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Co vy na to, 
pane starosto?

Město něco tají?

Některá média přinesla 
v posledních týdnech 
informaci o tom, že ve-
dení města tají výsledky 
hydrogeologického prů-
zkumu, který si Holešov 
zadal v souvislosti se zá-
jmem společnosti Mitas 
postavit ve strategické 
průmyslové zóně novou 
továrnu na výrobu zemědělských pneumatik. 
Co vy na to, pane starosto?

„Důrazně se ohrazuji proti informacím, že 
vedení města nebo já osobně tajíme výsled-
ky hydrogeologického průzkumu. V souvislosti 
s polemikou, která kolem záměru Mitasu vznikla, 
se vedení města skutečně rozhodlo objednat si 
nezávislý hydrogeologický průzkum, který má 
posoudit, jaký vliv může mít činnost tohoto gu-
márenského výrobce na podzemní prameniště. 
Závěry tohoto průzkumu byly předloženy členům 
zastupitelstva na veřejném jednání, které se 
uskutečnilo v pondělí 21. února.“ 

Dokončení na str. 3

Bezmála šest hodin trvala pondělní schůze 
Zastupitelstva města Holešova. Dlouhé a místy 
emotivní jednání prodloužily zejména dva stě-
žejní body. Rozhodování zastupitelů o tom, jestli 
se bude pokračovat v dlouhodobě připravova-
ných nákladných investicích, a za druhé pak 

Zastupitelé Holešova jednali hlavně
o Mitasu a investicích

představitelé města obšírně diskutovali o tom, 
jak se postaví k záměru společnosti Mitas, která 
chce postavit v holešovské průmyslové zóně 
továrnu na výrobu zemědělských pneumatik.    

Pokračování na str. 3

Holešov (frs) - Od března začne oficiální 
provoz odpadového centra v prostorách areálu 
Technických služeb Holešov. V této souvislosti 
bude ukončen provoz sběrného dvora v ulici 
Bořenovská. Odpadové centrum bude sloužit 
především obyvatelům Holešova a místních 
částí. Ti budou moci v odpadovém centru od-
ložit veškeré odpady, u kterých nemají možnost 
zbavit se jich v rámci svozu směsného komu-
nálního odpadu nebo vyhozením do nádob 
na separovaný odpad.

Podrobnosti na str. 2

Odpadové centrum 
zahájí provoz

Zeleň čekají 
jarní ořezy

Holešov (frs) - Nezadržitelně se blíží před-
jaří a s tím také vhodné období na ořez stromů. 
Tomu se nevyhne ani městská zeleň.  

Jak nás informovala Pavla Pšejová z Od-
boru životního prostředí Městského úřadu 
Holešov, takzvanými hlavovými řezy projdou 
javory na náměstí Svobody, v ulicích Národ-
ních bojovníků, Újezd, Grohova a ve Všetulích 
v ulicích Ovocná, Zahradní a Sokolská. Redukci 
větví podstoupí rovněž habry v ulici Palackého, 
od Penny do Všetul a v ulici Družby.  Upraveny 
budou stromy, které se neřezaly loni. 

Dokončení na str. 8

Výzva všem spolkovým, kulturním a spor-
tovním organizacím, komerčním subjektům, 
politickým stranám i dalším neformálně půso-
bícím skupinám i jednotlivcům na území města 
Holešova. Chcete-li, aby byla vaše činnost za-
znamenána v kronice města za rok 2010, a vy 
jste se tak stali trvalou součástí historie našeho 
města, zašlete, prosím, informace o své činnosti 
na některý z uvedených kontaktů: František 
Sovadina, Městský úřad Holešov, Masarykova 
628, 769 01 Holešov, mailová adresa: frantisek.
sovadina@holesov.cz. Děkuji.

František Sovadina, kronikář města

Jedenáct občanů bylo zatím nominováno 
do druhého ročníku ankety Cena města Ho-
lešova. Součástí ankety je také vyhlašování 
osobností města v oblasti kultury, volnočaso-
vých aktivit a sportu. Nominace končí v pondělí 
28. února 2011 v 17 hodin.

Podrobnosti na str. 2 

Výzva Holešovanům

Nominace končí

ATRAKTIVNÍ ZÁPIS. Piráti, princezny, bílá paní či malí čertíci. I takovou atmosféru nabízel 
nedávný zápis v holešovských základních školách. 

Další fotografie na str. 7 a na www.holesov.cz. Foto František Sovadina



2

hole‰ovsko 4/2011 www.holesov.cz

Nové odpadové centrum pro 
oddělený sběr využitelných a ne-
bezpečných složek komunálního 
odpadu včetně zpětného odpadu 
bude otevřeno 1. března 2011. Od-
padové centrum se nachází v are-
álu Technických služeb Holešov 
a nahradí sběrný dvůr, který byl 
dosud umístěn v Tučapské ulici. 
Odpadové centrum bude sloužit 
především obyvatelům Holešova 
a místních částí. Toto zařízení bu-
dou moci využít také podnikatelé. 

Obyvatelé Holešova a míst-
ních částí budou moci v odpado-
vém centru odložit veškeré odpady, 
u kterých nemají možnost zbavit 
se jich v rámci svozu směsného 
komunálního odpadu nebo vyho-
zením do nádob na separovaný 
odpad. Centrum bude zároveň 
sloužit jako místo zpětného odbě-
ru elektrického a elektronického 
zařízení. Oproti dosavadnímu sběr-

Od března bude v Holešově otevřeno odpadové centrum

Provozní doba odpadového centra
Po 7.00 - 10.30 • 11.00 - 14.00

Út, St, Čt, Pá 7.00 - 10.30 • 11.00 - 18.00
So 7.00 - 12.00

Úřední hodiny Technických služeb Holešov
Po 7.00 - 10.30 • 11.30 - 13.30
St. 7.00 - 10.30 • 11.30 - 15.30
Čt. 7.00 - 10.30 • 11.30 - 13.30

vozněna kompostárna. Ta bude 
sloužit ke zpracování biologicky 
rozložitelného odpadu vzniklého 
při údržbě města. Zbytky ze svých 
zahrad, jako jsou tráva, ořezané 
větve a podobně, tady budou moci 
samozřejmě zlikvidovat i obyvatelé 
Holešova. 

Vybudování centra bylo finan-
cováno z prostředků Operačního 
programu Státního fondu životní-
ho prostředí za spoluúčasti města 
Holešova. Provozovatelem odpa-
dového centra budou Technické 
služby Holešov, spol. s r.o. 

Věřím, že odpadové centrum 
přispěje ke zkvalitnění systému na-
kládání s odpady ve městě a umož-
ní občanům aktivně se do tohoto 
systému zapojit. V této souvislosti 
upozorňuji, že od 1. března 2011 
bude uzavřen sběrný dvůr v Tu-
čapské ulici.

Příjezd do nového odpadové-
ho centra v areálu technických slu-
žeb je z Tovární ulice. Pro vyřízení 
administrativních věcí lze i nadále 
využívat příjezd z ulice Květná.

Ing. Miroslav Strnad
ředitel Technických služeb Holešov          

nému dvoru bude možné v odpa-
dovém centru ukládat také staveb-
ní a demoliční odpady. V jarních 
měsících pak bude v centru zpro-

Zaujal vás někdo ve vašem 
okolí? Znáte někoho, kdo si za-
slouží veřejnou poctu? Pak ne-
váhejte a navrhněte tuto osobu 
na ocenění. Město Holešov vy-
hlašuje již druhý ročník udělení 
Ceny města Holešova, dále oce-
nění osobností v oblasti kultury, 
volnočasových aktivit a sportu. 

V návrhu uveďte jméno a pří-
jmení navrhovaného, v jaké kategorii 
jej navrhujete a stručnou charakte-
ristiku toho, proč dotyčnou osobnost 

Nominujte spoluobčany na ceny osobností města Holešova
či kolektiv navrhujete. Nezapomeňte 
uvést svoje jméno, příjmení, adresu 
a kontakt na sebe. Nominaci můžete 
poslat poštou na adresu Městský 
úřad Holešov, Odbor školství a kul-
tury, Masarykova 628, 769 01 nebo 
na e-mail petr.chvatal@holesov.cz. 
Můžete využít i nominační formu-
lář, který je ke stažení na stránkách 
města www.holesov.cz přímo na ad-
rese http://www.holesov.cz/mest-
sky-urad/odbor-skolstvi-a-kultury/
formulare-odboru-skolstvi-a-kultury.  

Nominaci lze podat i osobně na Od-
boru školství a kultury Městského 
úřadu Holešov, Masarykova 628.  
Uzávěrka nominací je do pondělí 
28. února do 17 hodin.  

Cenu Osobnost města Holešo-
va uděluje zastupitelstvo. Na zákla-
dě podaného návrhu se může jejím 
nositelem stát fyzická osoba starší 
40 let, která žila či žije v Holešově 
(popřípadě může být ocenění udě-
leno in memoriam) a která význam-
ným způsobem ovlivnila některé 
obory lidské činnosti a významně 
působila ve prospěch občanů měs-
ta, šířila či šíří jméno Holešova doma 
i ve světě. V loňském roce získala 
tuto cenu jedna z nejvýznamnějších 
postav vlastivědné a kulturní činnos-
ti v Holešově a okolí v posledních 
čtyřech desetiletích, ředitel Státního 
okresního archivu v Kroměříži Miro-
slav Olšina. 

Osobnosti Holešova v ob-
lasti kultury a volnočasových ak-
tivit můžete nominovat ve třech 
kategoriích: osobnost v oblasti 
kultury, osobnost v oblasti volno-
časových aktivit a kolektiv působící 
v oblasti kultury či volnočasových 
aktivit.  Navržené osobnosti ve výše 
uvedených kategoriích musí půso-
bit na území města s tím, že měly 
či mají v Holešově trvalé bydliště. 
Navržené kolektivy musejí působit 
na území města Holešova. 

Osobností města Holešova 
za rok 2009 v oblasti kultury se stal 
Jiří Richter, který založil Klub přátel 

Izraele v Holešově a zejména OLAM 
- společnost Judaica Holešov. Je 
hlavním organizátorem každoroč-
ních festivalů židovské kultury v Ho-
lešově. Osobností města Holešova 
za rok 2009 v oblasti volnočasových 
aktivit se stala slečna Lenka Dole-
želová. V roce 2009 založila občan-
ské sdružení Mažoretky Holešov, se 
kterými dobře reprezentuje naše 
město. Kolektivem města Holešova 
za rok 2009 v oblasti kultury a vol-
nočasových aktivit se stal dětský 
folklorní soubor Zrníčko.

Nejúspěšnější sportovci měs-
ta Holešova mohou být navrhová-
ni: v kategoriích sportovní naděje 
(do 15 let), jednotlivci za sportovní 
úspěchy do 20 let, jednotlivci za spor-
tovní úspěchy od 20 let, sportovní 
kolektivy a trenér či organizační pra-
covník. Navržení mohou být sportov-
ci, kteří působí v oddílech na území 
města Holešova. Navržené sportovní 
kolektivy musí reprezentovat kluby 
působící na území města Holešova.  

Osobností města Holešova 
za rok 2009 v kategorii sportovci 
do 20 let se stal vzpěrač  Petr Na-
vrátil.  Kolektivem města Holešova 
za rok 2009 v oblasti sportu se stalo 
družstvo žáků MGC Holešov. 

Podrobné zásady a podmínky 
k vyhlašování jednotlivých osob-
ností naleznete na internetových 
stránkách města www.holesov.cz 
na adrese http://www.holesov.cz/
mestsky-urad/odbor-skolstvi-a-kul-
tury/ankety-mesta.

Příjezd do odpadového centra ve směru šipky.
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Co vy na to, pane starosto?

Pokračování ze str. 1
Na téma Mitas vedli zastupitelé 

vzrušenou a dlouhotrvající diskusi. 
Starosta města v tomto případě udělal 
výjimku z jednacího řádu, aby k pro-
blému mohli diskutovat zároveň za-
stupitelé i občané, respektive přítomní 
zástupci občanských iniciativ, které 
veřejně vystupují proti výstavbě závo-
du společnosti Mitas v Holešově. 

Předmětem diskuse byla zejmé-
na hydrogeologická studie o možném 
vlivu společnosti Mitas na kvalitu pod-
zemních vod, kterou si zastupitelstvo 
nechalo vypracovat u nezávislého 
odborníka.  Ze závěrů této studie vy-
plývá, že činnost firmy by ohrožovala 
kvalitu podzemní vody, a výstavbu 
závodu proto nedoporučuje. Nejen 
na základě této studie proto část pří-
tomných navrhovala, aby zastupitel-
stvo vyslovilo nesouhlas se záměrem 
Mitasu postavit v Holešově svůj zá-
vod. V tomto duchu navrhl usnesení 
opoziční zastupitel Josef Bartošek. 
Jiná část zastupitelů však navrhovala, 
aby zastupitelé počkali s vyjádřením 
svého postoje až do chvíle, kdy své 
stanovisko sdělí společnost Vodovody 
a kanalizace Kroměříž (VaK), která 
je správcem prameniště. Čerpání 
a prodej vody z těchto pramenišť je 
pro tuto firmu zdrojem příjmů v řádu 
desítek milionů korun ročně. Právě 
tato skutečnost je pro část zastupitelů 

Zastupitelé Holešova jednali hlavně o Mitasu a investicích

     

dostatečným kritériem, které zaručí 
objektivitu posudku hydrogeologa 
společnosti VaK. V tomto duchu pro-
to formuloval svůj protinávrh radní 
Luděk Hradil. Zastupitelé nakonec 
těsnou většinou  hlasů podpořili jeho 
návrh, aby odložili vyjádření svého 
stanoviska k výstavbě závodu společ-

nosti Mitas do doby, kdy budou znát 
vyjádření správce prameniště.

   
Investice nakonec budou

Druhým bodem pondělního 
jednání, o kterém zastupitelé dlouze 
diskutovali, byly strategické inves-
tice. Město Holešov dlouhodobě 

připravuje tři důležité stavby v řádu 
stovek milionů korun. Obchvat měs-
ta, odkanalizování Tučap a Količína 
a jejich připojení na čističku odpad-
ních vod ve Všetulích. Třetí velkou 
akcí je pak revitalizace Amerického 
parku, kde by měla vzniknout různá 
sportoviště, včetně zastřešené umělé 
ledové plochy. 

Financování těchto akcí ze stra-
ny Zlínského kraje a z prostředků Re-
gionálního operačního programu se 
však v posledních týdnech zkompli-
kovalo. Město tak bude muset zaplatit 
za tyto investice větší část, než se 
původně předpokládalo, a s velkou 
pravděpodobností si tak bude muset 
vzít úvěr. Starosta města předložil 
zastupitelům varianty možného po-
stupu. Dlouhá diskuse se vedla pře-
devším o tom, do kterých investic se 
vůbec pouštět a jestli se má město 
kvůli tomu zadlužit. Zatímco výstav-
bu jihovýchodního obchvatu města 
a kanalizaci nikdo nezpochybňoval, 
nejvíce se diskutovalo o tom, jestli 
investovat do sportovišť v Americkém 
parku. Zastupitelé dlouze diskutovali 
zejména o tom, jestli se má město 
kvůli tomu zadlužit a jak vysoký úvěr 
si Holešov může dovolit. Nakonec 
se zastupitelé drtivou většinou hlasů 
dohodli na tom, že příprava všech tří 
investičních akcí bude pokračovat. 

František Sovadina

Strategická průmyslová zóna v Holešově budí čím dál větší vášně. 
Stále silněji je slyšet hlasy, které kritizují už samotný fakt, že zde 
zóna byla vůbec postavena. Tyto hlasy zněly i na posledním jednání 
zastupitelstva.

Pokračování ze str. 1
Výsledky průzkumu jsme obdrželi koncem 

ledna. Dříve jsme nechtěli tyto výsledky zveřejnit 
právě z toho důvodu, že jsme považovali za 
korektní seznámit s nimi nejprve členy holešov-
ského zastupitelstva.

Současně na můj podnět Rada města Hole-
šova požádala svým usnesením představenstvo 
společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž 
(VaK) o stanovisko k možnosti umístění firmy 
Mitas ve vztahu k vodnímu zdroji. VaK za pra-
meniště zodpovídá a také z něj v rámci své 
podnikatelské činnosti profituje. Proto považuji 

Město něco tají?

odborné stanovisko této společnosti za zásadní i 
pro další postup příslušných orgánů státní správy 
Městského úřadu v Holešově.  

Chtěl bych znovu připomenout, že obsazo-
vání strategické průmyslové zóny novými inves-
tory je plně v kompetenci Zlínského kraje a státu. 
Město Holešov nemá žádné faktické možnosti, 
jak výběr investorů ovlivnit. Přesto se snažíme 
v rámci možností vystupovat tak, abychom elimi-
novali dopady zóny na životní prostředí. Z tohoto 
důvodu jsme si taky nechali vypracovat tento 
nezávislý hydrogeologický průzkum.“

(sov)

Holešov (frs) - Smlouvu o spolupráci při 
realizaci projektu „Otevřené brány“ v roce 2011 
mezi městem Holešov, Římskokatolickou farností 
Holešov a Zlínským krajem schválila na svém 
zasedání Rada města Holešova. Zároveň se za-
vázala poskytnout neinvestiční dotace ve výši 
15 000 Kč Římskokatolické farnosti Holešov na ho-
norář průvodce kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v Holešově pro období od 1. května do 30. září. 

Na stejný účel poskytne i Zlínský kraj 
10 000 Kč a navíc zajistí vytištění a distribuci pro-
pagačních materiálů a celkovou propagaci projektu 
v médiích. 

Projekt Otevřené brány běží v roce 2011 již 
třetím rokem. Zaměřuje se na zpřístupnění vý-
znamných sakrálních památek ve Zlínském kraji, 
a to díky spolupráci Zlínského kraje, Arcibiskupství 
olomouckého, farností a jednotlivých měst a obcí. 
V roce 2010 navštívilo místa zařazená do projektu 
celkem 76 000 lidí. 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Holešově 
je do tohoto projektu začleněn již od roku 2009. 
Římskokatolická farnost zajistí na základě pode-
psané smlouvy v termínu od 1. 5. 2011 do 30. 9. 
2011 otevření kostela Nanebevzetí Panny Marie, 
a to každou sobotu od 9.00 do 12.00 a od 13.00 
do 17.00 hod. a každou neděli od 13.00 do 17.00 
hod. V jinou dobu kostel otevře po předchozí domlu-
vě na telefonním čísle +420 739 249 037. V době 
církevních obřadů se od prohlídky upouští. 

Brány se otevřou   
již po třetí

Pronajmu byt 1+1 v Holešově.
Tel. 775 053 166.

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma. 

Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
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Přijaté usnesení č. 31/2011 - N 
1896 Rada města Holešova ne-
doporučila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit  1. úplatné na-
bytí pozemku p.č. 3315/5 o vý-
měře 2.692 m2, orná půda, k.ú. 
Holešov, z vlastnictví ČR - Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví města 
Holešov, a to za maximální kup-
ní cenu 120 Kč/m2. Pokud bude 
cena vyšší, město Holešov o ten-
to pozemek dále nemá zájem. 2. 
úplatné nabytí pozemků p.č. 3445 
o výměře 1.914 m2, orná půda, 
a p.č. 3481/1, o výměře 1.942 
m2, vše k.ú. Holešov, z vlastnictví 
ČR - Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových do vlast-
nictví města Holešov, a to za ma-
ximální kupní cenu Kč/m2. Pokud 
bude cena vyšší, město Holešov 
o tento pozemek dále nemá zájem.  
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: ZM 21. 03. 2011.   
Přijaté usnesení č. 32/2011 - N 
1900 Rada města Holešova do-
poručila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit  prodej části 
městského pozemku p.č. 772/1, 
ostatní plocha, o výměře cca 
128 m2, k.ú. Holešov, Kateři-
ně Nedbalové, bytem Přílepy, 
za kupní cenu 500 Kč/m2+ ná-
klady s tímto prodejem spojené. 
Smlouva bude uzavřena v termí-
nu do 30. 04. 2011. Po marném 
uplynutí uvedené lhůty způso-
bené nabyvatelem pozbývá toto 
usnesení platnost.  Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
ZM 21. 02. 2011.    
Přijaté usnesení č. 33/2011 - N 
1909 Rada města Holešova ne-
doporučila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit  zveřejnění zá-
měru prodeje městského pozemku 
p.č. 705/7, zahrada, o výměře 144 
m2, k.ú. Všetuly, dle předloženého 
návrhu.  Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: ZM 21. 02. 2011.  
Přijaté usnesení č. 34/2011 - N 
1903 Rada města Holešova ne-
doporučila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit odkoupení 
části pozemku p.č. 84/1, zahra-
da, o výměře cca 125 m2, k.ú. 
Dobrotice, od Pavly Zbranko-
vé, bytem Dobrotice, za kupní 
cenu Kč/m2 + náklady s koupí 
spojené.  Smlouva bude pode-
psána v termínu do 30. 06. 2011. 
Po marném uplynutí uvedené 
lhůty způsobené prodávajícím 
pozbývá toto usnesení platnost.  
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julí-
ček. Termín: 21. 02. 2011.  
Přijaté usnesení č. 35/2011 - N 
1916. Rada města Holešova do-
poručila Zastupitelstvu města Ho-
lešova schválit  směnu pozemků, 
a to tak, že z vlastnictví města 
Holešova přejdou do vlastnictví 
manželů Dušana Koláře, bytem 
Olomouc, a Kamily Kolářové, roze-
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né Belzové, bytem Holešov, části 
městských pozemků p.č. 1923/3, 
ostatní plocha, a p.č. 1925/24, 
ostatní plocha, o celkové výměře 
cca 247 m2, k.ú. Holešov, a z vlast-
nictví manželů Kolářových přejde 
do vlastnictví města Holešova část 
pozemku p.č. 1923/29, ostatní plo-
cha o výměře cca 347 m2, k.ú. 
Holešov, s dodatečným finančním 
vyrovnáním doplatku 200 Kč/m2 za 
rozdíl výměry směňovaných po-
zemků dle předloženého návrhu.   
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: ZM 21. 02. 2011.    
Přijaté usnesení č. 36/2011 - 
N 1924 Rada města Holešova 
schválila smlouvy se společ-
ností Technické služby Holešov, 
s.r.o.: 1. o nakládání s komu-
nálním odpadem - využitelný 
odpad s účinností od 01. 03. 
2011 a 2. o nakládání s komu-
nálním odpadem - odpadové 
centrum s účinností od 01. 03. 
2011 dle předložených návrhů.  
Zodpovídá: Ing. Markéta Šubo-
vá. Termín: 01. 03. 2011.  
Přijaté usnesení č. 37/2011 - N 
1901 Rada města Holešova   vzala 
na vědomí informaci 2. Základní 
školy Holešov o účasti v projektu 
Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy ČR „EU peníze školám“.   
Tento projekt nebude mít nároky 
na rozpočet města.   
Přijaté usnesení č. 38/2011 - N 
1907 Rada města Holešova I  
schválila příspěvkovým organi-
zacím: - 1. Základní škola Hole-
šov - 2. Základní škola Holešov 
- 3. Základní škola Holešov - Ma-
teřská škola, Holešov, Masary-
kova 636, okres Kroměříž - Ma-
teřská škola, Holešov, Grohova 
1392, okres Kroměříž - Mateřská 
škola Sluníčko Holešov - Stře-
disko volného času, příspěv-
ková organizace - Centrum pro 
seniory, příspěvková organizace 
- Ústřední školní jídelna Holešov 
rozpis finančního plánu na rok 
2011 včetně plánu odpisů majet-
ku dle předloženého návrhu. II 
stanovila závazné ukazatele: 1) 
dodržení čerpání nákladů podle 
syntetických účtů 2) dodržení 
výše čerpání fondů. Zodpoví-
dá: Ing. Dušan Leško. Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 39/2011 - N 
1908 Rada města Holešova dopo-
ručila  Zastupitelstvu města Hole-
šova schválit dodatky ke zřizova-
cím listinám příspěvkových orga-
nizací: - dodatek č. 5 ke zřizovací 
listině 1. Základní školy Holešov 
- dodatek č. 7 ke zřizovací listině 2. 
Základní školy Holešov - dodatek 
č. 6 ke zřizovací listině 3. Základ-
ní školy Holešov - dodatek č. 5 
ke zřizovací listině Mateřské školy, 
Holešov, Masarykova 636, okres 
Kroměříž - dodatek č. 4 ke zřizova-
cí listině Mateřské školy, Holešov, 

Grohova 1392, okres Kroměříž - 
dodatek č. 6 ke zřizovací listině 
Mateřské školy Sluníčko Holešov 
- dodatek č. 5 ke zřizovací listině 
Centra pro seniory, příspěvková 
organizace - dodatek č. 5 ke zřizo-
vací listině Ústřední školní jídelny 
Holešov - dodatek č. 8 ke zřizova-
cí listině Střediska volného času, 
příspěvková organizace - dodatek 
č.10 ke zřizovací listině Městského 
kulturního střediska, příspěvková 
organizace  dle předložených návr-
hů.  Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. 
Termín: ZM 21. 02. 2011. 
Přijaté usnesení č. 40/2011 - N 
1925 Rada města Holešova do-
poručila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit rozpočtové 
opatření č. 2/2011 dle předlo-
ženého návrhu. Zodpovídá: 
Ing. Dušan Leško. Termín: ZM 
21. 02. 2011.   
Přijaté usnesení č. 41/2011 - N 1915 
Rada města Holešova schválila 
zřízení věcného břemene na čás-
tech městských pozemků p.č. 146, 
1768, 1774/1, 1775, vše k.ú. Dob-
rotice, pro společnost E.ON Distri-
buce, a.s., České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, 
zastoupenou společností E.ON 
Česká republika, s.r.o., České Bu-
dějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 
25733591, v souvislosti s akcí „SB-
4507-077 Dobrotice, VN, TS, kab. 
NN - lokalita zahrádek“ za cenu 
100 Kč/bm + DPH v zákonné výši. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 42/2011 - 
N 1917. Rada města Holešova   
doporučila Zastupitelstvu města 
Holešova určit  dle ustanovení § 
120 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění, 
pro funkční období 2011-2015 
počet členů osadních výborů 
takto: - OV Dobrotice: 9 členů 
- OV Količín: 7 členů - OV Tuča-
py: 5 členů - OV Žopy: 9 členů.  
Zodpovídá: Ing. Petr Kvasnica. 
Termín: ZM 21. 02. 2011.  
Přijaté usnesení č. 43/2011 - N 
1890 Rada města Holešova  I  zru-
šila v usnesení RM/301/2010 bod II. 
o uzavření smlouvy o budoucí kup-
ní smlouvě se společností SANITA 
CAR, s.r.o., týkající se prodeje cca 
1.330 m2 pozemku p.č. 1196 včetně 
nebytového prostoru - garáží, vše 
v k.ú. Holešov. II doporučila Zastu-
pitelstvu města Holešova 1. zrušit 
usnesení č. ZM/93/2010 o prodeji 
nebytových prostor stojících na po-
zemku p.č. 1196 a části pozemku 
p.č. 1196 cca 1.330 m2, vše v k.ú. 
Holešov, společnosti SANITA CAR, 
s.r.o., a 2. zveřejnit záměr prode-
je pozemku p.č. 1196/2 o výměře 
1.393 m2 vzniklého na základě ge-
ometrického plánu č. 1579-88/2010 
pro rozdělení pozemku p.č. 1196 
včetně stavby bez čp/če - garáže, 
na něm postavené. Zodpovídá: 

František Kulhavý, Ph.D. Termín: 
21. 02. 2011.
Přijaté usnesení č. 44/2011 - N 
1899 Rada města Holešova do-
poručila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit žádost Evy 
Lužíkové o změnu termínu splat-
nosti kupní smlouvy na koupi 
bytu čp. 1195/1 v městském 
domě na ul. U Letiště v Holešo-
vě, a to do 31. 03. 2011. Zodpo-
vídá: František Kulhavý, Ph.D. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 45/2011 - N 
1912 Rada města Holešova zru-
šila usnesení RM/347/2010 bod 
II. a) o uzavření nájemní smlouvy 
na užívání bytu v domě postave-
ném na pozemku p.č. 3108 na ul. 
Bořenovská v Holešově, a to 
na dobu neurčitou od 01. 09. 2010 
s Františkem Poláškem, bytem 
Holešov - byt o velikosti 2+kk.  Zod-
povídá: František Kulhavý, Ph.D. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 46/2011 - 
N 1920 Rada města Holešova 
schválila prodloužení nájem-
ní smlouvy na užívání bytu 
č. 1 v městském domě čp. 55 
na nám. Dr. E. Beneše v Ho-
lešově Miroslavu Sonntagovi, 
bytem Holešov, a to na dobu 
určitou do 30. 06. 2011 s účin-
ností od 01. 03. 2011. Zodpo-
vídá: František Kulhavý, Ph.D. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 47/2011 - N 
1921 Rada města Holešova schvá-
lila 1. smlouvu o spolupráci při re-
alizaci projektu „Otevřené brány“ 
v roce 2011 mezi městem Holešov, 
Římskokatolickou farností Holešov 
a Zlínským krajem dle předloženého 
návrhu a 2. poskytnutí neinvestiční 
dotace ve výši 15.000 Kč Římsko-
katolické farnosti Holešov na hono-
rář průvodce kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Holešově pro období 
od 01. 05. 2011 do 30. 09. 2011 
dle článku V smlouvy o spolupráci. 
Částka bude čerpána z kapitoly 51 
- Rada města. Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 48/2011 - 
N 1922 Rada města Holešova 
doporučila Zastupitelstvu měs-
ta Holešova schválit 1. kritéria 
pro poskytování finanční dota-
ce z rozpočtu města Holešova 
na činnost a aktivity v oblasti 
sportovní, kulturní a společen-
ské, tzv. „Akce milion“, 2. zása-
dy pro udělování Ceny města 
Holešova „osobnost města Ho-
lešova“, 3. zásady pro vyhlašo-
vání nejúspěšnějších sportovců 
města Holešova a 4. zásady pro 
vyhlašování nejvýznamnějších 
osobností města Holešova v ob-
lasti kultury a volnočasových 
aktivit dle předložených návrhů.  
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. 
Termín: ZM 21. 02. 2011.  

Pokračování na str. 5
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Dokončení ze str. 4

Přijaté usnesení č. 49/2011 - N 
1914 Rada města Holešova   
schválila udělení „Pamětního listu 
v deskách“ Blance Hošťálkové, by-
tem Holešov, Miroslavu Adámkovi, 
bytem Količín, Martinu Holubovi, 
bytem Holešov, Pavlu Vybíralovi, 
bytem Holešov, a Zdence Šťastné, 
bytem Tučapy, u příležitosti jejich 
padesátého bezpříspěvkového 

daru krve. Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal Termín: bezodkladně.   
Přijaté usnesení č. 50/2011 - N 
1923 Rada města Holešova ne-
schválila v souladu s ustano-
vením § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, připojení města Holešova 
k mezinárodní kampani „Vlajka 
pro Tibet“ vyvěšením tibetské 
vlajky dne 10. 03. 2011 na bu-
dovu Městského úřadu Holešov. 

Zodpovídá: Mgr. Zdeňka Kono-
pecká. Termín: 10. 03. 2011.
Přijaté usnesení č. 51/2011 - N 
1875 Rada města Holešova vza-
la na vědomí informaci tajemníka 
městského úřadu o plnění usne-
sení Rady města Holešova ze dne 
24. ledna 2011.  
Přijaté usnesení č. 52/2011 - N 
1928 Rada města Holešova I  
projednala žádost příspěvko-
vé organizace Sociální služby 

Uherské Hradiště, p.o., o po-
skytnutí sponzorského daru 
a žádosti České unie neslyší-
cích Zlín a Nadace pro dárce 
kostní dřeně Plzeň o poskytnutí 
finančních příspěvků a II ne-
schválila   poskytnutí finančních 
příspěvků.        

PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města

Luděk Hradil
ověřovatel zápisu                                                                           

Holešov (sov) - K ozbrojenému loupežné-
mu přepadení došlo v pondělí 7. února v centru 
Holešova. Uprchlý vězeň přepadl hernu na ná-
městí Dr. E. Beneše. „Okolo sedmé hodiny ranní 
vstoupil do herny maskovaný muž. Přes obličej 
měl šál a na hlavě kšiltovku. Pod pohrůžkou 
namířené krátké střelné zbraně přinutil obsluhu, 
aby mu vydala peníze. Žena za barem mu dala 
více než čtyřicet tisíc korun. Lupič poté utekl,“ 
přiblížila dramatické chvíle Simona Kyšnerová 
z Krajského ředitelství Policie ČR ve Zlíně. 
Prchajícího lupiče krátce nato nedaleko místa 
přepadení zadržela hlídka obvodního oddělení 
v Holešově. Policisté následně zjistili, že se 
jedná o třiadvacetiletého cizince, na kterého 

Uprchlý vězeň přepadl hernu v centru města

je vydán mezinárodní zatykač. Mladík utekl 
z vězení v Rakousku.

Zadržený se následně pokusil o útěk také 
z budovy policie v Kroměříži. „Policisty požádal 
o možnost jít na toaletu. Po použití toalety se 
snažil dostat na střechu. Dohlížející policista mu 
v tom chtěl zabránit, mladíkovi se však přesto 
podařilo na střechu vylézt. Odtud se pak dostal 
na protipožární žebřík. Pod ním na něj již čekali 
policisté, kteří ho přesvědčili, aby slezl dolů. Nyní 
se nachází ve vydávací vazbě ve Vazební věznici 
v Brně. Na základě žádosti Rakouska čeká na vy-
dání zpět tamním úřadům,“ dodala policistka.

Ilustrační foto >
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Rok 2010 na Holešovsku 
byl s průměrnou teplotou 8,6 °C 
spíše normální s podnormální dél-
kou slunečního svitu. Úhrn srážek 
828,4 mm byl od založení stanice 
v dubnu 1953 rekordní. Vyplývá 
to z údajů, které nám poskytli pra-
covníci meteorologické stanice 
v Holešově. 

Minimální teplota  v zimě byla 
- 19,2 °C, a to dne 27. ledna. Sně-
hová pokrývka ležela od 3. ledna 
do 25. února a tání se obešlo bez 
výraznější oblevy. Jaro bylo deš-
tivé. V měsíci květnu spadlo více 
než 220 l vody / m2. 

První letní den byl 30. dubna,  
poslední pak 26. srpna. V průbě-
hu léta byly 3 tropické noci a 16 
tropických dnů. Maximální teplo-
ta dosáhla 17. července 34,4 °C. 
V našem okolí se vyskytlo 51 bouř-
kových činností. Závěr roku byl 
teplotně silně pod dlouhodobým 
průměrem.

Loňské množství srážek na Holešovsku bylo rekordní

Den otevřených 
dveří

Český hydrometeorologický 
ústav, Meteorologická stani-
ce Holešov pořádá druhým 
rokem v sobotu 26. března 
2011 od 10 do 16 hodin den 
otevřených dveří. Meteorolo-
gická stanice je u vjezdu do 
průmyslové zóny ze směru 
od sídliště Letiště. 

Deštivý květen
Přes dvě stě dvacet litrů deš-

ťové vody na metr čtvereční spadlo 
v průběhu května v Holešově 
a okolí. Říčka Rusava se sice roz-
vodnila, ale díky protipovodňovým 
opatřením učiněným v minulosti 
větší škody nenapáchala. Potíže 
s vodou byly v Dobroticích a ze-
jména v Količíně. Zdejší kulturní 
areál a přilehlé hřiště se proměnily 
v jedno velké jezero. Docházelo 
rovněž k zatopení sklepů a zahrad, 
k ucpávání kanálů a vpustí. 

(sov)
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Zápisy dětí do škol se konaly v prostředí her a pohádkových postav

Zápis do prvních tříd základních škol se 
konal v pátek 11. února na všech třech zá-
kladních školách. Na každé ze škol přistoupili 
k oslovení budoucích prvňáků různě, v každém 
případě však byly postupy originální a neotřelé. 
Předškoláci tak mohli ukázat své schopnosti 
a znalosti v prostředí plném her, pohádkových 
postav a všudypřítomných úsměvů. V příštím 
Holešovsku přineseme informace o počtech 
dětí, které by měly v Holešově od září letošního 
roku nastoupit do prvních tříd. 

(sov)
Foto František Sovadina a Robert Rohál    
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Vratislav Nechanic-
ký se narodil 24. června 
1932 v Toužetíně v okre-
se Louny. Po ukončení 
obecné školy absolvoval 
dvouletou zemědělskou 
školu - do roku 1947 
pracoval doma v země-
dělství, poněvadž rodi-
na měla možnost osídlit 
pohraničí náhradou 
za vyhnání ze Sudet v roce 1939. 
V roce 1949 odešel do Třešti, kde 
byl zaměstnán v továrně na výrobu 
rádioskříní. Vstoupil do Svazu mlá-
deže a udělal si řidičské oprávnění 
na traktor. Na výzvu Svazu mládeže 
odešel na uhelnou brigádu do dolu 
„ODRA“ v Ostravě. Po roce se opět 
vrátil do Třešti.

V roce 1950 se v Praze ucházel 
o možnost získání pilotního průkazu. 

Seriál Holešovska - Osudy holešovských výsadkářů

Ze 720 účastníků bylo 
vybráno pouze 60 osob. 
Těm, kteří nebyli vybráni, 
ale splnili podmínky, byla 
nabídnuta možnost na-
stoupit jako dobrovolník 
k výsadkovému vojsku. 
Mezi ně patřil i Vratislav 
Nechanický. Prvního říj-
na 1950 nastoupil jako 
18letý k výsadkové služ-

bě do Stráže pod  Ralskem. Absol-
voval krátký paravýcvik a byl vybrán 
do poddůstojnické školy v Terezíně. 
Po skončení školy se vrátil v hodnos-
ti desátníka do Stráže pod Ralskem 
a krátce nato byl odeslán s kamará-
dem ze školy do Zákup, kde cvičili 
družstvo žen. Následně se opět vrátil 
do Stráže, aby byl i s jednotkou  pře-
místěn do Prešova, kde začal 2. rok 
základní služby v hodnosti četaře. 

Po skončení vojenské základní služ-
by se stal poddůstojníkem z povolá-
ní v hodnosti rotného a ustanoven 
do funkce staršiny roty u Brigádní 
výsadkové školy v Košicích. V roce 
1957 byl zařazen do funkce správce 
proviantního skladu brigády. 

Před přemístěním 65. výsadko-
vého a průzkumného praporu do Ho-
lešova přijel převzít holešovská ka-
sárna. V roce 1961 - po odchodu 
65. výsadkového praporu do Pro-
stějova -  přešel k nově vzniklému 
7. výsadkovému pluku zvláštního 
určení do funkce velitele balonového 
družstva. Byl zapojen do výstavby 
výsadkového gorodku a výstavby 
sušárny padáků. Následně se stal 
správcem výsadkového materiálu. 
Tuto funkci vykonával do roku 1969. 
Současně plnil i úkoly výsadkového 
průvodce, odpovídajícího za zdárné 

uskutečnění seskoku z letounu.
U 7. výsadkového pluku mu 

bylo umožněno získat středoškolské 
vzdělání - večerně vystudoval země-
dělskou školu ukončenou maturitou. 
Po rozpuštění 7. VP v roce 1969  
ukončil činnost výsadkáře a přešel 
do ženijně technického učiliště dis-
lokovaného v Holešově, později re-
organizovaného na školské zařízení 
vojsk ministerstva vnitra. U škol-
ského zařízení VMV a PS absolvo-
val důstojnickou školu a pracoval 
v různých hospodářských funkcích 
až do odchodu do důchodu.

Vratislav Nechanický se oženil 
v roce 1953. Se svou manželkou 
vychoval 3 děti a dnes se těší i ze 
šesti vnoučat a deseti pravnoučat. 
K jeho zálibám patří především za-
hrádkaření. 

(jb)

Životní pouť z českého pohraničí přes Prešov až do Holešova

Region (sov) - V minulých dnech zahájila komisařka oddělení 
hospodářské kriminality v Kroměříži trestní stíhání proti šestadvacetileté 
ženě. Ta se jako ředitelka mateřské školy v obci na Holešovsku dopustila 
trestného činu zpronevěry. Od srpna roku 2008 do dubna loňského roku 
neodvedla do pokladny tržby od žáků za mléčné výrobky a obědy. Navíc 
ve svůj prospěch vybírala z účtu mateřské školy různé finanční částky a bez 
vědomí zřizovatele školy si vyplatila odměny ve výši okolo devadesáti tisíc 
korun. Celkově si tak přilepšila částkou přes sto třináct tisíc korun. Za tento 
trestný čin nyní již bývalé ředitelce hrozí až pět let vězení.

Exředitelce školky hrozí vězení

Pokračování ze str. 1
Redukční ořez čeká osiky v ulici Dukelská, vzrostlé vrby ve Šveh-

lových sadech, na náměstí Svobody a na sídlišti U Letiště. Zdravotní a 
redukční ořez se uskuteční také na lípách u kostela. 

V létě by se pak měly dělat zdravotní řezy na stromech ve vnitro-
blocích na sídlištích U Letiště a Novosady.

Zeleň čekají jarní ořezy

Holešovsko (pok) - Přijede, vysbírá a zase odjede. Tak by se dalo 
charakterizovat konání putujícího kontejneru kolektivního systému ELEK-
TROWIN. Ten jenom za uplynulý rok na Holešovsku pohltil a ekologicky 
zrecykloval více než 7 tun elektroodpadu. Během svého působení navštívil 18 
obcí a pokaždé pomohl lidem, kteří nemají ve své obci sběrný dvůr, s recyk-
lací. Obce ve Zlínském kraji putující kontejner navštíví i v letošním roce. 

„Z průzkumu víme, že klesá ochota lidí nosit vysloužilé elektrospo-
třebiče na sběrná místa, která jsou příliš vzdálená. Putující kontejner tak 
jen na Holešovsku usnadnil recyklaci téměř 10 tisícům obyvatel,“ uvádí 
Roman Tvrzník, generální ředitel kolektivního systému ELEKTROWIN, 
a dodává: „Projekt Putující kontejner je sestaven tak, aby žádným způso-
bem nezatěžoval obecní rozpočty. Obce navštívené vloni dokonce ušetřily, 
a to celkem 1,5 milionu korun. Dalších více než 700 tisíc od nás získaly 
na pokrytí administrativy spojené s realizací.“

Speciálně uzamykatelný kontejner ELEKTROWIN přistaví na žádost 
svazku obcí či mikroregionu a společně s ním sestaví také jeho cestovní 
harmonogram. Kontejner se pak přemisťuje z jednoho místa na druhé, 
přičemž na každém místě se zdrží po dobu jednoho až tří dnů. O tom, 
že kontejner do obce dorazí, jsou obyvatelé obcí informování s měsíčním 
předstihem letáky a plakáty. „Díky ELEKTROWINU jsme se zbavili starostí 
se zajištěním sběru vysloužilého elektroodpadu. Putující kontejner si obyva-
telé našich obcí nemohou vynachválit. Nejvíce oceňují, že se mohou zbavit 
těžkého elektroodpadu v blízkosti svého bydliště,“ říká Radek Pospíšilík, 
předseda mikroregionu Holešovsko.

Putující kontejner spořádal 
přes sedm tun elektroodpadu

Odcizil palety za 76 tisíc  
Holešov (sov) - Ve středu 17. února krátce po poledni oznámil poli-

cistům šestadvacetiletý spolumajitel firmy, že se jim někdo vloupal do skla-
du, který se nachází v okrajové části Holešova. „Když byli zaměstnanci 
na místě v pondělí odpoledne, bylo vše v pořádku. Ve čtvrtek už tomu 
však bylo jinak. Chyběly europalety. Prozatím neznámý pachatel si poradil 
s ochranným řetězem na vratech a dostal se dovnitř skladu. Odtud odcizil 
255 kusů europalet. Odvézt takový lup není jen tak, zloděj to měl zřejmě 
dobře promyšlené,“ sdělila policistka Barbora Balášová. Pachatel způsobil 
firmě škodu za bezmála 76 tisíc korun. Policisté na místě provedli nezbytná 
šetření a po pachateli usilovně pátrají. Po jeho dopadení a prokázání viny 
mu za trestný čin krádež hrozí až pět let vězení.
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Český statistický úřad organizuje v roce 2011 v souladu se zákonem 
č. 89/1995 Sb., o státní  statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, 
výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice - 
SILC 2011 (Životní podmínky 2011), které navazuje na předchozí ročníky 
tohoto šetření. Smyslem je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o so-
ciální a ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemích. Dalším cílem 
je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. 

Šetření se uskuteční na území celé České republiky ve zhruba 
10 700 domácnostech, z nichž se 6 694 zúčastnilo šetření již v předcho-
zích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě 
náhodného výběru počítačem. Vlastní šetření probíhá v době od 19. února 
do 15. května 2011 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. 

Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem taza-
tele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem 
opravňují k provedení šetření. Ve všech fázích zpracování je zaručena 
anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle 
přísných požadavků zákona. Případné dotazy občanů zodpoví ředitelka 
Odboru terénních zjišťování pro kraj Zlínský a Olomoucký  Ing. Barbora 
Židková, tel.: 577 004 956.

(red)

Výběrové šetření 
v domácnostech

chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za Vaši 
přízeň při koupi točené zmrzliny v létě 2010 v Dobroti-
cích u Holešova a zároveň Vás pozvat na léto 2011.

Náš cíl pro tuto sezonu je zdvojnásobit kapacitu 
stroje a mimo jiné rozšířit sortiment například o výrobu 
ledové tříště.

V případě, že byste měli zájem pracovat pro naši společnost 
ať už na dohodu, nebo smlouvu při prodeji zmrzliny či obsluhu 
v pohostinství (květen - říjen), neváhejte nás kontaktovat na tel. 
734 310 700  v pracovní dny 8 - 14 hodin. Konec výběrového řízení 
je stanoven na 8. 4. 2011.

Vaše pohostinství u Kratochvílů

Vážení zákazníci,
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Andrea Zlámalová, studentka 
sexty Gymnázia Ladislava Jaroše 
Holešov, se za Českou republiku 
stala vítězkou soutěže „Mladí pře-
kladatelé“, kterou pořádá Evropská 
komise. Ta v únoru oznámila výsled-
ky ze všech členských států EU. 
Soutěže se letos zúčastnil rekordní 
počet studentů, téměř 3000 středo-
školáků z více než 1600 škol.

Andrea si zvolila překlad z an-
gličtiny do češtiny na téma „Fortune 
favours the brave new Europeans“ 
a tým překladatelů Evropské komi-
se se shodl na tom, že její překlad 
byl ze všech textů nejpřesnější, 
nejelegantnější a nejkreativnější. 
Cenu si Andrea vyzvedne z rukou 

Studentka holešovského gymnázia vyhrála překladatelskou soutěž

ředitele Generálního ředitelství Ev-
ropské komise pro překlady v Bru-
selu, kam byla pozvána na třídenní 
pobyt, jehož součástí bude mimo 
jiné i setkání s překladateli Komise 
přímo na jejich pracovišti.

Tato soutěž umožňuje studen-
tům vyzkoušet si v praxi, co obná-
ší překladatelská profese a jaké 
možnosti nabízí studium jazyků. 
Je to vhodná motivace k rozvíjení 
jazykových schopností soutěžících 
při dalším studiu na univerzitě.

Andrei děkujeme za repre-
zentaci školy a  srdečně  gratu-
lujeme k mimořádnému úspěchu. 
Přejeme jí hodně příjemných zážit-
ků a nových zkušeností spojených 

s dalším rozvíjením jejího jazyko-
vého talentu.

Také bych chtěla velmi podě-
kovat své kolegyni Marii Otépkové, 
která iniciovala zapojení  gymnázia 
do soutěže, organizačně zajistila 
její průběh v rámci školy a také 
komunikaci s organizátory v Ev-
ropské komisi.  

Irena Solařová
vedoucí sekce anglického jazyka 

Gymnázium Ladislava Jaroše 
Holešov

více na http://ec.europa.eu/ceska-
republika/news/110204_preklada-
tele_cs.htm

Úspěšná překladatelka 
Andrea Zlámalová.

Prodám starší domek v Holešově na Nábřeží. Tel. 723 457 312.
Prodám areál bývalého ZOD v Bystřici pod Hostýnem, vhodný pro ob-
chodní a výrobní činnost, dřevovýrobu, sklady. Cena dohodou. Kontakt: 
731 406 621.
Prodám 10 000 m2 pozemku, určených územním plánem na rodinnou 
zástavbu v Bystřici pod Hostýnem, směr Chvalčov. Cena dohodou. 
Kontakt: 731 406 621.
Prodám rodinný dvougenerační domek v Provodovicích. Cena dohodou. 
Kontakt: 731 406 621.
Prodám rodinný domek ve Valašském Meziříčí 3+1, 1+1, garáž, za-
hrada. Cena dohodou. Kontakt: 731 406 621.
PRÁCE Z DOMU, více na www.byznyszdomu.cz
Prodám byt 2 + 1 s lodžií na sídlišti U Letiště v Holešově, byt i dům 
jsou po rekonstrukci, tel. 606 711 404.
Prodám byt 3+1 v Holešově. Tel. 724 757 116.
Prodám pelušku. Vyčištěná, chemicky neošetřovaná. Tel. 608 274 810.

ŘáDkOVá iNZERcE

Region (red) - Právě v těch-
to dnech vrcholí hlasovací období 
Ceny Salvator 2010 - Ceny hejtma-
na Zlínského kraje. Obyvatelé celé 
České republiky mohou svým hla-
sem rozhodnout o vítězi v kategorii 
občan. Tuto jedinečnou možnost 
mají do 28. 2. 2011. Hlasování pro-
bíhá přímo na stránkách projektu 
www.cenasalvator.cz. Vítěz bude 
oceněn společně s hrdiny z dalších 
kategorií na galavečeru, který se 
uskuteční 16. března. 

„Letos jsme obdrželi 48 nomina-
cí napříč všemi kategoriemi, a proto 
rozhodování nebylo vůbec snadné. 
Byla zde celá řada mimořádných 
činů a emotivních příběhů. Komise 
se ovšem své úlohy zhostila výborně. 
Díky ní již známe tři kandidáty na ví-
těze v každé kategorii,“ řekla tisková 
mluvčí projektu Eva Strakošová.

Odborná komise, která poprvé 
zasedala ve čtvrtek 10. 2. 2011, 
vybrala ze všech přijatých nominací 
v kategorii občan tři hrdiny, pro které 
máte možnost hlasovat. Zde jsou 
jejich příběhy.

Jan Šimek, Březolupy
Nominovaný Jan Šimek pro-

jížděl se svou manželkou obcí Bo-
huslavice, když uviděli přeražené 
zábradlí a v rozvodněném potoce 
osobní auto převrácené na střeše. 
Okamžitě vběhl do potoka k autu 
a zjistil, že v autě jsou uvězněni 
2 dospělí a dítě v sedačce, které 
bylo hlavou pod vodou. Nominova-
ný vyprostil dítě z bezpečnostních 
pásů a dopravil ho na břeh. S po-
mocí dalších lidí převrátili auto zpět 
na kola. Když se jim to povedlo, 
uviděl ve vodě další dítě, o kterém 
předtím nevěděl. Ihned se pro něj 
rozběhl a předal ho své ženě. Poté 

Hlasovací období 
ceny Salvator 2010 vrcholí

začali vyprošťovat dospělé, které 
i s dětmi předali záchranné službě. 

Kateřina Skybová, Zlín
Dne 8. 11. 2010 studentka Ka-

teřina Skybová rozmluvila mladému 
muži sebevraždu, a zachránila mu 
tak život. Muž chtěl skoncovat se 
svým životem skokem z vyhlídkové 
terasy 21. budovy v centru Zlína. 
Do příjezdu jednotek IZS měla stu-
dentka zásadní podíl na záchraně 
muže, kterého se podařilo zachytit 
na zábradlí vyhlídkové terasy a ná-
sledně ho stáhnout do bezpečí.

Petr Beran, Otrokovice
Dne 27. 2. 2010 došlo k požáru 

v jednom z bytů na sídlišti v Otroko-
vicích. Požár zaregistroval soused 
ze spodního bytu, který ucítil po-
divný zápach a poté uslyšel dětský 
hlas volající o pomoc. Bez váhání 
se vydal chlapci na pomoc. Jelikož 
byly vstupní dveře zamčené, násilím 
je vyrazil a vyděšeného chlapce 
z hořícího a zakouřeného bytu za-
chránil. Odnesl ho do svého bytu, 
kde ho přikryl dekou. Bezprostředně 
poté zavolal na tísňovou linku 150. 
Hasiči dorazili na místo požáru již 
za 2 minuty po výjezdu.
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Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.

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

Prodejna a půjčovna el. nářadí 

značky BOScH

Již třetím rokem se potvrzuje, že ples 
ochotníků neztrácí na oblibě. Ba právě naopak. 
Letošní téma ve stylu třicátých let minulého 
století potěšilo každého, kdo nezůstal v sobotu 
12. února doma. Zámeckými prostory dýchala 
atmosféra zašlých časů. Šaty dam zdobily 
třásně, flitry a květiny stejně jako peří. Nesměly 
chybět nápadité čelenky, korále a rukavičky. 
Pánské obleky doplňovaly klobouky, bílé šály, 
vycházkové hole a také obuv zdobená „psími 
dečkami“.

K tanci i poslechu hrála kapela JAZZZUBS 
ze Zlína a v balkónovém sále zněly tóny disko 
písní starších dat. Celý večer doprovázel slovem 
osvědčený moderátor Aleš Přikryl. V programu 
vystoupili rovněž členky a členové D6K. Jako 
hosté předvedli stepařské číslo manželé Eva a 
Jan Nejedlí. Dále se představila taneční skupina 
Evans s písní z muzikálu Chicago. Nechyběl 
ani tolik oblíbený kankán. Dokonce došlo i na 
večerní kabaretní číslo. 

Ten, kdo rád riskuje, měl možnost provět-
rat peněženku při koupi losů do malé či velké 
tomboly. Občerstvení zajistila jako již tradičně 
zámecká restaurace.

Věříme, že naše snaha uspořádat kulturní 
akci, vhodnou  pro objekt zámku a zároveň pro 
potěšení nás i ostatních, nebyla marná. Děku-

Třetí divadelní ples byl ve stylu třicátých let

jeme všem, kteří se plesu zúčastnili. Doufáme, 
že nám svou přízeň projevíte účastí i na dalších 
akcích, které pro vás už teď náš ochotnický 
spolek připravuje.

Závěrem patří poděkování také všem spon-
zorům, kteří přispěli svými dary do tomboly.

Členové OS D6K

V pátek 18. února 2011 uspo-
řádalo v sále tučapského kulturní-
ho domu Myslivecké sdružení Háje 
Tučapy - Bořenovice myslivecký 
ples. Jednalo se již o třetí ples, 
který se v nevelké obci pořádal. 
O akci byl velký zájem, takže by 

V Tučapích se konal 
myslivecký ples

podle slov pořadatelů bylo potřeba 
sál poněkud „přifouknout“. K dobré 
pohodě návštěvníků této spole-
čenské akce zcela určitě přispě-
la i kapela „SEXTEĎ“ a bohatá 
tombola.

Zdeněk Hlaváč
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Holešovský dětský pěvecký 
sbor Moravské děti dostal nabídku, 
která se nejenže neodmítá, ale 
navíc ještě znamená obrovskou 
poctu a zároveň i velkou výzvu. 
Zlínská filharmonie Bohuslava 
Martinů přizvala totiž Moravské 
děti ke společnému účinkování 
v koncertním provedení opery Gi-
acoma Pucciniho Bohéma. 

Holešovský sbor, v loňském 
roce ověnčený zlatem ze světové 
olympiády v Číně, nakonec při vý-
běru dostal přednost před dalšími 
zvažovanými kandidáty, a mohl se 
tak zúčastnit nevšedního projektu 
v nově otevřeném Kongresovém 
centru ve Zlíně. Holešovskému 
dětskému sboru se tak v podstatě 
splnil sen: stát na jedné scéně 
nejen s vynikajícími filharmoniky, 
ale i s hvězdnými sólisty a to vše 
pod taktovkou světově uznávané-
ho dirigenta. 

Ve středu 2. února přivítal 
zcela zaplněný sál zlínského Kon-
gresového centra premiérové vy-
stoupení, ve čtvrtek 3. února první 
reprízu. Poté se program přenesl 
do našeho hlavního města, kde 
byl uváděn 4. února v Rudolfinu.  
Operu Bohéma složil slavný italský 
skladatel Giacomo Puccini, jenž 
dějově čerpal inspiraci z románu 
Henriho Murgera. Jedná se o svě-
toznámou čtyřaktovou operu situ-
ovanou do Latinské čtvrti v Paříži, 
kde se odvíjí příběh tamější nevá-
zané společnosti umělců žijících 
jenom ze svých ideálů, bez peněz, 
doslova z ruky do úst. Ovšem ani 
nuzné poměry a bezútěšnost ne-

Moravské děti si zazpívaly společně se světovými operními pěvci 

mohou zabránit tomu, aby mezi 
básníkem Rudolfem a dívkou Mimi 
nevykvetla velká romantická láska. 
Láska, která se ukáže být tragic-
kou, protože nemocná a utrápená 
Mimi nakonec umírá. 

Příběh je jako stvořený pro 
procítěné árie plné vášnivého 
citu, entuziasmu, touhy, snění, 
volnomyšlenkářství a mladického 
fanfaronství. Svůj průzračný a la-
hodně znějící soprán propůjčila 
titulní postavě Mimi mexická diva 
Marcela Chacón, jako Rudolf se 
představil italský tenorista Luciano 

Ganci. V kvalitním mezinárodním 
obsazení další role hráli a zpívali: 
Daniela Bruera, José Julián Fron-
tal, Maurizio Esposito, Alexey Ya-
kimov, Nejat Isik Belen, Vladimír 
Pánik, Karol Plank a Zoltán Füleky. 
Moravské děti pod vedením své 
sbormistryně Lenky Poláškové 
společně s Pěveckým sborem 
města Bratislavy v čele se sbormis-
trem Jánem Miškovičem a hlavním 
sbormistrem Ladislavem Holás-
kem se hlasově uplatnily ve sbo-
rových pasážích opery. Hvězdné 
vokální sólisty, zlínské filharmoniky 

a oba pěvecké sbory řídil taktov-
kou italský dirigent Walter Attanasi. 
Rok 2011 se teprve rozběhl a první 
velký vrchol už mají holešovské 
Moravské děti za sebou. Hned 
zkraje roku se jim podařilo do-
sáhnout vysněné mety - vystoupit 
v  pražském Rudolfinu. Měly tak 
jako historicky druzí - po klavíris-
tovi Karlu Košárkovi - příležitost 
reprezentovat v Praze nejen město 
Holešov a jeho region, ale i celý 
Zlínský kraj.

Marie Drechslerová

REPREZENTUJÍ 
MĚSTO

Holešovský sbor Moravské děti v celé své kráse.

Interiér sálu ve zlínském Kongresovém centru.
Sbormistryně Lenka Polášková s dirigentem 
a ředitelem festivalu Walterem Attanasim.
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Moravské děti pokořily další metu

Základní umělecká 
škola F. X. Richtera 

Holešov

Taneční obor
uvádí muzikál

CATS
Hudba: 

Andrew Lloyd Webber

Námět: 
TS Eliot - Opravdová kočka

Choreografie: 
Jana Lochmanová 

a žákyně tanečního oboru

Kdy: 3. 3. 2011 v 18 hodin
Kde: kino Svět Holešov

Vstupné dobrovolné

Čtvrtá opera Giocoma Pucciniho La Bohe-
me, kterou mohli sledovat v několika představe-
ních začátkem února ve Zlíně i Praze milovníci 
vážné muziky, se stala za více než sto let své 
existence nejpopulárnějším italským zpěvo-
herním dílem po Verdiho Aidě. Velké pocty se 
v souvislosti s tímto operním kusem dostalo dět-
skému pěveckému sboru z dvanáctitisícového 
města na pomezí Hané a Valašska. Moravské 
děti z Holešova dostaly více než zajímavou 
a hlavně velmi zavazující a zodpovědnou na-
bídku na účinkování v Bohémě. I když opera 
byla pro nás zcela novým žánrem, Moravské 
děti se jí zhostily na výbornou! 

Letošní rok je sice teprve na počátku, ale 
bez sentimentu a osobního zaujetí mohu říct, že 
Moravské děti - Holešovský dětský sbor - má 
za sebou opravdu velký kus práce!

Premiéra opery se konala 2. února v no-
vém a velmi moderním Kongresovém centru 
ve Zlíně stejně jako repríza o den později.

V opeře spolu s námi účinkoval i profe-
sionální orchestr Filharmonie Bohuslava Mar-
tinů Zlín a Pěvecký sbor města Bratislavy. 
Hlavní sóla byla obsazena světovými sólisty 
- sopranistkou Marcelou Chacón /Mexico/, 
sopranistkou Danielou Bruera /Itálie/, tenorem 
Lucianem Ganci /Itálie/,  barytonem José Juliá-
nem Frontalem /Španělsko/, barytonem Mauri-
ziem Espositem /Itálie/, 
basem Aleweyem Yaki-
movem /Rusko/, bary-
tonem Nejatem Isikem 
Belenem /Turecko/, a to 
vše pod taktovkou ital-
ského dirigenta Waltera 
Attanasi.

Tento skvělý di-
rigent je považován 
za jednoho z nejpozo-
ruhodnějších dirigentů 
své generace. Walter 
Attanasi je často zván, 
aby řídil operní a symfo-
nické orchestry pro růz-
né prestižní organizace, 
divadla a mezinárodní 
festivaly. Má za sebou 
účinkování ve slavné 

La Scale v Miláně, divadle Arena ve Veroně, 
San Carlu v Neapoli, Comunale ve Floren-
cii, Římské opeře, Musikverei a Konzerthaus 
ve Vídni, Státní opeře v Hamburku, Colonu 
v Buenos Aires, Státní opeře v Praze, Royal 
opeře ve Stockholmu, operách v Japonsku, SA 
State Theatre Opera House v Pretorii a mnoha 
dalších. V současné době je ředitelem festiva-
lu UmbriaFest e UmbriaMusicFest-Bratislava 
a hlavním hostujícím dirigentem Filharmonie 
Bohuslava Martinů a Artistic project Director 
v Opera Africa.

Musím se přiznat, že o úspěších a zá-
sluhách Waltera Attanasiho jsme neměli ani 
potuchy, když tento slavný dirigent i se vše-
mi sólisty naklusal k nám do „naší zkušebny 
v DUZE“ na zkoušku. Bylo to v sobotu 29. ledna 
a zkouška pro nás opravdu nebyla jednoduchá, 
nicméně to byl zároveň „velký odrazový můs-
tek“, co se týče opery samotné. Věřím, že nikdo 
z dětí na tento zážitek dlouho nezapomene.

Obě představení ve Zlíně znamenala ob-
rovský úspěch celého projektu, který diváci 
s povděkem kvitovali neutuchajícím aplausem 
vestoje! Což byl pro nás další nezapomenutelný 
zážitek.

V pátek 4. února se celý „ansámbl“ opery 
přesunul do Prahy, kde jsme měli možnost po-
prvé v dlouhé historii našeho sboru zažít atmo-

sféru majestátní budovy Rudolfina. Vystoupení 
bylo úchvatné a mám pocit, že jsme po všech 
našich úspěších a hlavně vší té mravenčí práci 
pokořili další velkou metu.

Na diváky toto provedení opět zabralo, 
což dokazovaly závěrečné ovace nejen čes-
kých, ale z velké části především zahraničních 
diváků.

Byli jsme velmi šťastní, se svým vystou-
pením spokojení a každý si jako „trofej“ vezl 
na památku na Bohému domů do Holešova 
podpisy všech světových sólistů včetně diri-
genta Waltera Attanasi.

Všem Moravským dětem a samozřejmě 
sbormistryni Mgr. Lence Poláškové patří vel-
ké poděkování za přípravu, nastudování ope-
ry a samozřejmě za reprezentaci Holešova 
a vlatně celého Zlínského kraje. Poděkování 
si zaslouží samozřejmě i celý management 
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín.

Bc. Jana Slovenčíková, Moravské děti

Celý ansámbl na jevišti zlínského Kongresového centra.

Moravské děti před pražským Rudolfinem.

Moravské děti a mexická sopranistka 
Marcela Chacón.
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klíče na neděli - komedie o jednom 
nepovedeném mejdanu DiVaDLO

MěSTSKé DIVADLO ZLíN
Velký sál:
Čtvrtek 24. 2. v 19 h: 
SLUHA DVOU PÁNŮ
Pátek 25. 2. v 19 h: ŽENITBA
Sobota 26. 2. v 19 h: 
VĚC MAKROPULOS
Středa 2. 3. v 17 h: KLEVETIVÁ STŘE-
DA (s Milenou Marcilisovou, Jakubem 
Nvotou o Kočičí hře)
Čtvrtek 3. 3. v 19 h: ŽENITBA
Pátek 4. 3. v 10 h: KOČIČÍ HRA 
(veřejná generálka)
Sobota 5. 3. v 19 h: KOČIČÍ HRA 
(premiéra)
Úterý 8. 3. v 10 h: ŽENITBA
Středa 9. 3. v 17 h: KOČIČÍ HRA
Čtvrtek 10. 3. ve 14.30 h: 
VĚC MAKROPULOS

STUDIO Z:
Neděle 27. 3. ve 14.30 h: JAK SI SPOLU 
HRÁLI (pohádka)

DíLNA 9472:
Pátek 4. 3. v 19 h: MADAM PIAF
Středa 9. 3. v 16 h: KLEVETIVÁ ZKOUŠ-
KA (buďte prvními diváky, kteří uvidí Sou-
borné dílo W. Shakespeara)

Tel. pokladna 577 636 207, 577 636 
206, 737 227 856, e-mail: prodej@diva-
dlo.zlin.cz, www.divadlo.zlin.cz

Ve středu 9. února do Holešova opětovně 
zavítala pražská divadelní společnost Háta. Ten-
tokrát s sebou přivezla hru našeho současného 
dramatika Antonína Procházky Klíče na neděli. 
V sále kina Svět hráli a bavili zaplněné hlediště 
Jana Šulcová, Zbyšek Pantůček, Olga Želen-
ská, Mahulena Bočanová a další známí pražští 
herci. Slovo bavili je nejvíce na místě, neboť se 
jim několikrát podařilo rozesmát se na scéně 
navzájem a tzv. se odbourat. 

Před očima di-
váctva se odehrá-
vala rozverná ko-
mediální zápletka, 
založená na ná-
padu prohození 
rolí v životě.  K to-
muto originálnímu 
zpestření svých 
životů dojdou dva 
manželské páry 
na jednom mej-
danu a věci poté 
dostanou rychlý 
spád. Do první ob-
měněné domác-
nosti se právě vy-
praví na návštěvu 
nepříjemná tchyně, 
protistranu zase 
atakuje podváděný 
manžel a navíc se 
zde usadí otravná 
tetička ze Švýcar-

ska. Roztočí se kolotoč nedorozumění, záměn, 
lží, prekérních situací a trapasů, jenž je požeh-
nanou platformou pro situační gagy a celý arze-
nál hereckých komických prostředků, týkajících 
se mimiky, gestikulace, chůze a hlasu. 

Všichni herci se ve svých rolích mohli do-
slova vyřádit a samozřejmě toho také náležitě 
využili. Bylo evidentní, že baví nejen diváky, 
ale i sami sebe. 

Marie Drechslerová

Jednu z hlavních postav hrála populární Mahulena Bočanová. 

TiP PRO VáS

Na vlásku je animovaná 
hudební komedie plná efektů 
a dobrodružství o dívce, která má 
kouzelné vlasy zlaté barvy dlouhé 
víc než 70 stop. Princezna Locika 
je unesena z hradu svých rodi-

čů čarodějnicí Gothel již jako dítě 
a zamčena v tajné věži a touží 
po dobrodružství. Nyní je ve věku 
teenagera s bujnou fantazií a od-
hodlá se s pomocí temperament-
ního bandity provést velký husar-
ský kousek. Locika a její komplici 
nacházejí dobrodružství, srdce, 
humor a vlasy… spoustu vlasů. 
Prozrazení jejího královského pů-
vodu visí na nitce a její únosce je 
jim v patách. 

Disneyovka pro malé i velké 
Tato efektní hudební komedie 

je převyprávěním klasické pohádky 
bratří Grimmů - a přináší zábavu 
jak malým divákům, tak i jejich do-
spělému doprovodu. Nedivím se, 
že ve světě i u nás trhá rekordy 
v návštěvnosti a navíc je nomino-
vána na Oscara.

Přiznám se, že jsem na filmu 
z osvědčené produkce studia Walt 
Disney Pictures - vyzbrojen brýlemi 
3D - byl nedávno ve Zlíně a bavil 
se přímo fantasticky. Nefalšovaná 
„disneyovka“ má nejen děj a napě-
tí, přičemž vše končí happy endem 
(jak jinak), ale i několik nádherných 
písní. Tentokrát jsem musel ocenit 
i naprosto skvělý dabing (Vojtěch 
Kotek) v čele s Helenou Vondráč-
kovou, která mluví i zpívá postavu 
„mamá Gothel“.  

RR 

kultura na tyto dny
Pátek 25. 2. ve 20 h: 

kaBáT REViVaL + ROckOTÉka J. ČáPka 
(New Drive club)

Sobota 26. 2. ve 20 h: 
PLES SRPD 2. ZákLaDNÍ ŠkOLY (zámek)

Pondělí 28. 2. v 19.30 h: DRUHá STRaNa 
MiNcE - černá komedie s titulky (kino Svět)
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Grafické zpracování programu: MKS Holešov
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Zuzana Lapčíková Kvintet

Karel Košárek uvádí hudební událost na zámku v Holešově

Seskupení pod jménem Zuzana Lapčíková Kvintet spojuje vyjímečné hudebníky, kteří se již dlouhou dobu úspěšně pohybují na 
jazzových pódiích a patří ke špičce ve své generaci. Kvintet realizuje repertoár, který vychází z inspirací moravskou lidovou hud-
bou, poučen o přístupy z hudby soudobé a jazzu. Zásadním momentem jsou silné individuální výkony hudebníků, kteří však spolu 
výtečně komunikují jako celek.
Na podzim roku 2010 nahrálo seskupení album písní adventu a Vánoc Marija Panna přečistá, které se setkalo s kladným ohlasem         
u odborníků i mezi širokou veřejností. Dokladem o kvalitě tohoto CD je i nominace na hudební Cenu Anděl 2010 v kategorii World 
music (vyhlášení cen sledujte 25. 2. 2011 na ČT2 ).
V únoru 2011 proběhlo nahrávání nového CD s pracovním názvem Balady a janáčkovské parafráze, které vychází z aktuálního            
koncertního repertoáru pohybujícího se na pomezí fokloru a jazzu. Podle reakcí publika na koncertech je určitě na co se těšit... .
Více informací na: www.zuzanalapcikova.com

Další koncerty jarní části II. ročníku koncertního cyklu:

sobota 30. dubna 2011
 kostel Nanebevzetí Panny Marie v Holešově, 19:30 hod.

Schola Gregoriana Pragensis / David Eben - umělecký vedoucí

pondělí 30. května 2011
 zámek, hlavní sál, 19:30 hod.

Baborák Ensemble / Radek Baborák - lesní roh

www.musicaholesov.cz

Zuzana Lapčíková - cimbál, zpěv /  Josef Fečo - kontrabas / Kamil Slezák - bicí nástroje /  Ondrej Krajňák - klavír  / Rostislav Fraš - saxofon

Hlavní událostí II. ročníku festivalu bude uvedení barokní opery:

čtvrtek 22. září a pátek 23. září 2011
 zámek, hlavní sál, 19:00 hod.

Georg Friedrich Händel: Acis a Galatea (1708)
The Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir
Roman Válek - dirigent 

17. 3. 2011 v 19:30 hod., zámek Holešov

předprodej vstupenek:
- v síti TICKETPORTAL na www.ticketportal.cz nebo na tel. 222 246 283
- Městské informační středisko Holešov, Nám, dr. E. Beneše 17, tel. 573 395 344
- Velké kino Zlín, Náměstí Práce 2511, tel. 571 817 264
- Olomouc, Informační centrum města Olomouce, Horní náměstí - podloubí radnice, tel. 585 513 392

MĚSTO HOLEŠOV

podporuje:
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ROZHOVOR

V Holešově vystupovala členka Městského 
divadla Zlín Petra Domžalová už několikrát, na-
posledy to bylo v rámci noční prohlídky zámku 
loni na podzim. Tehdy zpívala v zámecké sala 
terreně písničky ze Šíleně smutné princezny. Já 
ji však viděl také v postavě legendární Marlene 
Dietrich v klubovém představení Madam Piaf, 
které uvádí zlínské divadlo. A protože se blíží 
další Petřino vystoupení v Holešově, připravil 
jsem s ní i tento rozhovor. 

Viděl jsem vás nedávno v představení 
Madam Piaf, kde hrajete a zpíváte i roli 
Marlene Dietrich. Byla to taky jedna ze zpí-
vajících hereček. Studovala jste její život, 
kariéru, když jste měla vytvořit roli právě 
této ženy?

Samozřejmě jsem viděla pár filmů s Mar-
lene nebo o Marlene, ale nebylo to až tak 
důležité, neboť názory o vztahu právě Marlene  
Dietrich a Edith Piaf se liší, a můj záměr nebyl 
tuto ženu do detailů kopírovat, spíše vystihnout 
rozdíl vnímání těchto dvou žen.

 
Dobře zpíváte, a proto se nemůžu ne-

zeptat, jestli nepřipravíte v divadle svůj 
recitál anebo představení, kde byste zpívala 
hlavně vy...?

Co se připravuje v divadle, my herci až tak 
ovlivnit nemůžeme, ale pár nápadů už v hlavě 
mám, neboť zpívání je má vášeň, o kterou bych 
nerada přišla. Momentálně si užívám krásných 
písní i v představeních Srdce krásné slivovice 
plné anebo Po stopách Casanovy. Všechny 
na tyto inscenace srdečně zvu.

Jakou hudbu máte nejradši, co všech-
no posloucháte?

Nemám vyhraněný žánr, spíš se řídím ná-
ladou… Miluju operu, kvalitní muzikál, srdeční 
záležitostí je pro mne šanson... Mým cílem je, 
abych dokázala důstojně zazpívat cokoliv, co 
je mému srdci blízké…

Mám ráda výzvy, říká zpívající herečka Petra Domžalová

Zpět k divadlu. Jak jste ve Zlíně vlastně 
dlouho a které role, které jste v Městském 
divadle Zlín dostala, vám přirostly k srdci 
nejvíc? 

Jedenáctým rokem jsem v angažmá 
v Městském divadle Zlín. Ráda vzpomínám 
na Letní salon, kde jsme se mohli s kolegy 
Gustavem Řezníčkem, Dušanem Sitkem 
a Helenkou Čermákovou herecky i pěvecky 
vyřádit. Dále na čechovovské role - Irinu ze 
Tří sester v režii Doda Gombára nebo Aňu 
ve Višňovém sadu v režii Zdeňka Duška. 
Všichni rádi vzpomínáme na oblíbený Po-
prask na laguně. Pěvecky jsem si užívala 
Turandot v Princezně Turandot, Hodl v Šu-
maři na střeše či Vanilku v Dobře placené 
procházce.

V čem vás můžeme vidět na jevišti 
zlínského divadla v současnosti?

Momentálně bych diváky ráda pozvala 
do Velkého sálu Městského divadla Zlín na Slu-
hu dvou pánů, kde hraji snoubenku Clarici, nebo 
pak na Věc Makropulos, kde si užívám role Kris-
týny. Nebo pak do našeho Studia Z na předsta-
vení Fridy Kahlo, které je 
živě propojeno s kapelou 
Los Perdidos.

Tu a tam hostujete 
také na nejrůznějších 
akcích v Holešově, 
hlavně na zámku, ať už 
s Rostislavem Markem, 
nebo Radovanem Krá-
lem. Znáte vůbec naše 
město, anebo vás sem 
jen přivezou, vy odehra-
jete či odezpívate to své 
- a pak zase odjedete 
do Zlína?  

Již před jedenácti 
lety jsem úzce spolupra-
covala s vaším zdejším 
ochotnickým Divadlem 6. 
května. Pomáhala jsem 

Petra Domžalová na civilním snímku.

s choreografií k představení Nejkrásnější válka 
- a tudíž zde mám plno přátel a vztah k tomuto 
krásnému městu je o to bližší. Akce na zámku 
patří k mým oblíbeným a vždy jsem potěšena, 
že mohu účinkovat v tak krásném prostředí.

Co vás vlastně přivedlo k divadlu - a jak 
se vám u divadla po všech těch letech líbí?

Odmalička jsem zpívala a přirozenou ces-
tou se prozpívala až k dramatickému kroužku, 
což mne chytlo ještě více. Na gymnáziu jsme 
měli vlastní autorské divadlo a já začala tušit, 
že to je ten správný směr. Vyzkoušela jsem si 
hostování v divadlech v Ostravě, rodné Opavě, 
Pardubicích, ale až Zlínský kraj i divadlo mi 
k srdci přirostly nejvíce.

Existuje role, o které si myslíte, že 
byste ji skvěle zahrála? Co muzikál? Ten 
vás nebere?

Naopak, snad každý herec, který má vztah 
k hudbě a tanci, touží zpívat a hrát v dobrém 
muzikálu. Někdy je to otázka štěstí, jindy peněz. 
Lákají mne velké a náročné tituly. Mám ráda 
výzvy. Muzikály jako Evita, Chicago, Bídníci mě 
vždycky lákaly a jejich písně ráda zpívám.

Ptal se Robert Rohál
Foto Zdeněk Němec a autor

V představení Madam Piaf hraje nejen sestru Edith Piaf, ale také Marlene Dietrich.

V Holešově se nedávno Petra Domžalová představila 
jako zpívající princezna.
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Poslední květnovou neděli odstartuje již  
3. ročník dětského festivalu LOUTKY A BÁBKY, 
tentokrát však s podtitulem Holešov bez hranic. 
Proč tento dodatek? Velký rozdíl od minulých 
ročníků bude spočívat především v tom, že 
hlavním organizátorem tohoto festivalu nebu-
de již Městské kulturní středisko Holešov, ale 
holešovské občanské sdružení Hvizd v čele 
s předsedkyní a hlavní koordinátorkou MgA. 
Vladimírou Dvořákovou. 

Novinkou letošního ročníku bude jednak 
velmi bohatý program a také zapojení handica-
povaných dětí i dospělých do programu festi-
valu. Uvidíme představení klientů DZP Javorník 
ve Chvalčově a zajímavým experimentem bude 
malá přehlídka zdravých i zdravotně handi-
capovaných recitátorů v poezii Jiřího Žáčka 
a prezentace chráněných dílen. 

Tisková zpráva k festivalu Loutky a bábky aneb Holešov bez hranic
Za zmínku stojí určitě i doprovodný program 

- Taneční dílna kreativního pohybu pro děti od 6 
do 10 let vedená dvojicí skvělých tanečnic a cho-
reografek Terezou Ondrovou a Veronikou Kotlí-
kovou z taneční skupiny VerTeDance Praha. 

Více informací o této dílně, která bude pro-
bíhat od pátku 27. do neděle 29. května 2011, 

a zároveň přihlášku získáte na e-mailu:  vladi-
mura@seznam.cz. Počet účastníků v dílně je 
omezen, proto neváhejte a využijte příležitost! 
Díky finanční podpoře Nestlé Česko s.r.o. je 
tato dílna pro děti ZDARMA!

Festival zahájíme při příležitosti konání 
dětského odpoledne v zámecké zahradě v ne-

děli 29. května 2011, další dny se budou diva-
delní produkce odehrávat přímo na náměstí  
Dr. E. Beneše v Holešově a v krásném taju-
plném interiéru zahrady a nádvoří Městské 
knihovny.

Z letošních účinkujících to budou pak např. 
Divadlo Drak z Hradce Králové, divadlo Mimo-
taurus Praha, divadlo Štvorkolka ze Žiliny, Ver-
TeDance s Annou Polívkovou, divadlo Tramtarie 
Olomouc aj. 

Festival pak zakončíme u příležitosti Me-
zinárodního dne dětí 1. června divadlem a vý-
stavou prací klientů DZP Javorník a příjemným 
koncertem na nádvoří Městské knihovny.

Podrobný program festivalu najdete na strán-
kách www.holesov.info od konce března 2011.

Festival vznikl za podpory města Holešov, 
Nestlé Česko s.r.o. a MKS Holešov.

Z fotografické tvorby paní Marie Měchurové ze Žop

Na výzvu redakce poslala malou ukázku ze své tvorby Marie Měchurová ze Žop. Snímek vlevo nese název Nepřišel, snímek vpravo Tráva.

FESTiVaL SE BLÍŽÍ

Fotoobrázky - to je název výstavy, která 
představí fotografickou tvorbu legendární zpě-
vačky Evy Pilarové a redaktora regionálních 
novin Holešovsko Roberta Rohála. Oba autoři 
fotografují už několik let - a protože se léta 
osobně znají, řekli si, že by mohli jednu výstavu 
připravit společně, a to přímo v galerii holešov-
ského zámku. 

Zatímco Eva Pilarová představí poprvé 
v Holešově své poetické „fotoobrázky“, které po-
řídila v Praze nebo na venkově, ale také na svých 
cestách po světě (New York, Moskva…), Robert 
Rohál bude prezentovat svou nejnovější tvorbu 
stejně jako retrospektivu toho nejlepšího z let 
minulých, a to opět v černobílém provedení.

Výstava nazvaná Fotoobrázky, kterou při-
pravilo Městské kulturní středisko Holešov a kte-
rá nabídne přibližně pětačtyřicet fotografických 
obrazů, bude k vidění v holešovském zámku 
od 12. března do konce května 2011. 

Ještě před otevřením výstavy však Eva 
Pilarová v Holešově zazpívá. Koncertní show, 
na které ji doprovodí kapela a během které za-
zpívá své největší hity, swingovou muziku i věčně 
zelené „semaforské“ šlágry, proběhne v pátek  
11. března od 19 hodin.

Luboš Kubáček

Zámecká galerie
připravuje…

V Domě kultury Kroměříž proběhne 5. března koncert Společná věc, na kterém bude Tomáš 
Pfeiffer hrát na vodnářský zvon. Jde o akci, která zatím nemá v Evropě obdoby. Tento nástroj 
pomocí rezonančních tónů pomáhá lidem - vylaďuje bytost. Některým pomohl i zdravotně. Každý 
člověk reaguje podle své podstaty, podle toho, jaký je a v jakém je rozpoložení. 
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Kromě majitelů panství žili v Holešově 
i další šlechtici  - od šestnáctého století to byli 
vyšší úředníci na holešovském panství, kteří 
zejména za Lobkoviců  a Rottalů pocházeli 
vesměs z nižší šlechty. Svým způsobem se 
zapsali do života Holešova stejně, ba dokonce 
i více než někteří majitelé Holešova - na rozdíl 
od nich zde opravdu celoročně bydleli a vlastně 
řídili denní chod města a celého panství. 

Nejvýraznější osobou z této skupiny 
byl bezesporu rytíř Vilím Ullersdorfer (lidově 
Ulštofar) z Němčího, rozporuplná osobnost, 
regent holešovského, později i bystřického 
a dřevohostického lobkovického panství v první 
polovině 17. století.

Narodil se v Holešově v rodině vysokého 
úředníka Žerotínů, patřily mu domy v Holešově 
a v Olomouci a svobodný dvůr na holešov-
ském panství. Bydlel po většinu svého života 
v panském domě - nyní Masarykova ul. 65 (tzv. 
Kostkův dům, donedávna Las Vegas). Jeho 
bratr Kryštof vyženil žeranovickou tvrz a při-
lehlé panství s vesnicemi Žeranovice a Horní 
Lapač. Ullersdorferové byli čeští bratři stejně 
jako Žerotínové.  

Když holešovské panství od Žerotínů 
koupil v roce 1604  katolický velmož Ladislav 
Popel mladší z Lobkovic, byl relativně vlažný 
ve své víře a náboženství Ullersdorferů mu 
nevadilo. Naopak brzo rozpoznal vynikající 
organizační, administrativní a hospodářské 
schopnosti Vilíma Ullersdorfera a postupně 
mu přenechal prakticky neomezenou vládu 
nad holešovským panstvím. 

Vilímova obezřetnost
Po vypuknutí stavovského povstání 

na Moravě se Vilímův bratr, pán na Žeranovi-
cích, Kryštof Ullersdorfer, stal jedním z vůdců 
povstání jako člen moravského direktoria (teh-
dejší povstalecké vlády) a komisař pro odhad 
zabavovaných církevních statků. Náš pan Vilím 
byl zřejmě na přímluvu bratra v červnu 1619 
pověřen moravským direktoriem, aby zinven-
toval a „k ruce stavů se ujal“ moravských 
statků, konfiskovaných Albrechtovi z Valdštej-
na - Vsetína, Lukova a Rymic. Už tehdy se 
projevila Vilímova opatrnost - administrativně 
svěřený úkol zvládl brilantně ke spokojenosti 
vzbouřených stavů, ale ponechal na původních 
místech Valdštejnovy katolické úředníky - Karla 
Vrochyňu z Reptu a Fridricha Čišvice z Borové. 
Ti se zřejmě stali Vilímovými přáteli (nakonec 
se sešli všichni v Lobkovicových službách) 
a „kryli mu záda“. 

Po porážce stavovského povstání (během 
které zmizel - pravděpodobně zahynul - Kryštof 
Ullersdorfer) byl pan Vilím za svou angažo-
vanost ve prospěch povstaleckého direktoria  
sice odsouzen ke ztrátě olomouckého domu 
a k finanční pokutě, ale díky přízni Lobkoviců 
- v roce 1621 zemřel majitel holešovského 
panství Ladislav Popel ml. a jeho dědicem se 
stal Zdeněk Vojtěch z Lobkovic na Roudnici, 
nejvyšší kancléř království českého a ve své 

Vilím Ullersdorfer - holešovský regent

době jeden z nejmocnějších mužů na císař-
ském dvoře - a díky rychlé konverzi ke katolictví 
nebyl dále postihován a zůstal holešovským 
regentem. 

Na ostří nože
O to víc se ale musel angažovat v rekato-

lizačních aktivitách na svěřeném panství. Jeho 
pozice byla o to těžší, že Holešov byl střídavě 
obsazován císařskými, ale i nepřátelskými ne-
katolickými vojsky a s nimi spojenými opakova-
ně povstávajícími Valachy. Musel se pohybovat 
doslova na ostří nože - stále nad ním visela jeho 
minulost, tzn. nespolehlivost pro holešovské 
katolické panstvo a na druhé straně to „nesměl 

přehnat“ vůči nekatolíkům, aby si to s ním 
nevyřídili do Holešova se opakovaně vracející 
Valaši a cizí vojáci. Tak například v roce 1626 
povolil pan regent holešovským poddaným 
dávat týdně „po 5 rejnských“ praporci mans-
feldských vojáků, které na holešovský zámek 
umístil vůdce povstalých Valachů  Jan Adam 

z Víckova. Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic 
zemřel v roce 1628 a dědicem jeho panství se 
stal jeho syn, kníže  a později i vévoda Zaháň-
ský, Václav Eusebius z Lobkovic. Na Holešově 
během své dvaadvacetileté vlády pobyl celkem 
10 dní a o řízení panství se prakticky nestaral, 
vládu za něj vykonávala jeho matka, původem 
Španělka, přísná Polyxena. I ta ale spoléhala 
plně na služby pana Vilíma Ullersdorfera, teh-
dy už vrchního správce všech lobkovických 
moravských a slezských panství. Takže když 
deputace holešovských poddaných žádala 
v sídle kněžny, v Roudnici nad Labem, při 
osobní audienci o snížení robot či o povolení 
nového jarmarku, vždy byla odkázána na ho-
lešovského zámeckého hejtmana. Snad díky 
této důvěře či vzdálenosti roudnického sídla si 

pan Vilím mohl dovolit v roce 1642 (ostatně to 
byl rok smrti kněžny Polyxeny) doslova „přikrýt“ 
holešovskou rebelii.

Odmítli vypravit vojáky 
proti Švédům 

Tehdy byla po těžkých porážkách císař-
ského vojska vypsána v Čechách i na Moravě 
zemská hotovost - odvody vojáků. Holešovstí 
poddaní však s odvoláním na strašnou bídu, 
která všude panovala, odmítli vypravit vojáky 
proti Švédům. Krajskému hejtmanovi Zdeňkovi 
Přepiskému odmítli fojtové z holešovského 
panství vypravit nejen císařským patentem sta-
noveného vojáka z každé usedlosti, ale po jeho 
ústupku ani z každé desáté usedlosti. Hejtman 
to označil v raportu do Vídně za vzpouru, 
za kterou viděl nátlak znovu povstalých Va-
lachů na holešovské poddané, a císař ostrým 
dopisem knížeti Lobkovicovi žádal rázné zakro-
čení. A kníže odpovídá císaři, že díky opatřením 
jeho úředníků, zvláště pana Vilíma Ullersdor-
fera, už je vše uklidněno, vyřízeno a že dle 
poníženého dopisu od poddaných (který zřejmě 
koncipoval sám pan Vilím) se zřejmě jednalo 
o omyl a poddaní se nebouřili, jen si hořce 
stěžovali na strašnou bídu, kterou skutečně 
trpí. Nakonec zřejmě k odvodům nedošlo a ani 

nikdo nebyl potrestán 
- v té době neustálých 
poprav a mučení to 
byl skutečně skvělý 
výsledek. 

Ostatně - v teh-
dejších nejistých do-
bách si holešovští 
měšťané zakopávali 
své cenné věci před 
drancujícími armá-
dami v lesích pod 
ochranou povstalých 
Valachů - a pan Uller-
sdorfer si zde nechal 
rovněž zakopat své 
stříbro… O dva roky 
později, v roce 1644, 
pan Vilím z Ullersdor-
feru  umírá. Na jeho 

místo nastupuje mladý, dravý správce Samuel 
Rožďalovský, který už příkazy vrchnosti plní 
věrně, přesně, bez Ullersdorferova lavírování 
a ústupků. 

Složitá a rozporuplná postava rytíře Ul-
lersdorfera z Němčího je v holešovské historii, 
kterou mimořádně ovlivnila, stále nedoceněná. 
Tento dluh poněkud napravil zlínský spisovatel 
Josef Galík (1932 - 1999) ve svém románu 
Soud a odpuštění - Moravská epizoda, kte-
rý je celý věnován životu tohoto šlechtice, 
i když obsahuje značné historické nepřesnosti 
(např. nechá pana Vilíma sloužit ještě hraběti 
Janovi z Rottalu) a odehrává se skoro celý 
v Holešově.

Karel Bartošek

Čarodějnice k ohni...
všechny čarodějnice, čarodějky a ježibaby, 

malé, velké, mladé i staré...
Pozor! Pozor! 

Chystáme velký slet na Pivovaru...
Pojďme se sejít a domluvit se - 15. 3. 

v 18 hodin - salonek Starý pivovar Holešov

HiSTORická 
ZaJÍMaVOST (seriál)

Restaurace STARÝ PIVOVAR Holešov
Vás zve na

DĚTSkÝ kaRNEVaL
Sobota 5. března ve 14 hodin.
POJĎTE SI S NÁMI HRÁÁÁT...

Čtvrtek 31. 3. 2011 v 19 hodin 
- sala terrena

VEČER SÓLiSTŮ ii
Koncert  Holešovského komorního 

orchestru a jeho hostů 
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Ve středu 2. února 2011 proběhl ve Stře-
disku volného času - TYMY kurz pro žáky  
5. až 8. ročníků 3. Základní školy „ Co víš o první 
pomoci“. Tento kurz pořádáme již tradičně 
od roku 2005  ve  spolupráci s  ČČK Kroměříž. 
V letošním roce se také do této velmi zajíma-
vé akce zapojila VPŠ a SPŠ MV Holešov. 
V průběhu celého dopoledne si žáci vyzkoušeli 

V TYMY se děti učily první pomoc
poskytování první pomoci při různých situacích. 
To vše si mohly děti vyzkoušet díky odbornému 
vedení a také zásluhou figurantů, kterými byli 
žáci 9. ročníku 3. ZŠ. Celkem byla připraveny 
čtyři stanoviště. Dozvěděli se, jak poskytnout 
pomoc při popálení nebo jak ošetřit otevřenou 
ránu, vyzkoušeli si resuscitaci, dozvěděli se 
vše potřebné o vybavení nových autolékárni-

ček a řešili také dopravní situace a křižovatky 
s panem Zdeňkem Patíkem z BESIPU. 

Za výbornou spolupráci děkujeme paní 
ředitelce ČČK Kroměříž Alici Juračkové, členům 
ČČK, učitelům i žákům VPŠ a SPŠ MV, BESIPU 
a žákům  III. ZŠ Holešov.

  
Mgr. Jarmila Vaclachová

Na jarní prázdniny připravi-
lo SVČ - TYMY bohatou nabídku 
programu pro děti a jejich rodiče. 
Kromě příměstského tábora a akti-
vit přímo v TYMY se uskutečnil také 
týdenní pobytový tábor „S tebou 
mě baví svět“.  Tento pobyt se koná 
již po třetí v lyžařském středisku 
na Trojáku. Účastníci expedice se 
sešli v pondělí 14. února v Holešo-
vě na autobusovém nádraží, kde 
byl celý pobyt zahájen. Následo-
val přesun na Troják, kde všichni 
dorazili společně plní očekávání. 
Pětidenní pobyt byl velmi pestrý 
a plný dobrodružství a zážitků.

TÝMOVé HRY V PŘíRODě
Každé dopoledne trávily děti 

na lyžařském svahu, kde byly roz-
děleny do třech družstev. Během 
týdne všichni dělali v lyžování vel-
ké pokroky. Největší radost 
měli začátečníci a nelyžaři, 
kteří na závěr sjeli velkou 
sjezdovku s ostatními lyža-
ři. Odpoledne bylo věnová-
no týmovým hrám v příro-
dě. Pro děti byl připraven 
výlet do neznáma, kde se 
setkaly také s hostýnským 
„Jetym“, který pro ně připra-
vil také malý poklad. 

V programu nechybě-
ly výtvarné činnosti. Děti 
si vyráběly také svá trička 
a seznámily se s výtvar-
nou technikou zvanou 
„Quiling“. Velkým zážit-
kem pro všechny byl zápas 
v bowlingu a sportovní hře 
baseball. Večerní programy 
byly vždy příjemnou teč-
kou náročného dne. Kro-
mě každodenního zpívaní 
písní, her a soutěží se děti 

Jarní pobyt s TYMY aneb S tebou mě baví svět
podílely také na přípravě různých 
scének a vystoupení. 

Velkým překvapením byla ve-
černí hra táborového talentu, kde 
bylo velmi náročné vybrat vítěze. 
Spoustu legrace a zábavy si děti 
užily na závěrečném karnevalu. 
Pestrý karnevalový rej prošel ce-
lým lyžařským areálem. Kolem-
jdoucí a návštěvníci ocenili děti 
za jejich nápady potleskem. Kar-
neval pak pokračoval vytouženou 
diskotékou, jejíž součástí byly spo-
lečenské hry a soutěž o nejlepšího 
tanečníka.

LYŽAŘSKÝ ZÁVOD
Na závěr večera byla připra-

vena pro děti krátká večerní hra, 
kde musely prokázat nebojácnost, 
kdy se družstva vydala v týmech 
po cestě vyznačené stříbrnými 

kamínky až k místu, kde je čekala 
sladká odměna. Poslední den se 
uskutečnil na svahu lyžařský zá-
vod a závěrečné vyhodnocení, kde 
byly předány diplomy a pamětní 
listy. Po obědě se všichni vydali 
směrem ke svým domovům. Jarní 
pobyt se velmi vydařil. 

Děkujeme všem, kteří nám 
pomohli při jeho zajištění. Paní Ko-
vářové, personálu hotelu na Tro-
jáku, personálu SKI areálu Tro-
ják, panu Jakubu Juračkovi, Alici 
Juračkové, Lucii Češkové, Mirku 
Koumarovi a všem dalším. Děku-
jeme ale i dětem, které vytvořily 
skvělý táborový tým, se kterým 
jsme se i my vedoucí cítili velmi 
dobře a prožili společně krásné 
dobrodružství.

Ředitelka střediska TYMY 
Jarmila Vaclachová

• Čtvrtek 3. března v 18 hod. 
- Muzikál Cats v provedení ta-
nečního oboru (kino Svět)

• Úterý 8. března v 9.30 hod. 
- Jarní koncert žáků (centrum 
seniorů)

• Středa 16. března - Odeslá-
ní výtvarných prací na soutěž 
Lidice 2011

• Pátek 18. března v 16.30 
hod. - Akordeonový koncert 
(sál ZUŠ)

• Čtvrtek 24. března v 17 
hod. - Klavírní koncert MgrArt. 
Markéty Hubáčkové a jejích 
žáků (sál ZUŠ)

• Koncert souboru Corda 
Magico k 10. výročí trvání 
souboru
Pondělí 28. března v 18.30 
hod. (zámecká sala terrena)

akce v ZUŠ 
v měsíci  
březnu

SVČ TYMY
připravuje:
pátek 4. 3. 

Holešovský 
TALENT 

od 17.30 hodin
Finálový galavečer
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Středisko volného času, příspěvková organizace 
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel: 573 39 69 28, iČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz

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

ZVEME VÁS
24. 2. ZUMBA s Jasmínou od 20.00 pro začáteč-
nice 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 společen-
ské hře pro kluky a holky i rodinné týmy od 16.00 
do 17.30, startovné: 5,-
26. 2. Polštářová bitva aneb Dobytí pevnosti 
od 10.00 pro kluky a holky od 11 let, s sebou 
polštář, oděv a obuv do tělocvičny, pití, startovné: 
10,- (přihlášky do 25. 2.)
27. 2. Dívka roku 2011 - základní kolo postupové 
celorepublikové soutěže pro dívky od 13 do 15 let,  
holky, dívky a slečny, přijďte ukázat, že i hezká 
děvčata jsou chytrá, čekají vás úžasné zážitky 
a hodnotné ceny

PŘIPRAVUJEME
4. 3. Holešovský TALENT, od 17.30 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, dis-
ciplíny: rozhovor, módní přehlídka, volná disciplína, 
startovné: 30,- (přihlášky do 25. 2.)
6. 3. Taneční pro dospělé pro začátečníky a mír-
ně pokročilé od 17.00, cena 1200,-/pár 
11. 3. Deskové hry v ICM, vstup zdarma!
12. 3. Zápas fotbalových benjamínků od 10.00 
v tělocvičně TYMY
13. 3. Turnaj ve floorbale od 9.30, startovné 
10,-
13. 3. Kurz „EFEKTIVNí RODIČOVSTVí - efek-
tivní výchova dětí“ od 9.00 do 17.00 (přestávka 
12.00 - 13.00) - kurz sestává ze 4 lekcí formou 
zážitkové práce se skupinou rodičů, nosná témata: 
základní stavební kameny efektivního rodičovství, 
rodinná atmosféra, sourozenecké konstelace, 
řešení problémů, pochopení nesprávného chování 
dětí, povzbuzování, komunikace, přirozené a logic-
ké důsledky chování, disciplína, rodinná pravidla 
a rady, rozvíjení vlastní sebedůvěry rodičů. Cena: 
750,-/osobu nebo 800,-/os. S hlídáním dítěte. 
Přihlášky v kanceláři TYMY do 9. 3.
15. 3. Svátek poezie od 14.00
17. 3. Pokémonmanie - výměnná burza karet 
pokémonů od 15.30 do 17.00, zápisné: 5,-
18. 3. BILIARD turnaj dvojic od 16.00 do 17.00, 
startovné 10,-/os.
19. 3. Jarní dámská jízda, příjemné odpoledne 
pro dívky a ženy, na programu jarní očista, zdravá 
výživa, fit-cvičení, kosmetika, módní přehlídka 
a mnoho zajímavého, vstupné: 50,-/v předprodeji, 
70,- na místě
20. 3. Vítání jara - první jarní vycházka do Přílep, 
sraz v 9.00 u ZUŠ Holešov 
20. 3. Vítání jara na myslivecké chatě Přílepy 
od 11.00, připraven pestrý program a hry pro děti, 
táborák s opékáním špekáčků, přírodovědný kvíz 
pro děti i dospělé
22. 3. Kreativní dílna s Bárou „malování 
na hedvábí“ od 16.00, batikování a malování 
vlastních motivů konturovací technikou, výběr z ne-
přeberného množství velikostí šál a šátků, cena: 
130 - 230 (podle velikosti vybraného hedvábí), 
přihlášky do 18. 3.
22. 3. Barmanská škola od 15.00 s Erikem, cena: 
130,- (přihlášky do 21. 3.)
25. 3. Deskové hry v ICM, vstup zdarma!

27. 3. Jarní DISCO pro kluky a holky do 12 let 
od 16.00, vstupné: 10,-
29. 3. První pomoc pro veřejnost od 16.00, cena: 
290,- (přihlášky do 24. 3.)
29. 3. Výstava fotografií v ICM
1. - 2. 4. Noc s Andersenem - dobrodružství 
s přenocováním, čtení pohádek, vyprávění, týmové 
hry, malování, zpívání, sraz v 16.00 
10. 4. Všetulská hůlka - mažoretkový festival, 
začátek v 9.30, soutěžní disciplíny: miniformace 
a skupiny hůlka, pompony

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

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, cena: 3890,-
3. - 9. 7. Výprava velrybářská - rybářský tábor 
v Třeboni, cena: 3490,- + lístek
11. - 15. 7. Discopříběh - taneční tábor v srdci 
Beskyd na Sulově, cena: 2490,-
11. - 15.7. Indiáni z Bílé hory pro kluky a holky 
od 6 let, hra s indiánskou tematikou, cena: 2490,-
11. - 15. 7. Expedice YDYKSEB, turistický tábor 
pro děti ZŠ na Sulově v Beskydech, cena: 2490,-
11. - 15. 7. Angličtinka pro začátečníky i pokroči-
lejší kluky a holky od 6 let, cena. 2490,-
25. 7. - 6. 8. Tajemství pana 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, cena: 2990,-
15. - 19. 8. Kouzlo barev, výtvarný a rukodělný 
tábor pro děti od 6 let, cena: 2690,-
15. - 19. 8. Logopedie hrou pro předškoláčky 
a děti 1. st. ZŠ s vadou řeči, cena: 2490,-

LETNí MěSTSKé TÁBORY - cena: 990,-
18. - 22. 7. Alenka v říši divů - výtvarně keramický 
fantasy tábor s výlety, hrami a tvorbou v přírodě
1. - 5. 8. Putování s Gormity - turisticko-přírodo-
vědný tábor s dobrodružnou hrou s Gormity lesa, 
země, vody i lávy
22. - 26. 8. U nás v TYMY - tábor s výlety a na-
bídkou aktivit a činností TYMY

LéTO U MOŘE
12. - 21. 6.  Istrie - Lanterna - Chorvatsko - cena: 
4.800,-/dítě, 6.300,-/dosp. (ubytování, doprava, 
průvodce, pobytová taxa), ubytování v apartmá-
nech 300 m od moře, možnost zajištění polopenze, 
pojištění léčebných výloh a denního cvičení pilates 
a poweryogy.

2. 9. - 11. 9. Itálie Caorle - cena: 3.390,- (uby-
tování, plná penze, doprava, pojištění CK proti 
úpadku, spotřeba energií), lze vlastní vaření, pro-
storná 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 
(1soutěžící může prezentovat max. 5 zvířátek), 
mohou být i koláže, maximální velikost příspěvku 
20 x 15, uzávěrka příspěvků do 10. 3.! Odměna 
pro zvířátko i majitele.

POMÁHÁME!
Adoptuj panenku - a zachráníš dítě, zakoupením 
hadrové panenky v ceně 600,- přispějete na oč-
kování dítěte v Africe, akce probíhá celoročně 
ve spolupráci s UNICEF.

MUZIKÁL V Praze
Ať žije rokenrol, v sobotu 30. 4. - cena akční 
890,- nebo 1190 (dle míst k sezení), představení 
v Divadle 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. Infor-
mace na tel.: 573 39 69 28

V TYMY se hledal Holešovský talent
V sobotu 12. února se v TYMY uskutečnilo semifi-
nále „Holešovský talent 2011“. Akce byla vyhláše-
ná před Vánocemi a měli možnost se do ní přihlásit 
děti, mládež i dospělí s různými dovednostmi. Měli 
jsme velkou radost, že se nám postupně přihlásilo 
zhruba 40 různých vystoupení nejen z Holešova, 
ale také z okolí a přijely dokonce děti z Kroměříže 
i ze Zlína. Semifinále bylo velmi náročné a probí-
halo celý den. Tříčlenná porota pečlivě sledovala 
vystoupení všech 5 kategorií. Úlohou poroty bylo 
vybrat nejlepší čísla do finálového GALAVEČERA, 
který se uskuteční 4. 3. 2011. Tato úloha nebyla 
vůbec jednoduchá, protože všechna vystoupení 
měla vysokou úroveň a všichni, kteří se Holešov-
ského talentu zúčastnili, měli velké odhodlání podat 
co nejlepší výkon. 
Do finále vybrala porota celkem 17 vystoupení. 
Diváci se mohou těšit na velmi pestrý program, 
ve kterém vystoupí jak jednotlivci, tak skupiny. 
V rámci finálového večera proběhne souboj mezi 
čísly pěveckými, hudebními i tanečními. Diváci si 
budou moci užít vystoupení sólové trubky, bub-
nů, flétny, klarinetu, sóla pěvecká, mažoretky, 
společenský tanec, orientální tanec, barmanské 
show, vystoupení kouzelníka atd. Kromě těch, kteří 
od poroty obdrželi přímou vstupenku do finále, 
čeká ještě na některé soubory či jednotlivce tzv. 
„divoká karta“, která jim ještě během týdne může 
umožnit postup do finále. 
Semifinále HOLEŠOVSKÉHO TALENTU 2011 se 
velmi vydařilo. Děkujeme všem divákům za skvě-
lou atmosféru, porotě za náročnou a odpovědnou 
práci a všem vystupujícím za skvěle odvedené 
výkony. Děkujeme také všem sponzorům a všem, 
kteří se podíleli na zajištění této náročné akce. 
Srdečně zveme všechny na slavnostní finále, které 
se uskuteční 4. 3. 2011 od 18.00 ve společenské 
hale v SVČ TYMY. 

JV
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OPRAVDOVÁ KURÁŽ
(True Grit, USA, 2010, 110 min., české 

titulky, režie: Ethan Coen, Joel Coen, hrají: Jeff 
Bridges, Matt Damon, Hailee Steinfeldová, Josh 
Brolin, Barry Pepper...)

Bratři Coenové se ve svém novém filmu 
pustili na půdu westernu, a to pořádně tem-
ného.

Tátu Mattie Rossové zabil psanec Tom 
Chaney, který následně prchl do indiánských 
teritorií. Mattie je na svůj věk nezvykle dospělá 
a pragmatická, a má tak jasnou představu, jak 
spravedlnosti pomoci. Najme si jednookého 
opileckého šerifa Roostera Cogburna a spolu 
se vydávají v Chaneyho stopách. Doprovází je 
lehce upovídaný Texas Ranger LaBoeuf...

VARIETé
(Burlesque, USA, 2010, 116 min., české 

titulky, režie: Steve Antin, hrají: Christina Agui-
lera, Cher, Stanley Tucci, Kristen Bellová, Cam 
Gigandet, Alan Cumming, Peter Gallagher, 
Stephen Lee, Eric Dane...)

Muzikál Varieté, natočený ve stylu třicá-
tých let, svedl dohromady Christinu Aguileru 
s Cher.

Ali, dívka z malého města, se vypraví dobýt 
Los Angeles. Najde místo jako barmanka v upa-
dajícím varieté The Burlesque Lounge. Naváže 

Zajímavé tituly s hvězdným obsazením v tuzemských kinech

přátelství s jednou z tanečnic, znepřátelí si jinou 
a získá si přízeň Jacka, pohledného barmana 
a hudebníka. Po nějaké době se jí podaří pře-
svědčit majitelku podniku Tess, aby ji pustila 
na pódium. Její výjimečný hlas a umění vrací 
The Burlesque Lounge zpět na výsluní do jeho 
bývalé slávy...

GNOMEO & JULIE
(Gnomeo and Juliet, Velká Británie/USA 

2011, režie: Kelly Asbury, hrají v původním zně-
ní: James McAvoy, Emily Blunt, Ashley Jensen, 
Michael Caine, Matt Lucas, Jim Cummings, 
Maggie Smit...)

Nový  animovaný komediálně-dobrodruž-
ný snímek Gnomeo a Julie dává nejslavnějšímu 
příběhu lásky na světě Williama Shakespeara 
další rozměr. Režisérem filmu je tvůrce Shreka 
2 Kelly Asbury, scénář napsal Mark Buton. Užít 
si jej můžete ve formátu 3D v kinech právě 
v období svatého Valentýna.

VŠE PRO DOBRO SVěTA 
A NOŠOVIC!

(Vše pro dobro světa a Nošovic!, 
Česká republika, 2010, 82 min., režie: 
Vít Klusák)

Celovečerní  dokumentární film 
Vše pro dobro světa a Nošovic! je své-
rázným portrétem malé české vesnice, 
ve které - jak místní říkají - přistálo UFO 
v podobě kilometrové stříbřité továrny: 
korejské automobilky Hyundai.

Z vesnice, která se proslavila pře-
devším kysaným zelím a pivem Ra-
degast, se tak stala průmyslová zóna 
- největší investice na zelené louce 
v historii ČR. Mnozí z majitelů polí, 
na kterých dnes automobilka uprostřed 
vsi stojí, však dlouho své pozemky 

prodat nechtěli. Filmaři se do Nošovic vrací 
dva roky po dramatických výkupech pozemků, 
v době, kdy továrna začíná chrlit levná auta 
a skrze sedm postav spřádají hravý i mrazivý 
portrét místa.

pře-nov

Prozatím posledním tuzem-
ským albem Heleny Vondráčko-
vé je „live“ dvojalbum nazvané 
Recitál. Nahrávka byla pořízena 
za účasti publika v pražském Di-
vadle Kalich. Co Recitál přináší? 
Vesměs notoricky známé skladby, 
které zpěvačka léta uvádí na svých 
koncertech. Ale protože jde o živou 
nahrávku, má tohle „live“ album 
pro mnohé fanoušky přece jenom 
své nezaměnitelné kouzlo, zvláště 
když to Heleně Vondráčkové pořád 
tak skvěle zpívá. A tady je skutečně 
ve skvělé formě, což je cítit i z ná-
ročných skladeb typu Vzdálený 
hlas, Přejdi Jordán a Lásko má, 
já stůňu.   

Největším překvapením jsou 
zřejmě skladby, které zpěvačka 
zase až tak často na svých vy-
stoupeních neuvádí. Je to třeba 
„nesmrtelná“ skladba Modrý an-
děl z repertoáru Marlen Dietrich, 
písnička Pohádka o cínovém vo-
jáčkovi, kterou interpretka zpíva-
la už v éře skupiny Golden Kids, 
anebo francouzský šanson Par-
lez-moi d´mour..., zpívaný v ori-
ginále. Vzpomínám si, že Helena 
Vondráčková tuto přenádhernou 
píseň (česky by se písnička moh-
la jmenovat Povídej mi o lásce...) 
zpívala na koncertech už koncem 
sedmdesátých let minulého století, 
potom se k ní vrátila na svých „na-

rozeninových“ koncertech v praž-
ské Lucerně v roce 1997 - tehdy 
ji však zpívala bez hudebního 
doprovodu. Na Recitalu ji zpívá 
s kapelou - a podle mého názoru 
jde snad o nejchutnější bonbónek 
celého alba. 

Samozřejmě že dojde i na 
Dlouhou noc, Archimeda či Sladké 
mámení, ale stejně tak se můžeme 
zaposlouchat do malých hudebních 
skvostů, jako jsou písně Můžeš zů-
stat, můžeš jít, Vodopád, Vím málo 
nebo Mít rád až k zbláznění. I když 
nejde o novinky, živé provedení jim 
dává jisté kouzlo a novum. 

Soudný posluchač (který zná 
tuzemskou „popíkovskou“ scénu 
minimálně dvacet let nazpět) pak 
může ocenit i hezkou atmosféru, 
která na Helenině koncertě loni 
v Kalichu vládla. Takto příjemných 
desek zase až tak moc nevychází.

Robert Rohál

cD HiT

POSLEDNí TANGO V PAŘíŽI 
(Itálie/Francie 1972, 124 min.)

Obsah kdysi až neskutečně 
skandálního filmu, jehož obrazová 
složka byla svého času odvážná 
a ohromující, je následující: Náh-
lá manželčina sebevražda silně 
poznamená a zasáhne zralého 
Američana Paula (Marlon Bran-
do), který při hledání nového bytu, 

v němž by mu nic nepřipomínalo 
jeho ženu, se setká v Paříži s mla-
dou Francouzkou Jeanne (Maria 
Schneider). I když vzápětí mezi 
oběma vzplane vášnivý vztah, celé 
je to jen o fyzické potřebě (však 

klasika, která má něco do sebe

corda Magico oslaví deset let

Stále zářivý hlas
také dobová kritika předhazovala 
režisérovi Bernardu Bertoluccimu, 
že film se skládá pouze ze sexu 
a obsese). Oba dva milenci si do-
konce neřeknou ani svá jména 
a už vůbec se nesnaží porozumět 
si (v originální verzi skutečně on 
mluví anglicky, zatímco ona fran-
couzsky). Ačkoliv má živočišně 
působící Jeanne souběžně poměr 
s jiným mužem, nechce přijít ani 
o sexuálně přitažlivého, tempe-
ramentního a vášnivého Paula. 
Teprve až když se začne jejich 
poměr přeměňovat na každodenní 
domácký vztah, Paul partnerku 
pronásleduje a dokonce i mučí, 
Jeanne mu stále uniká. Nakonec 
se ho zbaví tím, že ho zabije.

RR

DVD TiP

Slavnostním kon-
certem oslaví deset let 
existence komorní sou-
bor Corda Magico, který 
vystupuje v sestavě Nelly 
Billová - Sylvia Šimečková 
- Danuše Pospíšilová - Iva 
Svobodová. Koncert hole-
šovského souboru, který 
vede a pro který komponu-
je původní repertoár Nelly 
Billová, proběhne v pondě-
lí 28. března v 18.30 hodin 
v zámecké sala terreně. 

RRKomorní soubor Corda Magico.

kiNOHiTY

Cher a Christina Aguilera ve filmu Varieté.
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Beletrie
DOWNHAM Jenny - Ještě než umřu: Příběh 
o lásce, přátelství a rodině. Vypráví o smrti, ale 
je zároveň oslavou života.
ELLIS B.E. - Míň než nula: Syrový a zneklid-
ňující obraz americké smetánky první poloviny 
osmdesátých let minulého století.
JANOUCHOVÁ Kateřina - Dcera na přání: 
Román o matkách a dcerách, ale také o otcích 
a lásce, která se rozhodně neobejde bez kom-
plikací.
KEPLER Lars - Hypnotizér: Skvělý kriminální 
román, thriller, který odhaluje temné stránky 
lidské duše.
KING Stephen - Christina: Thriller o neobyčej-
ném historickém autě, které zcela pohltí duši mla-
dého chlapce a ovlivní i jeho jednání a život.
KRAMER Clar - Clařina válka: Skutečný příběh 
dívky, která zázračně přežila holocaust.
MANTEL Hilary - Wolf Hall: Rozsáhlý historický 
román z tudorovské Anglie, oceněný Bookerovou 
cenou za rok 2009.
McCARTHY Cormac - Krvavý poledník: Ro-
mán je výpravou do historického mezidobí, které 
na Západě zavládlo po americko-mexické válce 
a kdy platil jen zákon silnějšího.
MURAKAMI Haruki - Po otřesech: Povídkový 
soubor japonského autora o nenaplněné lásce, 
tajemství, temných odkazech, minulosti, život-
ních tragédiích, utrpení a touhách.
RéVAY Theresa - Bílá vlčice: Příběh osudové 
lásky na pozadí historických událostí otřásajících 
Evropou 20. století.
RYBÁŘ Jan - Čtvrtá kostka: Renesanční 
detektivka z rudolfínské Prahy.
VěTVIČKA Václav - Poutník okouzlený rod-
nou zemí: Tato „poutnická“ knížka je inspirací 
k poznání rozmanitých koutů rodné země.
VLASÁK Vladimír - Československá rocková 
poezie 1959-1989: Hudební publicista vybral pro 
milovníky rockové poezie texty, které fungují i bez 
hudebních a vizuálních vjemů. 
VYLETA Dan - Pavel a já: Román z poválečné-
ho Berlína, jehož autorem je syn českých uprchlí-
ků, který dětství a dospívání prožil v Německu.
ŽÁČEK Jiří - Červené paraplíčko: Nová sbírka 
sonetů z pera oblíbeného básníka.

Naučná literatura
COOK Kate - (Ne)schopná matka: Kniha 
určená všem nastávajícím maminkám, která 
jim poradí, jak po porodu nezešílet a dostat se 
zpět do formy.
HERRE Franz - Ludvík II. Bavorský: Autor 
představuje bavorského krále, který díky svým 
kouzelným zámkům zůstal dodnes živoucí, ne-
smrtelnou legendou.
KOSATíK Pavel - České snění: Kniha je nejen 
poutavým vyprávěním: týká se hledání české 
identity či zjišťování místa Čechů mezi jejich 
sousedy.
KREISER Klaus - Dějiny Turecka: Monografie 
z edice Dějiny států.
NOSKOVÁ Věra - Chraňme muže: V knize 
se střídají úvahy, fakta, citace z knih a médií, 
příběhy ze života a poznámky k tématu od pře-
mýšlivých mužů.
NOVOTNÝ Karel; KUFNEROVÁ Zlata - Člověk 
Edvard Beneš: Čtení o druhém prezidentovi 
přibližuje Edvarda Beneše ve vzpomínkách jeho 
současníků.
PUTNA Martin C. - Česká katolická literatura 
v kontextech. 1918-1945: Obsáhlá monografie 
mapující českou katolickou literaturu 1. poloviny 
20. století.
ROHÁL Robert - Lucie Bílá. Cesta ke slávě: 
Kniha holešovského autora o tom, v čem je 
zpěvačka Lucie Bílá jedinečná a svá a proč ji 
mají lidé tak rádi.

kNiŽNÍ NOViNkY V MĚSTSkÉ kNiHOVNĚ HOLEŠOV - výběr na únor 2011

SWAYZE Patrick; NIEMI Lisa - Žil jsem skvělý 
život: Autobiografické vzpomínky předčasně 
zemřelého slavného amerického herce a jeho 
ženy.
VONDRÁČEK David; MLEJNEK Josef - Zabí-
jení po česku: Kniha rozhovorů Josefa Mlejnka 
s režisérem Davidem Vondráčkem o pozadí 
vzniku dokumentárního filmu Zabíjení po česku 
o poválečných etnických čistkách páchaných 
na civilním starousedlém německém obyva-
telstvu.
ZEMAN Jiří - S batohem po Česku. Krkonoše: 
Turistická příručka obsahující dvacet nejzají-
mavějších pěších turistických tras v nejvyšších 
českch horách.

Knihy pro dětské čtenáře
BENEDICTUS David - Návrat do Stokorcové-
ho lesa, ve kterém medvídek Pú prožívá další 
dobrodružství s Kryštůfkem Robinem: Nová 
dobrodružství medvídka Pú a jeho přátel.
BOUDOVÁ Nela - O víle Voněnce: Napínavý 
příběh, ve kterém se prolíná svět víl a svět lidí.
BREZINA Thomas - Klub záhad. Úkryt hra-
běte Drákuly: Ve městě pátrá mladý záhadný 
muž po úkrytu hraběte Drákuly a nevěří vlastním 
očím... 
BŘEZINOVÁ Ivona - Medvědí pohádka: Když 
se malý medvídek uprostřed zimy probudí ze 
spánku, neví, co má uprostřed sněhových závějí 
dělat. Ještě že nespí i starý medvědí děda, který 
zná spoustu pohádek.
DEARY Terry - Zrada a pomsta: Vzrušující 
a dobrodružný příběh ze středověku z edice 
Krvavý román.
FRANTZ Jennifer - Strašidelné dobrodruž-
ství. Země dinosaurů: Vydejte se společně 

s Nožičkou a jeho přáteli za strašidelným dob-
rodružstvím.
GRAY Claudia - Akademie Evernight. Pře-
sýpací hodiny: Třetí část ságy z akademie 
Evernight, internátní školy pro upíry.
ISENBERG Hans G. - 1000 závodních auto-
mobilů: Obsáhlá kniha představuje všechny 
významné i částečně už zapomenuté typy a mo-
dely závodních aut.
JABLONSKI Marlene - Tajemství v plavé hří-
vě: Dvanáctiletá Pia si píše deník. Ukládá do něj 
všechna svoje tajemství i trápení... 
MEADOWS Daisy - Skarlet, víla granátového 
kamene: Víla Skarlet ztratila kouzelný draho-
kam, bez kterého nemůže provádět zvětšovací 
a zmenšovací kouzla.
ŘEHÁČKOVÁ Věra - Za Dorotkou do hor: 
Devítiletá Dorotka a její stejně starý kamarád 
Dominik bydlí v horách a prožívají záviděnihodná 
dobrodružství.
ŠRUT Pavel; MIKLíNOVÁ Galina - Lichožrouti 
se vracejí: Literární groteska o ponožkách a váš-
ních kolem nich pokračuje.
WICH Henriette - Tři holky na stopě. Souboj 
topmodelek: Detektivní klub Tři hoky na stopě 
řeší nový problém ve městě modelek. 
ZAHN Timothy - Star Wars. Temná síla 
na vzestupu. 2. díl Thrawnovy trilogie: Za-
číná napínavý závod s časem, v němž může 
Nová republika mnoho získat - anebo o všechno 
přijít... 

Další knižní novinky a fond knihovny na adre-
se www.mks.holesov.cz nebo www.knihy.mks.
holesov.cz.

I.Ž.

CASTELLUM HOLEŠOV,
společnost pro obnovení kulturního centra  

v holešovském zámku, oznamuje,
že dne 6. února 2011 zemřel na následky srážky automobilem 

předseda a zakládající člen společnosti
pan

Mgr. Jiří Zapletal,
herec a autor trilogie Jen vzpomínky tu zůstanou.

Zpopelněn byl dne 10. února 2011 v Praze.

Odešel náš přítel, neúnavný scenárista i aktér hodnotných 
kulturních vystoupení, člověk kultivovaný, stále nabitý energií  

a úžasnou fantazií. 

Jiří, za vše děkujeme a nezapomeneme.

Předsednictvo společnosti Castellum Holešov

Jen vzpomínky tu zůstanou...
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S dalším a dalším prozkoumáváním konti-
nentů evropskými námořními velmocemi, které 
začalo zhruba v 15. století, byli do Evropy 
přiváženi různí zástupci tamní fauny a flóry, 
představovaní v různých zvěřincích. V 18. a 19. 
století se stalo touhou majitelů lesů, obor či 
velkostatků zavádění těchto exotických zvířat 
do našich podmínek a pokoušeně se o jejich 
„aklimatizaci“. Nejinak tomu bylo i v Holešově 
a jeho okolí.

Nutno předznamenat, že již o několik 
století dříve (snad již staří Římané, poslední 
výzkumy prokazují, že daněk byl obyvatelem 
Evropy v posledním meziledovém období) se 
v našich luzích objevili dva zástupci předoa-
sijské fauny, které dnes považujeme za zcela 
domácí - bažant obecný (Phasianus colchicus) 
a daněk skvrnitý (Dama dama). Chov daňků je 
v historických pramenech vzpomínán v Bystřici 
pod Hostýnem, Kroměříži, Chropyni, chov ba-
žanta byl rozšířen všeobecně. V současné době 
je daněk jedním z nejrozšířenějších druhů zvěře 
spárkaté v Hostýnských vrších a na Kostelecku, 
divoká populace bažanta se více či méně udr-
žuje na území celého našeho regionu.

Výlety za poznáním - zapomenutá exotika

chov „divokých ovcí“
V 17. a 18. stol. se objevuje několik zmí-

nek o chovu „divokých ovcí“ neurčitého druhu 
na území Českého království. Z r. 1858 pak 
pochází první zpráva o vysazení muflona (Ovis 
musimon), pocházejícího z Korsiky a Sardinie, 
ve Staré oboře na Hluboké. V roce 1910 byli 
do holešovské obory vysazeni mufloni ze zá-
padočeských Žinkov, z Holešova pocházeli 
mufloni v oboře Žadlovice u Zábřeha.

Sika japonský (Cervus nippon nippon) je 
menší druh jelena z Dálného východu. Hmot-
nost se pohybuje od 35 do 55 kg. V zimní srsti 
je nenápadně šedohnědý až černý, letní srst 
kratší, rezavě červená, ozdobená řadami bílých 
skvrn. Dospělý jelen nosí parohy nejčastě-
ji ve stupni osmeráka, délky lodyh dosahují 
50 cm. Jelen sika byl u nás poprvé vysazen roku 
1891 do oboru Kluk u Poděbrad, od roku 1902 
byl chován v Holešově. Jednak v oboře, jednak 
v zámeckém parku a bažantnici. Lovit se začal 
později a po roce 1920, kdy se majitel panství 
ocitnul ve finanční tísni, zvěř byla odchytávána 
a výhodně prodávána. Zimní stav se udržoval 
na 8 - 16 kusech.

Za pozornost možná stojí i zmínka o za-
vádění jelence virginského (Odocoileus vir-
ginianus) do obory v Bystřici pod Hostýnem. 
V Čechách se s tímto severoamerickým druhem 
setkáváme od r. 1853 (Dobříš). Dle historických 

záznamů byly do roku 1907 na panství Bystřice 
pod Hostýnem uloveny 174 kusy.

Snahy o obohacení evropské fauny byly 
někdy až absurdní. V některých oborách se 
objevovali, kromě jelenů maralů ze Sibiře a je-
lenů wapiti ze Severní Ameriky, též teplomilní 
asijští jeleni axis, jeleni vepří, jeleni sambar, 
jeleni hřivnatí. Dále pak kozorožci, kamzíci, 
kozy bezoárové, naprostou raritou pak byly 
lamy, klokani a pštrosi emu (již výše uvedená 
obora Kluk).

V příznivých klimatických podmínkách 
holešovského velkostatku došlo i k pokusu 
o zavedení dvou zajímavých ptačích druhů.

Prvním z nich byl bažant královský (Syr-
maticus reevesi). Je jedním z největších druhů 
bažantů, pochází ze střední a severní Číny. 
Tohoto bažanta poznal v letech 1281 - 1289 již 
cestovatel Marco Polo a dokonce prý jednoho 
živého dovezl do Benátek. Za účelem chovu 
ho do Evropy dovezl Angličan John Reeves 
roku 1831, po něm má bažant i latinské jméno. 
Na území bývalé rakousko-uherské monar-
chie byl bažant královský chován již v r. 1890 
v Gödölö v Maďarsku, v 90. letech 19. století 

byl chován v honitbách pod slovenským Vihor-
latem, ve stejné době se jej podařilo zavést 
na velkostatku v Holešově. 

Na Moravě byly známy další chovy v Jem-
nici, Bystřici pod Hostýnem, Slavkově, Židlo-
chovicích, Grygově, Šilhéřovicích, Kroměříži, 
Lukově, Tovačově, Lanžhotě, Pohořelicích. Dle 
literatury se udrželi v lužních lesích podél toku 
Moravy od Litovle po Kroměříž a podél toku 
Bečvy po Lipník, v Šilhéřovicích a také v lužních 
lesích jižní Moravy. Zkušenosti s bažantem 
královským, které jsou více než stoleté, nasvěd-
čují, že v příhodných podmínkách a při náležité 
péči u nás může tento krásný bažant trvale žít. 
Jedním z posledních míst přirozeného výskytu 
tohoto bažanta byla lokalita poblíž Břestu, čas 
od času jsou činěny pokusy o jeho vysazení 
do volné přírody.

aklimatizace tinam
Zcela výjimečným se v pokusech o akli-

matizaci cizích druhů jeví pokus o aklimatizaci 
tinam (Tinamiformes) v Holešově. Domovem asi 
pětačtyřiceti druhů těchto zvláštních ptáků jsou 
jihoamerické pralesy a stepi. Vnějším vzhledem 
se podobají kurům, způsobem života pak pštro-
sům, většina druhů není větší než slepice, peří je 
většinou rezavohnědé s černými skvrnami. 

Zajímavý je rodinný život tinam. Samičky 
mívají totiž více samců a o vejce ani mláďata 

se nestarají. Sameček začíná svůj tok hlasitým 
voláním, na které k němu přijde několik samic. 
Ty kladou do důlku připraveného samečkem 
každá po jednom vejci a pak odcházejí za dalším 
nápadníkem. Vejce jsou velmi hezká, lesklá, ze-
leně, hnědě, olivově ale i tyrkysově a karmínově 
zbarvená. V jednom hnízdě jich bývá od dvou 
do dvanácti kusů. Po celou dobu sezení, které 
trvá kolem dvaceti dní, sedí na násadě samec, 
který také sám vodí mláďata až do doby, kdy 
vzlétnou a osamostatní se. Tinamy si snadno 
zvykají na zajetí, indiáni je také odedávna cho-
vají. Možná tomu napovídá i konstatování pří-
rodovědců, že „duševní schopnosti tinamy jsou 
dost omezené“. U neúspěšného holešovského 
pokusu o aklimatizaci se patrně jednalo o nej-
výraznějšího představitele tohoto řádu, tinamu 
inambu (Rhynchotus rufescens).

Zdeněk Hlaváč
Kresby autor

Jelenec.

Bažant královský.

Muflon. Tinama.
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PROPOZICE   18. RO NÍKU SILNI NÍHO B HU 

Prusinovice: sobota  26. 2. 2011 u kulturního domu 
1. závod  III. ro níku  MORAVSKO �– SLOVENSKÉHO  b �žeckého poháru 2011                        

4. závod  XXXI. ro níku Velké ceny vytrvalc  Olomouckého kraje 2011 * 
Závod se zapo ítává do 2. ro níku Rohálovského duatlonu  

 
* Po adatelé: B �žecký klub Hole�šov a Obecní ú ad Prusinovice * 

 

* asový po ad:  9 : 00 �– 11 : 15 prezentace pro hlavní závod v t locvi n  
                                    8 : 40 �– 10 : 30 prezentace �žák. a dorost. kategorií v kult. dom  
                                   12 : 00       start hlavního závodu na 10 km 
                                   13 : 00       losování tomboly 
                                   14 : 00       vyhlá�šení výsledk  
 

 Startovné: v hlavním závod   100,- K  (4 eura), mláde�žnické kategorie bez startovného. 
KATEGORIE A CENY 

Kategorie Ro níky nar. Prémie (K ) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Mu�ži a junio i absol.  5000 4000 3000 2000 1500 1200 1000 800 600 400 
              M 19 1992 a mlad�ší 1000 600 400        

M 20 - 39 1991 - 1972 1000 600 400        
M 40 - 49 1971 �– 1962 1000 600 400        
M 50 - 59 1961 - 1952 1000 600 400        
M 60 - 64 1951 �– 1947 1000 600 400        
M 65 - 69 1946  - 1942 1000 600 400        
M 70 - 74 1941  -  1937 1000 600 400        

              M 75 1936 a star�ší 1000 600 400        
�Ženy a juniorky absol.  3000 2500 2000 1500 1000 500     

              �Ž 19 1992 a mlad�ší 1000 600 400        
�Ž 20 - 34 1991 - 1977 1000 600 400        
�Ž 35 - 44 1976 �– 1967 1000 600 400        

              �Ž 45 1966 a star�ší 1000 600 400        
 

 Dal�ší 50 cen od firmy  ASICS bude losováno v tombole pro závodníky ! 
 Prémie za tra ový rekord: Mu�ži: 2011,- K    (29:26 Ezekiel Ngimba  2009) 

�Ženy:  2011,- K    (34:37 Petra Kamínková 2002) 
Závodníci startují na vlastní nebezpe í 

Linkový autobus odjí�ždí z Hole�šova do Prusinovic v 9:15 hod. 

Program �žákovských a dorosteneckých sout �ží 

Ro ník nar. Kategorie Hodina startu Délka trat  
2001 �– 2000 P ípravka �– dívky 9 : 40 680 m 

P ípravka - kluci 9 : 50 680 m 
1999 �– 1998 Mlad�ší �žákyn  10 : 00 680 m 

Mlad�ší �žáci 10: 10 680 m 
1997 - 1996 Star�ší �žákyn  10: 20 800 m 

Star�ší �žáci 10 : 30 800 m 
2004 �– 2002 Mlad�ší �– holky 10 : 40 280 m 

Mlad�ší - kluci 10 : 50 280 m 
 2008 a mlad�ší Nejmen�ší holky a kluci 10 : 55    80 m 

2007 �– 2005 Nejmlad�ší  -holky 11 : 00 140 m 
Nejmlad�ší - kluci 11 : 10 140 m 

1995  - 1994 Dorostenky 11 : 20 1500 m 
1993 �– 1992 Juniorky 11 : 20 1500 m 
1995 �– 1994 Dorostenci 11 : 30 1500 m 
1993 �– 1992 Junio i 11 : 30 1500 m 

Dal�ší informace - tel.: 602 427 505, 573 386 236  Ond ej N mec, 768 42 Prusinovice 397
asics@post.cz,  www.rohalovskadesitka.cz, www.vesani.cz, www.onemec.cz  

--- Celková ú ast v 17. ro níku  byla 653  závodník . ---
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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!!!

ZLATí HOŠI. V sobotu 5. 2. 2011 odehrála naše přípravka vítězný turnaj 
v Otrokovicích. Celý turnaj jsme odehráli v sestavě, která byla poznamená-
na nemocemi. Hráli jsme ve složení Logaj, Pastrnek, Úlehla, Malčík, Ďulák 
a Kašpárek. Kluci předvedli velmi obětavý výkon a po zásluze turnaj vyhráli. 
Nejlepším střelcem byl vyhlášen s 9 góly náš Martin Malčík. Za předvedený 
výkon bych chtěl všem klukům velmi poděkovat. Kluci, jen tak dál!

Petr Logaj

První halový turnaj žen v le-
tošním roce odehrál Dívčí fotba-
lový klub Holešov v partnerském 
polském městě Psczyna se silně 
obměněným kádrem. Družstvo čeká 
v jarní sezóně několik výrazných 
změn v základní sestavě, a proto 
dostaly herní příležitost žákyně 
a nově příchozí hráčky, a vyzkou-
šely si tak poprvé zápasy v prvním 
ženském týmu. Pořadatelé tentokrát 
významně zvýšili kvalitu turnaje, 
když pozvali tři prvoligové a čty-
ři druholigové polské celky, které 
do dvou 4členných skupin doplnil 
jediný zahraniční účastník - tým Ho-
lešova. Zápasy ve skupině odehrálo 
družstvo ve dvou čtveřicích děvčat 
s následujícími výsledky:

DFk Holešov hrál v Polsku vyrovnanou partii s ligovými celky
DFK Holešov - LKS Goczal-

kowice: 2:0 - v zápase dominoval 
český celek pěknou kombinační hrou 
a pohlednými akcemi, branky padly 
po následujících akcích: po spolu-
práci Terezy Vybíralové a Míši Dobro-
slávkové skórovala Eva Zderčíková, 
druhý gól vsítila po dorážce debutu-
jící Nikola Kolesárová.

DFK Holešov - Czarni Gorzy-
ce: 1:0 - Holešov měl po celý zápas 
výraznou převahu, ale zahozené 
šance Zderčíkové kromě jediné 
proměněné ovlivnily celkové nízké 
skóre, DFK byl lepší i po technické 
stránce a zaslouženě vyhrál.

DFK Holešov - Wisla Skoc-
zov: 1:2 - poslední zápas ve skupině 
hrál Holešov s pozdějším finalistou a začal opět velmi dobře - po kom-

binaci první čtyřky se ujal vedení, 
ale následující chyby v defenzivě 
druhé čtveřice hráček zbytečně 
otočily vývoj vyhraného zápasu.

DFK Holešov - KKS Zabr-
ze: 1:2 - do zápasu s prvoligovým 
soupeřem šel DFK s pozměněnou 
taktikou a ta se mu vyplatila: po vy-
rovnaném úvodu skórovala po krás-
né střele s chutí hrající Hana Sam-
sonková. Bohužel zápas rozhodly 
neproměněné šance hostí, v nichž 
vynikla opět Eva Zderčíková, a tak 
se splnilo omílané Nedáš - dostaneš 
- po zbytečných chybách při bránění 
otočil soupeř vývoj zápasu ve svůj 
prospěch. Oba celky sehrály téměř 
celé střetnutí se svými základní-
mi čtyřkami bez střídání a štěstí se 
bohužel po velmi dobrém výkonu 
Holešova přiklonilo na stranu pol-
ských soupeřek.

DFK Holešov - Gwiazda Ruda 
Slaska: 0:3 - střetnutí o 3. místo 
ovlivnilo úvodní zranění Zderčíkové, 
která do vývoje zápasu již nezasáh-
la, což výrazně ovlivnilo další dění 
- náhradnice Kuchařová se naopak 
dopustila hrubé chyby a dovolila 
soupeři poprvé skórovat. Holešov 
se v pozměněné sestavě nedokázal 
dostat do tempa zápasu a zaslou-
ženě prohrál.

Na turnaji tak obsadil po na-
dějných výkonech 4. místo, přičemž 
k úspěchu mu chyběl jen krůček…

Sestava: Veronika Bělaštíko-
vá - Tereza Vybíralová, Vendula 
Kuchařová, Míša Dobroslávková, 
Eva Zderčíková, Hana Samsonko-
vá, Adéla Kozubíková, Šárka Ry-
benská, Nikola Kolesárová, Aneta 
Šimordová, Eliška Bendová, Žane-
ta Batoušková, Saša Skalická.

Mgr. Svatava Ságnerová

Dne 2. 2. 2011 pořádalo Gym-
názium Ladislava Jaroše Holešov 
okresní přebor středních škol ve vo-
lejbale chlapců. Do turnaje se přihlá-
sily pouze čtyři školy kroměřížského 
okresu, které spolu svedly zajímavé 
sportovní boje o postup do krajské-
ho kola. Prvenství si zaslouženě 
vybojovali žáci  gymnázia z Holešo-
va, kteří prošli celým turnajem bez 
prohry. Na druhém místě skončili 
hoši Gymnázia Kroměříž a teprve 

Holešovští gymnazisté vítězem 
okresního kola

na třetím místě se umístili favorité 
z VPŠ a SPŠ MV Holešov. Pomyslná 
„bramborová“ medaile zůstala pro 
SOŠ Holešov. 

V krajském finále ve Valašském 
Meziříčí  bude tedy náš okres repre-
zentovat družstvo z Gymnázia Ladi-
slava Jaroše Holešov ve složení: Kul-
da Jiří, Oral Josef, Pastyřík Adam, 
Budín Radovan, Grygar Zbyněk, 
Veselský Petr a Utěkal Josef. 

(jan)

Úspěšní volejbalisté holešovského gymnázia. 
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Mladší žáci Holešova se zúčastnili v sobo-
tu 5. února turnaje v Želechovicích - Memori-
álu Honzíka Plachého. Jedná se o jednodenní  
halový turnaj mládeže, který je pořádán ve 
spolupráci Základní školy Želechovice, Sokola 
Želechovice a fotbalového klubu FC Tescoma 
Zlín. Turnaj je pořádán každoročně už od roku 
1995 k uctění památky bývalého žáka Základní 

Mladí fotbalisté obsadili na turnaji
v Želechovicích druhé místo

školy Zlín-Želechovice, který zemřel po těžké 
nemoci ve věku 13 let. Žáci Holešova se probo-
jovali do finále a nakonec skončili na krásném 
druhém místě. Nejlepším hráčem turnaje se stal 
Tomáš Zakopal z Holešova. Blahopřejeme!!!

Ladislav Linda
 trenér ml. žáků Holešov

Mladí fotbalisté z Holešova sehráli v želechovické tělo-
cvičně úspěšný turnaj. V celkovém pořadí obsadili druhé 
místo, Tomáš Zakopal z Holešova se pak stal nejlepším 

hráčem celého turnaje.  
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SOUTĚŽ SPONZORUJE 
RESTaURacE kaNaDa

Čtyřicítka čtenářů reagovala na hádanku, kterou jsme uveřejnili 
v Holešovsku č. 2/2011, přičemž všichni poznali, že jde o písničku 
Maluj zase obrázky, kterou zpívá Hana Zagorová. Prvním vylosova-
ným je Jiří Vojáček z Holešova, druhým vylosovaným se stal František 
Kozmín z Kroměříže - oba výherci si pochutnají v restauraci Kanada 
v Holešově.

Za správně vyluštěné SUDOKU pošleme volné vstupenky do kina 
Svět - Haně Špirkové z Holešova a Václavu Zlámalovi z Rymic. Všem 
šťastným výhercům redakce srdečně 
gratuluje! 

A teď už pokračujeme v nové há-
dance, která je od letoška postavena 
na písničkových textech. Nabídneme 
část textu - a vaším úkolem je uhod-
nout, jak se písnička jmenuje a kdo 
ji zpíval..
„Oči dokořán,
a v těch očích tání, 
vešlas do mých bran, 
já tě pozval dál...“

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 

Jiří Korn nazpíval řadu 
pěkných písniček.

Dvěma snímky se vracíme k semifinále soutěže Holešovský talent, 
které proběhlo v sobotu 12. února ve společenské hale SVČ TYMY. 

Velké finále se uskuteční už 4. března...

Restaurace RETRO 
na Palackého tř. od středy 23. 2. opět 

odpolední menu a kuchyně po celý týden!


