetky nezaváhal 
a pohlídal si dvoubodové vítězství. 
Bodoval: L. Zicháček. Remizovali. 
T. Cagašík, R. Šudřich, P. Petržela, 
A. Chutný.
6. kolo: Sokol Postoupky - ŠK 
Holešov A 4.5:3.5. Pro obě 
družstva klíčové utkání v boji 
o udržení, které hráči Holešova 
nezvládli a rázem budou mít 
se záchranou velké problémy. 
Bodovali: T. Cagašík, L. Zichá-
ček. Remizovali: A. Sojka, R. 
Šudřich, M. Rafaja st.

Krajský přebor  
4. kolo: Sokol Hošťálková A - 
Š.K. Holešov B  4.5 : 3.5. Naše 
„Béčko“  překvapivě nestačilo 
na družstvo Hošťálkové, a od-
padlo tak ze hry o postup. Bo-
dovali: M. Rafaja st., Vl. Ševela. 
Remizovali: P. Navrátilík, M. 
Rafaja ml., M. Vymětal. 
5. kolo: ŠK Holešov B - Rož-
nov pod Radhoštěm A 3:5. Další 
porážka našeho „Béčka“ , tentokrát 
se silným družstvem Rožnova. Bo-
dovali: M. Rafaja st. Remizovali: R. 
Šudřich, M. Rafaja ml., R. Zajíček, 
Vl. Ševela.
6. kolo: Staré Město E - ŠK Ho-

Holešovští šachisté bojují na několika frontách

lešov B 3:5. Bodovali: R. Šudřich, 
P. Navrátilík, M. Vymětal, R. Za-
jíček. Remizovali: M. Rafaja ml., 
A Chutný.
7. kolo: ŠK Holešov B - Š.K. Bor-
šice B  3:5. Domácí se připravili 
o lepší výsledek proti vedoucímu 
družstvu soutěže několika hrubý-
mi přehmaty. Bodovali: M. Rafaja 
st., M. Rafaja ml. Remizovali: R. 
Šudřich, M. Vymětal.

Regionální přebor 
4. kolo: Sokol Kvasice - Š. K. Hole-
šov C 5: 3. V závěru dlouho vyrov-
naného zápasu měli pevnější nervy 
hráči Kvasic. Holešov se nadále  

potácí na chvostu tabulky. Bodovali: 
J. Petřivalský. Remizovali: P. Kraj-
car, Z. Krajcar, M. Novák, O. Piskač.
Morkovice A - Sokol Holešov A  
5.5 : 2.5. Bodoval: M. Sovadina. 
Remizovali: A. Peška, M. Kunc, 
L. Janík.

5. kolo: ŠK Holešov C - Slavia 
Kroměříž D  3.5 : 4.5. Naši hráči 
dokázali s favoritem sehrát vyrov-
naný zápas, nakonec však odešli 
opět poraženi. Bodovali: M. Novák, 
J. Petřivalský, K. Šudřich. Remizo-
vali: P. Krajcar.
Sokol Holešov A - Prusinovice 5: 
3. Bodovali: P. Petržela, P. Ploch, 
A. Peška, R. Holman. Remizovali: 
M. Kunc, L. Janík.
6. kolo: TJ. Lutopecny - ŠK Hole-
šov C 5:3. Holešovu se naprosto 
nic nedaří a ani v tomto zápase ne-
bylo lépe. Céčko čeká zoufalý boj 
o záchranu. Bodovali: P. Krajcar, 
E. Dvořák, J. Petřivalský.

Zborovice B - Sokol A  2:6. Dru-
hému holešovskému zástupci se 
vede nepoměrně lépe, tentokrát 
„to odnesl“ poslední celek soutěže. 
Bodovali: R. Holman, M. Sovadina, 
M. Kunc, J. Košata, L. Botek. Re-
mizovali: A. Peška, I. Směšný.

7. kolo  ŠK Holešov - Morkovice A  
4:4. Ani další kolo nepřineslo zlep-
šení situace holešovského céčka. 
Jeho hráči sice vydřeli alespoň 
bod, ten však  v jejich situaci mno-
ho neřeší. Bodovali: Z. Krajcar,  J. 
Petřivalský. Remizovali: P. Krajcar,  
S. Žáček, E. Dvořák, O. Piskač.
Sokol Holešov A - Junior Postoup-
ky 5:3. Sokolové již mohou být, 
na rozdíl od Š.K. Holešov, celkem 
v klidu, záchranářské práce se jich 
již netýkají a na postup ztrácejí 7 
bodů. Bodovali: P. Ploch, M. Sova-
dina, L. Botek, O. Sedláček. Remi-
zovali: R. Holman, J. Košata.

Regionální soutěž
4. kolo: Sokol Holešov B - 
Postoupky D 4 : 4.  Bodovali: 
M. Sovadina,  O. Sedláček, M. 
Tomeček st., Č. Voltner.
5. kolo: Milovice - Sokol Hole-
šov B  4:4. Domácí měli na do-
sah historicky první vítězství 
v soutěži, Holešov však nako-
nec dokázal zápas zremizovat. 
Bodovali: M. Sovadina,  Č. Volt-
ner,  J. Foukal. Remizovali: L. 
Botek, M. Kunz.
6. kolo: Rusava- Sokol Holešov 
B 7:1. Sokol B utrpěl na Rusa-
vě těžký debakl, když dokázal 
bodovat jen Martin Sovadina. 
V tomto kole se konečně do-
čkali šachisté z Milovic, kteří 

za přispění hráčů ze ŠK Holešov 
J. Petřivalského a O. Piskače, kteří 
v tomto klubu hostují, dokázali těs-
ně porazit Hulín, a korunovali tak 
své tříleté snažení první výhrou 
v historii oddílu.

(is)

Prodám byt 3+1 v Holešově.
Tel. 724 757 116.

Inzerce 
v Holešovsku,

polovina úspěchu

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

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

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma. 

Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621

Pojišťujeme:
Životní a úrazové pojištění
Rodinné domy - 1 mil. = 623 Kč/rok
Domácnosti - 300 tis. = 614 Kč/rok
Chaty - lze i vč. zařízení, vybavení

Odpovědnost:
v běžném občanském životě
z výkonu povolání
z výkonu práva myslivosti (350Kč)
z držby a vlastnictví nemovitosti

Povinné ručení 
- výběr z 12 pojišťoven Havarijní pojištění

Pojištění podnikatelů a firem 
- majetek, odpovědnost, přepravy

CHCETE LEVNĚJŠÍ 
POJIŠTĚNÍ?

POJIŠŤOVACÍ 
KANCELÁŘ - VOTAVA

Po - Pá: 8 - 12 • 13 - 16.30 hodin
Mob.: 603 740 659, Tel.: 573 397 077

E-mail: votava.josef@post.cz
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Dva ženské týmy DFK Holešov se připravují na jarní sezónu 2011

kdy dominovala především jeho 
záložní a útočná řada; obrana, tvo-
řená nejzkušenějšími hráčkami, 
poměrně často a zbytečně chy-
bovala při jednoduchých herních 
situacích, ale její chyby nedokázali 
soupeři až na výjimky potrestat 
tak, jak by tomu bylo jistě ve vyšší 
soutěži. Motivace obránkyň k ak-
tivní hře byla kolísavá a v této řadě 
byly největší rezervy DFK. Nejlep-
ší výkony z defenzivních hráček 
předváděla Adéla Motalová, která 
se konečně po zranění kolena vrací 
do své bývalé formy, byla nejak-
tivnější hráčkou obrany a často 
skórovala.Ve stoperské dvojici byly 
jistější výkony Terezy Vybíralové, 
kdežto Pája Jablunková střídala 

výborné a průměrné výkony, Jo-
lana Ďurišová svými podzimními 
výkony po zranění nenavázala 
na předcházející sezóny. Bran-
kářka Veronika Bělašková proži-
la svou premiéru v novém celku 
a dařilo se jí díky dobré tréninkové 
morálce a její chuti učit se, na tom-
to postu se rovněž úspěšně před-
stavily Vendula Kuchařová a Hana 
Jelínková. V záloze jednoznačně 
dominovala Michaela Dobrosláv-
ková, která zlepšila tréninkovou 
docházku a výsledky na hřišti 
na sebe nenechaly dlouho čekat 
- její vytříbená technika, přehled 
a dobré zakončení z ní udělaly 
nejlepší hráčku DFK na podzim. 
Dobrou partii rovněž odehrála zku-
šená Kamila Dětská, která svou 

pilnou mravenčí prací v defenzivě 
byla příkladem pro mladší děvčata, 
slibné výkony předváděla i Hana 
Samsonková, která zlepšila fyzic-
kou kondici a zklidnila se ve hře. 
Dominika Stolářová absolvovala 
pouze část zápasů, a pokud měla 
kladnou herní motivaci, jasně pře-
vyšovala všechna děvčata svým 
herním přehledem, rozehrávkou 
a technikou; jako prvoligová hráč-
ka by však měla v této soutěži 
vylepšit svou střeleckou bilanci. 
Adéla Kozubíková se lepšila zápas 
od zápasu, u ní se na vzestupu 
výkonnosti podílela především její 
tréninková píle a ctižádostivost. 
Vendula Kuchařová je momentálně 
nejnadějnější hráčkou DFK, zápa-

sy odehrála na několika postech 
včetně herního zatížení ve druhém 
celku žen i v žákyních, a proto byla 
nejvytíženější ze všech děvčat. 
Její největší devízou je bojovnost 
a zarputilost, s kterou nastupuje 
do každého zápasu, ale stále jí 
chybí fyzická kondice a koncen-
trace, neboť po výborných prv-
ních poločasech se ve druhých 
často herně vytrácela. V útoku 
byla po odchodu Skupinové jas-
ně nejlepší Eva Zderčíková, kte-
rá předvádí stabilní vyrovnanou 
hru a přes studijní zátěž patřila 
k nejlepším na podzim. Vedle ní 
hrála se střídavými úspěchy další 
děvčata, která se od této hráčky 
především potřebují naučit kon-
centraci a bojovnosti bez ohledu 

na kvality soupeře. Celkově lze 
říci, že první tým splnil očekávání 
a předváděná hra odpovídala jeho 
tradicím a kvalitám. V jarní sezó-
ně dojde v tomto kádru k několika 
změnám: Pája Jablunková kvůli 
studiu nebude hrát, naopak do-
stanou příležitost nová talentovaná 
děvčata, která se v oddíle objevila 
v zimní přestávce.

Béčko se přesune 
z Nevšové 
do Pravčic

Druhý tým žen odehrál B-sku-
pinu na domácím hřišti v Nevšové 
a toto řešení se ukázalo jako nepří-

liš šťastné, přesto soutěž dokončil 
na předposledním místě se ziskem 
2 bodů za remízy a skórem 5:33. 
Páteří týmu byla nakonec holešov-
ská děvčata, která musela často 
při absolvování dvojzápasů řešit 
nedobrou zápasovou docházku 
původního celku z Loučky. Přes-
to družstvo ukázalo svou života-
schopnost, ale na jaře změní své 
působiště a domácí zápasy bude 
hrát na hřišti TJ Pravčice, což bude 
výhodnější pro hráčky DFK. Z jed-
notlivých děvčat měly vzestupnou 
tendenci výkony Alexandry Ska-
lické, která při velkém pracovním 
zatížení konečně stabilně hrála 
a zlepšila se, nejčastěji za béč-
ko hrála Vendula Kuchařová, a to 
na nejrůznějších postech, dobré 
výkony rovněž předváděla debutu-
jící Hanka Jelínková v brance, která 
patřila mezi opory a často svými 
výkony odvracela hrozbu vysokých 
porážek. Debut mezi ženami zde 
zažily žákyně Kristýna Zichalo-
vá a Denisa Baranová, příležitost 
pravidelně hrát dostala i další děv-
čata, která doposud seděla na la-
vičce prvního týmu, a měla tak 
možnost ukázat svou výkonnost. 
Na jaře projde tento tým výraznou 
změnou, představí se zde několik 
nových děvčat z žákovského druž-
stva, jež má momentálně velký 
počet hráček.

Mgr. Svatava Ságnerová

Po nešťastném sestupu z 2. 
ligy hrály ženy DFK Holešov po-
prvé třetiligovou soutěž se dvěma 
týmy - velký počet hráček a množ-
ství nadějných žákyň, které potře-
bují dostat herní příležitost, vedly 
výbor klubu k historickému kroku - 
vytvoření B-družstva. Páteří tohoto 
celku měla být děvčata ze zaniklé-
ho oddílu FK Loučka, ale podzim 
nakonec probíhal v poněkud jiné 
režii. První tým žen měl jasný úkol 
- vyhrát svou skupinu a předvést 
takovou hru, která by jej výrazně 
odlišovala od dalších účastníků 
soutěže - a to se podařilo; B-tým 
měl sloužit pro rozehrání děvčat 
z lavičky, nadějných žákyň a nově 
příchozích hráček.

Áčko žen
suverénně vede

Áčko je po podzimní části 
suverénně na čele Moravskoslez-
ské divize žen C-skupiny s plným 
počtem 27 bodů a hrozivým skóre 
114:3 vůči soupeřům a s osmi-
bodovým náskokem má postup 
na dosah ruky. V družstvu nastaly 
výrazné změny: fotbalovou kariéru 
ukončila Kateřina Brezanská, kvů-
li opakovanému zranění nehrála 
Kateřina Bakalíková, studium od-
vedlo mimo kopanou Evu Šutovou, 
která hrála minimálně, a největší 
naděje oddílu Dominika Stolářová 

hrála na podzim v dresu juniorky 
FC Slovácka a domácímu celku  
vypomáhala dle možností. Větší 
část zápasů ještě v holešovském 
dresu odehrála Zdenka Skupino-
vá, která momentálně působí v pr-
voligovém FC Brno, vůbec nehrála 
Silvie Weisová, která absolvovala 
operaci kolena. Do družstva A se 
naopak začlenily brankářka Vero-
nika Bělašková a záložnice Adé-
la Kozubíková, které jako jediné 
z kádru FC Loučka zvládly zátěž 
prvního týmu a byly pro něj plat-
nými hráčkami; větší herní příleži-
tost rovněž dostala nadějná 14letá 
Vendula Kuchařová a další mladá 
děvčata.

Všechny své soupeře přehrál 
Holešov nátlakovou ofenzivní hrou, 

Představujeme celkem 35 děvčat, která na podzim 
hrála v celku DFK Holešov:

A-tým: Veronika Bělašková, Hana Jelínková, Vendula Kuchařová, Adéla Kuchařová, Tereza 
Vybíralová, Pavlína Jablunková, Jolana Ďurišová, Kamila Dětská, Dominika Stolářová, Michaela Dob-
roslávková, Hana Samsonková, Eva Šutová, Adéla Kozubíková, Zdenka Skupinová, Eva Zderčíková, 
Eva Šutová, Lenka Fibichová, Žaneta Batoušková, Kristýna Zichalová, Barbora Černobilová, Aneta 
Procházková, Alexandra Skalická, Kateřina Pavelcová, Markéta Švábová.

B-tým: Hana Jelínková, Veronika Bělašková, Vendula Kuchařová, Alexandra Skalická, Barbora 
Černobilová, Renata Červenková, Michaela Dobroslávková, Lenka Fibichová, Zdenka Skupinová, 
Kristýna Habancová, Tereza Vybíralová, Kateřina Pavelcová, Aneta Procházková, Kristýna Zichalová, 
Denisa Baranová, Jaroslava Šefránková, Aneta Šimordová, Markéta Švábová, Martina Sivková, Hana 
Kršňáková, Alena Čechová, Marcela Častulíková, Adéla Fojtíková, Pavlína Manová.

Za úspěšné absolvování sezóny patří poděkování trenérům Viktoru Vinklárkovi, Ladislavu Kundrátovi 
a Zdeňku Odstrčilíkovi, výboru DFK Holešov a rodičům hráček za zajištění organizace zápasů a jejich 
zázemí a všem sponzorům, kteří činnost DFK Holešov podporují.
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Mladší žáci Holešova se stále připravují na jarní sezónu. Po turnaji, 
který se uskutečnil 16.1. v hale 1. Základní školy, pokračovali turnajem 
v Otrokovicích. Tam se střetli s šesti mužstvy a umístili se na pěkném 
třetím místě. V sobotu 29. 1. se zúčastnili žáci z Holešova v hale Novesta 
ve Zlíně turnaje „Labota cap“ a umístili se na šestém místě. Poslední 
turnaj proběhl opět v hale 1. Základní školy v Holešově. Dopoledne se 
utkali žáci s pěti mužstvy a skončili na krásném druhém místě. Pořadí:  
1. Olomouc, 2. Holešov, 3. Fryšták, 4. Otrokovice, 5. Kroměříž. Nejlepším 
střelcem turnaje se stal Filip Kotas z Holešova, který vstřelil 10 gólů. 
Nejlepším hráčem se stal Daniel Grečmar z Olomouce, nejlepším branká-
řem Michal Daněk z Fryštáku. Odpolední čas patřil turnaji přípravky, kde 
Holešov obsadil třetí místo. Pořadí: 1. Čebín, 2. Bystřice p. H., 3. Holešov, 
4. Přerov, 5. Kroměříž. Na tomto turnaji se stal nejlepším hráčem Kryštof 
Matuška z Holešova, nejlepším střelcem Jáchym Šíp z Bystřice p. H.  a nej-
lepším brankářem Miroslav Lošťák z Čebína. Všem zúčastněným děkujeme 
za účast a přejeme hodně sportovních úspěchů v jarní sezóně. Další halový 
turnaj  se bude konat 20. 2. 2011 opět v hale na 1. ZŠ v Holešově.

Ladislav Linda, trenér ml. žáků Holešov

Mladí fotbalisté z Holešova se připravují na jarní sezónu

Vyhlášení výsledků na jednom z přípravných turnajů. 

Propozice 18. ročníku silničního 
běhu Rohálovská desítka

Prusinovice: sobota 26. 2. 2011 u kulturního domu
• 1. závod III. ročníku MORAVSKO-SLOVENSKÉHO běžeckého pohá-
ru 2011 a 4. závod XXXI. ročníku Velké ceny vytrvalců Olomouckého 
kraje 2011
• Závod se započítává do 2. ročníku Rohálovského duatlonu 
• Pořadatelé: Běžecký klub Holešov a Obecní úřad Prusinovice 
Časový pořad: 9.00 - 11.15 prezentace pro hlavní závod v tělocvičně, 
8.40 - 10.30 prezentace žák. a dorost. kategorií v kulturním domě, 
12.00  start hlavního závodu na 10 km, 13.00  losování tomboly, 14.00 
vyhlášení výsledků. Startovné: v hlavním závodě 100 Kč (4 eura), mlá-
dežnické kategorie bez startovného. Další informace - tel.: 602427505, 
573386236, Ondřej Němec, 768 42, Prusinovice 397, asics@post.cz, 
www.rohalovskadesitka.cz, www.rohalovskapadesatka.cz, www.one-
mec.cz Celková účast v 17. ročníku byla 653 závodníků. 

(redakčně kráceno)

Masarykova 635/12, Holešov, tel.: 573 394 773
prodejna elektro: 573 398 503

www.emka-holesov.com, m.kunc@emka-holesov.com

Provádíme:
• Elektroinstalace (cenové rozpočty,montáž, opravy, revize)
• Hromosvody (montáž, opravy, revize)
• Zámečnické práce, výroba rozvaděčů
• Montáž a servis domácích telefonů atd.
• Pronájem stavebních elektroměrových rozvaděčů po dobu stavby
• Kabelové spojky, opravy poškozených kabelů

Prodáváme:
• Elektroinstalační materiál
• Elektrospotřebiče, osvětlovací tělesa
• Kompletní materiál pro hromosvody

Miroslav Kunc - EMKaD, spol. s r. o.
odborníci na elektřinu

Hudba: Taneční skupina BENE
Cimbálová skupina RADOVAN

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

Cena vstupenky s místenkou: 200 Kč

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!!!

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

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

Prodejna a půjčovna el. nářadí 

značky BOSCH
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SOUTĚŽ SPONZORUJE 
RESTAURACE KANADA

Téměř čtyřicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou jsme uveřejnili 
v Holešovsku č. 1/2011, přičemž všichni poznali, že jde o písničku Levandu-
lová, kterou zpívá Hana Hegerová. První vylosovanou je Lenka Václavíková 
z Kurovic, druhou vylosovanou se 
stala Jana Škrlová z Bořenovic - obě 
výherkyně si pochutnají v Restauraci 
Kanada v Holešově.

Za správně vyluštěné SUDOKU 
pošleme volné vstupenky do kina 
Svět opět dvěma ženám - Magdě Ku-
báčové z Holešova a Marii Zlámalové 
z Rymic. Všem šťastným výherkyním 
redakce srdečně gratuluje! 

A teď už pokračujeme v nové 
hádance, která je od letoška posta-
vena na písničkových textech. Na-
bídneme část textu - a vaším úkolem 
bude uhodnout, jak se písnička jmenuje a kdo ji zpíval: „Tvým bytem je 
studentská kolej, jedna postel, gramofon, Ringo Starr se z obrázku 
dívá, já bych snad, co vidí jen on, viděl rád...“

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 

Posílejte zajímavé fotografie - rádi je uveřejníme.  
Autorem této fotografie je Jan Levora.

Stále oblíbená zpěvačka  
Hana Zagorová.

V příštím Holešovsku si přečtěte článek o fenome-
nálním úspěchu Moravských dětí v opeře Bohéma, 
rozhovor se zlínskou herečkou Petrou Domžalovou 
a řadu dalších zajímavých článků.


