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V sobotu 26. února letošního roku zemřel ve věku nedožitých jedena-
devadesáti  let nositel čtyř Čs. válečných křížů 1939, čtyř medailí  I. stupně 
Za zásluhy, tří medailí Za chrabrost a řady dalších vysokých našich i zahranič-
ních vyznamenání holešovský občan, plukovník Karel Bednařík. Po okupaci 
Československa nacistickým Německem odešel do zahraničí, aby bojoval 
za svobodu své vlasti v zahraničním odboji. Bojoval proti nacistům ve Francii 
a po její porážce se stal letcem - jako střelec sloužil v 96. britské noční stíhací 
peruti a později byl navigátorem u 68. britské noční stíhací perutě. Zúčastnil 
se  těch nejtvrdších bojů s německou Luftwaffe   při obraně Anglie, chránil 
vyloďovací plavidla při  invazi spojenců do Francie a  likvidoval  rakety V-1. 
Po návratu do vlasti byl po roce 1948 perzekvován a jeho hrdinství, obětavost 
a zásluhy o svobodu byly uznány až po roce 1989. 

Odešel v něm poslední holešovský válečný hrdina, ale i skromný člověk 
plný optimismu, laskavosti, humoru a skvělého lidství.

Čest jeho památce!

Starosta města Holešova PaedDr. Zdeněk Janalík
Místostarostové města Holešova 

Mgr. Rudolf Seifert a Bc. Jaroslav Chmelař

Představitelé města uctili památku válečného hrdiny

Co vy na to, pane starosto?

Jak se žije v Bořenovské?

MASOPUST. Víkend plný masopustního veselí se uskutečnil ve dnech 5. a 6. března v holešovských městských částech i okolních obcích. 
Naše fotografie je ze Žop. Obrazovou přílohu MASOPUST 2011 přineseme v příštím vydání Holešovska.   

Město Holešov opět vyhlási-
lo  výběrové  řízení  na  poskytnutí 
půjček  z  Fondu  rozvoje  bydlení. 
Na posledním jednání zastupitelé 
schválili některé úpravy zásad pro 
poskytování těchto půjček. 

Holešov (red) - Fotografická 
tvorba  legendární  zpěvačky Evy 
Pilarové a  redaktora Holešovska 
Roberta Rohála  bude  v  příštích 
dnech a týdnech k vidění v zámec-
ké galerii. Výstava nazvaná Foto-
obrázky, kterou připravilo Městské 

Město opět půjčuje peníze

Pilarová a Rohál v zámku

Podrobný rozpis jednotlivých 
druhů půjček, včetně jejich účelu, 
maximální částky a úrokové sazby 
zveřejňujeme na str. 4.

(red)

kulturní  středisko Holešov,  bude 
otevřena od 12.  března a potrvá 
do 29. května. Ještě předtím však 
proběhne  koncert  Evy Pilarové, 
a to v pátek 11. března ve velkém 
sále zámku. Jeho začátek je sta-
noven na 19 hodin.

Už více než půl roku žijí sociálně slabí nájemníci 
v nových bytech v Bořenovské ulici. Jaká je tam 
v současné době situace? Co vy na to, pane 
starosto? 

„Na jedné straně tam nejsou žádné větší potíže 
a  soužití  je  vcelku bez problémů. Na  straně druhé 
v této lokalitě většinou bydlí lidé, kteří nemají v sobě 
vypěstovány návyky na dodržování povinností. Proto 
se musíme  snažit  tyto  návyky  v  nich  vypěstovat. 
Shodou okolností jsme měli v minulém týdnu v Boře-
novské domovní schůzi, kde jsem všem nájemníkům sdělil, že všechny své 
závazky musí vyrovnat do 31. května letošního roku. Pokud tak neučiní, 
budeme nekompromisní  a  nájemní  smlouva  jim  nebude prodloužena. 
Nájmy i splátky předcházejících dluhů jsme nastavili tak, že jsou reálně 
splatitelné a neuvrhnou je do nějaké beznadějné situace.“  (sov) 
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Holešov  (sov)  - Pamětní  list  v  deskách 
udělila Rada města Holešova Blance Hošťál-
kové, Miroslavu Adámkovi, Martinu Holubovi, 

Rada města udělila pamětní listy dárcům krve

Pavlu Vybíralovi a Zdence Šťastné u příležitosti 
jejich padesátého bezpříspěvkového daru krve. 
Vedoucí představitelé města jim ocenění spo-

lečně s dalšími věcnými dary předali ve čtvrtek 
3. března.

Foto František Sovadina

V souvislosti se sčítáním upozorňujeme vlastníky domů na povin-
nost označit na svůj náklad budovu číslem určeným obecním úřadem  
(§ 32 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Pokud občan tak neučiní, může mu být obcí uložena pokuta podle 
§ 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, až do výše 10 000 Kč.

Mgr. Zdeňka Konopecká
vedoucí odboru správního a vnitřních věcí

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Město Holešov zve na besedu s pracovnicemi odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov a hosty, která se koná ve čtvrtek  
17. března 2011 od 13.30 hodin v přízemí kina Svět, nám. Dr. E. Beneše 
62 v Holešově v prostorách Drive Clubu.
Program besedy: 
1. Zahájení  
2. Představení  sociálních  služeb  ve městě Holešově  pro  seniory  

a zdravotně postižené 
3. Mimořádné výhody a dávky sociální péče pro zdravotně postižené
4. Příspěvek na péči a změny ve vyplácení od r. 2011 
5. Možnosti využití zdravotní a pečovatelské služby - Charita Holešov
6. Diskuse 

Mgr. Rudolf Seifert,  místostarosta města                                    

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní pro-
středí, Olomouc oznamuje zahájení zjišťovacího řízení k záměru „projekt 
SATURN v areálu DuPont Moravia Holešov“ na katastrálním území 
Všetuly. Předmětem projektu je výstavba objektu na výroba tiskařských 
předloh (tzv. štoček). Projektovaná cílová kapacita je 1000 tun tiskařských 
předloh za rok.

Cílem zjišťovacího řízení je stanovení, zda bude tento záměr nutné 
posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění.

Každý může zaslat své písemné vyjádření ve lhůtě do 20 dnů ode 
dne zveřejnění tohoto zjišťovacího řízení na úřední desce krajského úřadu.

Do textové části oznámení zjišťovacího řízení  lze nahlédnout v  In-
formačním  systému EIA na  internetových  stránkách České  informační 
agentury  životního prostředí CENIA http://www.cenia.cz/eia, na stránkách 
ministerstva  životního prostředí http://www.mzp.cz/EIA, kód záměru OV 
8115. V písemné podobě je dokumentace k nahlédnutí na městě Holešov, 
Masarykova 628, Holešov  - odbor  ISÚ a na Městském úřadě Holešov, 
Tovární 1407 - odbor ŽP.

Ing. Markéta Šubová, vedoucí odboru  životního prostředí 

Zahájení zjišťovacího řízení
k záměru projektu SATURN

ve Všetulích

POZVÁNKA

v souladu s ustanovením §39 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění zveřejňuje záměr prodat k 1. 2. 2013 městské nemovitosti - 
stavbu bez čp/če garáž na pozemku p.č. 1196/2 a pozemek p.č. 1196/2, 
výměra 1393 m2, zastavěná plocha a nádvoří vše v obci a k.ú. Holešov, 
firmě SANITA CAR s.r.o. Holešov, k podnikatelským účelům za minimální 
kupní cenu 2 000 000 Kč + náklady s tímto prodejem spojené. Na těchto 
nemovitostech vázne nájemní závazek stávajících nájemců. Zastupitelstvo 
města Holešova schválilo dne 21. února 2011 záměr prodeje nemovitostí 
za podmínek stanovených v Pravidlech pro prodej bytových jednotek, domů 
a nebytových jednotek v majetku města Holešova. Zájemci o koupi těchto 
nemovitostí musí podat žádost písemně v zalepené obálce s výrazným 
označením „Garáž Sušilova - Neotevírat“, a to buď poštou na adresu 
Městský  úřad Holešov, Masarykova 628,  769 17 Holešov,  nebo přímo 
na podatelny Městského úřadu Holešov, a  to nejpozději do 10.00 hod. 
dne 22. března 2011.
Nabídka musí obsahovat: řádné označení zájemce, nabídku kupní ceny, 
účel využití, termín a způsob úhrady kupní ceny, souhlas zájemce se zveřej-
něním smlouvy na webových stránkách města Holešov, s výjimkou údajů, 
které požívají ochranu ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Bližší informace o prodeji podá Jana Kolářová, odbor kancelář 
starosty, tel. 573 521 253.

PaedDr. Zdeněk Janalík, starosta města

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

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

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

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

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

Problematický vývoj veřej-
ných financí na všech úrovních 
zkomplikoval dlouhodobé inves-
tiční záměry města Holešova. 
Jedná se o tři stěžejní stavby - 
jihovýchodní obchvat Holešova, 
vybudování kanalizace Tučapy - 
Količín a revitalizaci Amerického 
parku, kde má vzniknout centrum 
volnočasových aktivit, jehož do-
minantou bude zastřešená umělá 
ledová plocha. V souhrnu předsta-
vují tyto investice částku bezmála 
tři čtvrtě miliardy korun. Oproti 
původním předpokladům bude 
muset město zaplatit z vlastního 
rozpočtu vyšší spoluúčast, než 
se původně předpokládalo. To byl 
také hlavní důvod rozsáhlé disku-
ze, kterou vedli zastupitelé Hole-
šova na svém posledním jednání. 
Nakonec se drtivou většinou roz-
hodli v připravovaných investicích 
pokračovat. V čem se změnily pů-
vodní parametry financování těch-
to staveb? Na to jsme se zeptali 
starosty města Zdeňka Janalíka. 

„V důsledku hospodářské rece-
se máme nižší příjmy a rozpočet  je 
hodně  napjatý. Nedostatek  finanč-
ních prostředků se pochopitelně týká 
také  kraje  a  státu.  V Regionálním 
operačním programu, z něhož  jsou 
veřejné stavby financovány, zůstává 
do  konce období  2013  zhruba 360 
milionů korun, přičemž pouze stavba 
jihovýchodního  obchvatu Holešova 
má stát 420 milionů korun. Pro nás je 
pozitivní, že obchvat zůstává prioritou 
nejen města,  ale  i  Zlínského kraje. 
Na druhé straně je pravděpodobné, 
že tato situace povede k větší spo-
luúčasti města  na  této  stavbě,  což 
nás  téměř  jistě  donutí  vzít  si  úvěr. 
Považoval jsem za důležité seznámit 
s touto novou situací zastupitele a dát 
prostor pro diskuzi tak, aby mohli roz-
hodnout o tom, jestli chceme ve svět-
le nových skutečností své investiční 
priority  přehodnotit.  To  je  pochopi-
telně výsostné právo zastupitelstva. 
Drtivá  většina  zastupitelů  rozhodla 
o  tom,  že  budeme  ve  všech  třech 
plánovaných akcích pokračovat.“

Zatímco pokračování v pří-
pravách na stavbu obchvatu a ka-

Spoluúčast města na strategických záměrech se zvýší.
Zastupitelé jsou však připraveni v investičních akcích pokračovat

nalizaci v diskuzi zastupitelů nikdo 
nezpochybňoval, proti revitalizaci 
Amerického parku se některé hla-
sy ozvaly.

„Obchvat a kanalizace jsou pro 
Holešov zásadní, a proto moc na vy-
branou nemáme. V případě Americ-
kého  parku  bychom mohli  od  této 
investice ustoupit, protože to samo-
zřejmě životně důležité není. Hrál zde 
však roli fakt, že již máme na tuto akci 
přidělenu dotaci ve výši 19,1 milionu 
korun, kterou bychom museli v pří-
padě zrušení investice vrátit, a tudíž 
bychom se připravili o možnost využít 
tyto peníze ve městě. I v tomto pří-
padě nakonec zastupitelé až na ně-

kolik málo  výjimek  souhlasili  s  tím, 
abychom  pokračovali  i  v  přípravě 
revitalizace Amerického  parku.  Je 
třeba říci, že v případě nepříznivého 
vývoje  situace máme  pořád  ještě 
určitý manévrovací prostor.“ 

Z uvedených třech investič-
ních akcí by mělo být nejdříve 
dokončeno právě středisko vol-
nočasových aktivit. Kdy se mohou 
občané města těšit na nová spor-
toviště v Americkém parku?

„Nerad bych předbíhal, protože 
už několikrát to vypadalo, že začne-
me. Bude to záležet na tom, jak se 
podaří přípravné práce zadministro-
vat. Stavba by měla  trvat  dva  roky 
a  je  jisté,  že  dříve  než  na  podzim 
letošního roku nezačne. I to je však 
spíše optimistický odhad. “

Velká část diskuze zastupite-
lů byla věnována možným rizikům, 
která ze zvýšených nákladů pro 
město plynou. Zejména v případě, 

kdy bude potřeba vzít si úvěr. 
Hrozí nějaké problémy? 

„Samozřejmě  že na  tyto  akce 
město nebude mít vlastní prostředky. 
To  se  týká  hlavně  obchvatu  a  ka-
nalizace.  Je  zřejmé,  že  si  budeme 
muset vzít úvěr. I z toho důvodu jsem 
zastupitele obšírně o vzniklé situaci 
informoval. Aby se tak volení zástupci 
města mohli svobodně a v předstihu 
rozhodnout, jestli do toho za těchto 
okolností jít, či nikoliv. Ve spolupráci 
s finančním odborem města jsme při-
pravili variantní úvěrové tabulky. Tyto 
tabulky  zahrnovaly  i  vyšší  úrokové 
sazby, než  jsou ty aktuální. Předlo-
žená čísla zohledňovala spíše horší 

varianty možného vývoje. Propočty 
modelovaly  finanční  situaci města 
až do roku 2023. V  této souvislosti 
jsem opět zopakoval skutečnost, že 
současné  zadlužení města  je mini-
mální a každoročně se snižuje. Po-
kud bychom si vzali velký úvěr na-
příklad ve výši 60 milionů korun, tak 
bychom drželi  zhruba stejný objem 
roční splátky,  jako  tomu bylo napří-
klad v loňském roce, což představuje 
částku asi 15 milionů korun.“

V diskuzi zastupitelů rovněž 
zazněly připomínky, že se jedná 
o tři zásadní investiční akce měs-
ta na několik let dopředu, díky 
čemuž už nezbudou peníze prak-
ticky na nic jiného. Zejména pak 
na opravu chodníků či silnic…

„I kdybychom tyto akce nereali-
zovali, peněz na údržbu komunikací 
nebude nikdy dost. Věřím, že každý 
rok budeme nějaké peníze investovat 
i  do oprav chodníků.  Je  to ale běh 

Jak už jsme v minulém čísle informovali, dne 1. 3. 2011 bylo otevřeno 
nové odpadové centrum v Holešově v areálu Technických služeb Holešov, 
s. r. o. Vybudování centra bylo spolufinancováno z Operačního programu 
Životní prostředí, výzva č. 5 výzva OPŽP - prioritní osa 4 - Zkvalitnění na-
kládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (FS) a celá 
akce byla  rozdělena na dva projekty  „Odpadové centrum TS Holešov“ 
a „Rozšíření systému separace odpadů ve městě Holešov“.
1. Projekt „Odpadové centrum TS Holešov“ byl spolufinancován následovně: 
dotace FS (Fond soudržnosti) 26 495 668,03 Kč, dotace SFŽP (Státní fond 
životního prostředí) 1 558 568,71 Kč, vlastní zdroje města 4 055 774,77 Kč. 
Tento projekt prováděla firma Strabag, a.s., za cenu 23 991 129,- Kč  a firma 
ELKOPLAST CZ, s.r.o., Zlín, za cenu 5 015 000,- Kč.
2. Projekt  „Rozšíření  systému separace odpadů ve městě Holešov“ byl 
spolufinancován následovně: dotace FS (Fond soudržnosti) 1 601 200 Kč, 
vlastní zdroje města  2 976 800 Kč. Tento projekt prováděla firma ELKO-
PLAST CZ, s.r.o., Zlín, za cenu 4 578 000,- Kč.

(red)

Město  by mělo  investovat  do  obchvatu,  ale  také  do  dalších 
komunikací a chodníků. Takový závěr plyne z ankety, která v prů-
běhu uplynulých  tří měsíců běžela  na webových  stránkách města 
www.holesov.cz. V pondělí 7. března ve 13 hodin bylo z 1035 hlasů 
84  pro  investice  do  zámku,  411  do  obchvatu,  418  do  komunika-
cí,  chodníků  a  cyklostezek,  71  do  sportovišť  a  kulturních  zařízení  
a 51 do jiných investic. 

V nejbližších dnech bude na stránkách města zveřejněna nová 
anketní otázka.   (sov)

Výsledky ankety

Jak bylo financováno odpadové 
centrum v Holešově

na dlouhou  trať. Sotva se na  jedné 
straně  něco  opraví,  na  jiné  straně 
města už to dosluhuje. Je to takový 
nikdy  nekončící  příběh,  který  tady 
funguje 700 let a předpokládám, že 
tak to bude i do budoucna. V tomto 
směru - obávám se - nebude nikdy 
tolik  peněz,  aby mohli  být  všichni 
uspokojeni  tak,  jak  si  představují. 
Na  straně druhé například předpo-
kládáme, že v  rámci stavby kanali-
zace v Tučapích a Količíně se opraví 
komunikace, podobně jak tomu bylo 
v Žopích a Dobroticích.“  

Město má ale i další majetek, 
který není zrovna v dobrém stavu. 
Například bytové domy a další 
objekty.

„Pokračujeme  ve  specifikaci 
majetku, který je pro město potřebný. 
Jedná  se  třeba  o  domy  s  pečova-
telskou  službou  či  sociální  bydlení. 
U ostatních nemovitostí budeme po-
kračovat v jejich prodeji. Takto získa-
né  finance  pak  budeme  investovat 
do rekonstrukce obecního majetku.“

V souvislosti se zmiňovaný-
mi investicemi se už méně hovoří 
o zámku. Jaké jsou další plány  
s rekonstrukcí této významné pa-
mátky?

„Zámek  je  v  tomto  okamžiku 
provozuschopný,  všechny prostory, 
které  se  dají  užívat,  jsou  také  uží-
vány. Proto  tady není nutné peníze 
investovat za každou cenu, zvláště 
když proti tomu stojí taková zásadní 
věc  z  hlediska  životního  prostředí 
a bezpečnosti ve městě, jako je jiho-
východní obchvat. Jakýmsi špuntem, 
který brzdí další rozvoj, je v tuto chvíli 
střecha. Její rekonstrukce byla napo-
čítána na zhruba 35 milionů korun. To 
je obrovský objem peněz, který sami 
nejsme schopni zaplatit. Dokud neo-
pravíme střechu, nemůžeme udělat 
ani  rekonstrukci  nádvoří,  fasádu  či 
rekonstrukci vstupního mostu. Pokud 
se nám podaří získat peníze z jiných 
než městských zdrojů, určitě budeme 
v  rekonstrukci  pokračovat. Dnes  je 
však mnohem obtížnější  k  dotacím 
státu se dostat.“

Za rozhovor poděkoval 
František Sovadina
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Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.

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

Prodejna a půjčovna el. nářadí 

značky BOSCH

Podmínky pro účast ve výběro-
vém řízení: 
1. Žadatelé mohou získat půjčku 
z fondu na základě žádosti o za-
řazení  do    výběrového  řízení.  2. 
Žádost o poskytnutí půjčky bude 
doručena na podatelnu MěÚ Ho-
lešov  do  24.  3.  2011  do  10.00 
hod.  Žádost musí  obsahovat:  a) 
jméno  nebo  název  žadatele,  b) 
adresu bydliště nebo sídla u práv-
nické  osoby,  příp.  IČO,  č.tel.,  c) 
přesné označení  předmětu půjč-
ky:  -  adresa,  číslo popisné,  číslo 
parcely, - doklad o vlastnictví (ne 
starší než 3 měsíce), (u členů byt. 
družstev  kopii  nájemní  smlouvy 
a  kopie OP)  -  stavební  povolení 
či  jiný příslušný doklad,  (u  členů 
byt.  družstev  souhlas  bytového 
družstva) - nezbytnou projektovou 
dokumentaci,  d)  cena  akce,  při 
svépomoci odhad nákladů,  které 
budou  při  realizaci  dokladovány 
fakturami a účty, e) předpokládaná 
doba dokončení akce, f) požado-
vaná částka úvěru, g) popis účelu, 
na který je půjčka žádána (druhy 
půjček), h) potvrzení o výši příjmu 
žadatele o půjčku.  

Z fondu se poskytují tyto druhy 
půjček:    
A) Rodinné domy:                
A1 - účel (obnova střechy, případ-
ně  přestavba  ploché  na  šikmou 
starší  10  let),  splatnost  4  roky, 
úroky 5 %, částka  do 350 000 Kč 
na jeden dům.
A2 - vybudování přípojky na stáva-
jící kanalizační řad v délce více než 
30 m, splatnost 4 roky, úroky 5 %, 
částka  do 100 000 Kč.
A3 - zřízení malé čistírny odpadních 
vod ke stávajícímu domu tam, kde 
nelze  provést  napojení  na ČOV, 
splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka 
do  50 000 Kč na jeden dům.                                                          
A4  -  dodatečná  izolace  domu 
staršího  30  let,  splatnost  4  roky, 
úroky 5 %, částka do 150 000 Kč 
na jeden dům.
A5 - provedení zateplení nebo ob-
nova fasády  včetně oplechování, 
splatnost 4 roky, úroky 5%, částka 
do 350 000 Kč na jeden dům.             
A6  - modernizace  nebo  zřízení 
nového  hygienického  zařízení, 
splatnost 4 roky,  úroky 5 %, částka 
do 100 000 Kč  na jeden byt.             

Město Holešov vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjčky
z „Fondu rozvoje bydlení města Holešova“   

A7  -  rekonstrukce  rozvodů vody, 
odpadní sítě, elektroinst. či plyno-
inst.,  splatnost 4  roky, úroky 5 %   
do 100 000 Kč na jeden byt.            
A8 - zřízení nového systému vytá-
pění (plynové, elektrické, tepelné 
čerpadlo), případně rekonstrukce 
stávajícího 4 roky, úroky 5 % , část-
ka  do 150 000 Kč  na jeden byt.                                                       
A9  -  půdní  nástavba  bytu  rušící  
plochou střechu  (min. 50 m2  užit. 
plochy) splatnost 4 roky, úroky 5  %, 
částka do 300 000 Kč na jeden byt.
A10  -  nástavba a  vestavba bytu  
v klasickém půdním prostor, splat-

nost 4 roky, úroky 5 %, částka do  
300 000 Kč na jeden byt.             
A11 - zřízení nové bytové jednot-
ky  z  nebytového prostoru,  splat-
nost  4  roky,  úroky  5 %,  částka 
do 300 000 Kč na jeden byt.
A12 - výměna výplní otvorů domu 
staršího  20  let,  splatnost  4  roky, 
úroky 5 %, částka do 200 000 Kč 
na jeden byt.  
A13 - rekonstrukce vnitřních omí-
tek a podlah domu staršího 20 let, 
splatnost 4 roky, úroky    5 %, část-
ka do 200 000 Kč na jeden byt.         

B) Bytové domy: 
B1 - obnova střechy, případně pře-
stavba  ploché  na  šikmou  starší  

10 let, splatnost 4 roky, úroky 5 %, 
částka  do  750  000 Kč  na  jeden 
dům.
B2 - vybudování přípojky na stáva-
jící kanalizační řad v délce víc než 
30 m, splatnost 4 roky, úroky  5 %, 
částka  do 100 000 Kč.
B3  -  dodatečná  izolace  domu 
staršího  30  let,  splatnost  4  roky, 
úroky 5 %, částka do 750 000 Kč 
na jeden dům.        
B4 - provedení zateplení nebo ob-
nova fasády domu včetně oplecho-
vání, splátka 4 roky, úrok 5 %, část-
ka do 750 000 Kč na jeden dům.

B5  - modernizace  nebo  zřízení 
nového  hygienického  zařízení, 
splatnost 4 roky, úrok 5 %, částka 
do 100 000 Kč na jeden byt.        
B6  -  rekonstrukce  rozvodů vody, 
odpadní sítě, elektroinst. či plyno-
inst.,  splatnost  4  roky,  úrok  5 %, 
částka  do  100  000 Kč  na  jeden 
byt.        
B7 - zřízení nového systému vytá-
pění (plynové, elektrické, tepelné 
čerpadlo), případně rekonstrukce 
stávajícího, splatnost 4 roky, úroky 
5 %, částka do 100 000 Kč na je-
den byt.
B8  -  půdní  nástavba  bytu  ruší-
cí  plochou  střechu  (nad  50 m2 
užitné  plochy),  splatnost  4  roky, 
úrok  5 %,  částka  do  500  000 Kč 
na jeden byt.       
B9  -  nástavba  a  vestavba  bytu 
v  klasickém  půdním  prostoru 
(nad 50 m2 užitné plochy), splat-
nost  4  roky,  úrok  5 %,  částka 
do 400 000 Kč  na jeden byt.         
B10  -  půdní  nástavba  bytu  ru-
šící  plochou  střechu  (do  50 m2 
užitné plochy), splatnost 4  roky, 
úrok 5 %, částka do 300 000 Kč  
na jeden byt.        
B11 -   nástavba a vestavba bytu 
v  klasickém  půdním  prostoru  

(do  50 m2  užitné  plochy),  splat-
nost  4  roky,  úrok  5 %,  částka 
do 200 000 Kč na jeden byt.
B12  -  provedení  fasády  na  no-
vém  domě,  splatnost  4  roky, 
úrok  5 %,  částka  do  750  000 Kč                                             
na jeden dům.
B13  -  zřízení  nové  bytové    jed-
notky  z  nebytového  prostoru, 
splatnost 4 roky, úrok 5 %,  částka 
do 300 000 Kč na jeden byt.
B14 - výměna výplní otvorů domu 
staršího  20  let,  splatnost  4  roky, 
úrok  5 %,  částka  do  75  000 Kč 
na jeden byt.

B15 - obnova a statické zajištění 
balkónů,  splatnost  4  roky,  úrok 
5 %,  částka do  75 000 Kč na  je-
den byt.    
B16 - rekonstrukce vnitřních omí-
tek a podlah domu staršího 20 let, 
splatnost 4 roky, úrok 5 %, částka 
do 200 000 Kč  na jeden byt.  
B17  - obnova výtahů domu star-
šího  20  let,  splatnost  4  roky, 
úrok  5 %,  částka  do  75  000 Kč                                                      
na jeden byt.

C) Ostatní (slouží pouze pro 
účely města Holešova):                                                                   
C1  -  výkupy  pozemků  v  rámci 
rozvoje města,  splatnost  4  roky, 
částka 1 000 000 Kč           
C2  -  budování  infrastruktu-
ry,  splatnost  4  roky,  částka 
do 1 000 000 Kč.   
Jednotlivé účely půjček lze kumu-
lovat. Stejný účel nelze použít opa-
kovaně. O  výsledku  výběrového 
řízení budou všichni žadatelé vyro-
zuměni a vyzváni k dodání dalších 
potřebných dokladů a následnému 
uzavření smlouvy o půjčce.       

Ing. Stanislav Julíček         
vedoucí odboru ISÚ      
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Všetuly (frs) - K požáru stohu 
balíkovaného sena u silnice ze Vše- 
 tul do Rymic došlo v sobotu 5. března 
odpoledne. 

Na místo  vyjela  jednotka pro-
fesionálních  hasičů  z  Holešova 
s  jedním  zásahovým  vozem,  kte-
rou  ve  společném  výjezdu  posílila 
jednotka dobrovolných hasičů obce 
Holešov. K posílení byla vyslána také 
druhá jednotka profesionálních hasi-
čů z Bystřice pod Hostýnem.

„Svědci  viděli  požár  na  poli 
a událost ohlásili na tísňovou linku. 
Od hořícího  stohu  viděli  lidé utíkat 
několik  dětí,  po  kterých  následně 
pátrala  hlídka  policie. Děti  vběhly 
do  prostoru  nedalekého  sídliště,“ 
uvedl mluvčí Hasičského záchranné-
ho sboru Zlínského kraje Ivo Mitáček. 
Hasiči byli na místě požáru do něko-

Stoh u Všetul nejspíše zapálily děti

Zpráva o činnosti Městské policie Holešov za rok 2010

lika minut  a  velitel  zásahu potvrdil 
zasažení celého stohu. V něm bylo 
uloženo  70  balíků  sena,  které  už 
nebylo možné zachránit. Po příjezdu 
majitele bylo rozhodnuto nechat stoh 
vyhořet. Na místě zůstala na dohlídku 
jednotka dobrovolných hasičů. Šet-
ření ukázalo na možnou nedbalost 
dětí při hře ve stohu a je vedeno spo-
lečně s policií. Požárem způsobená 
škoda byla majitelem vyčíslena na 
14 tisíc korun. 

Slunečné a suché dny posled-
ního uplynulého týdne byly pro ha-
siče  ve  znamení  častých  výjezdů 
k  hlášeným  požárům  v  přírodním 
prostředí.  Blížící  se  jaro  je  tradič-
ním časem, kdy zahrádkáři, chataři 
a chalupáři začínají upravovat a čistit 
své pozemky. Mezi klasické nešvary 
patří plošné vypalování trávy.  Ve stohu u Všetul shořelo 70 balíků sena. 

V roce 2010 vykonali 3 strážníci zkoušky před 
komisí ministerstva vnitra a tímto splnili podmínky 
pro plnohodnotný výkon služby. Tyto zkoušky se 
periodicky vykonávají  každé 3  roky. Velkou akcí 
bylo přestěhování městské policie ze stávajících 
prostor  na Městském úřadě Holešov do prostor 
holešovského zámku. Byl zakoupen přístroj na vi-
dění  v  noci. Od  tohoto  si  slibujeme  zkvalitnění 
výkonu služby obzvlášť v noční době při narušování 
veřejného pořádku pod rouškou tmy.  

Organizační struktura
Organizační  struktura  v  roce  2010  zůstala 

v podstatě na stejné úrovni.V Holešově slouží 11 
strážníků s platným osvědčením pro výkon služby 
a  čtyři  civilní  pracovníci,  kteří  provádějí  obsluhu 
městského kamerového dohlížecího systému, kde 
došlo v závěru roku k navýšení o jednoho pracovní-
ka. Početní stav strážníků a civilních pracovníků stá-
le umožňuje zajištění nepřetržitého výkonu služby.

Výslednost
Základní  činnost městské  policie  se  odvíjí 

od nutnosti  řešení místní problematiky na úseku 
dopravy, veřejného pořádku a potřeb města. Měst-
ská policie se dále podílí na zajištění kulturních, 
sportovních a  jiných  veřejných akcí  pořádaných 
ve městě. Strážníci městské policie dle možností 
denně zajišťují kontrolu přechodů pro chodce při 
příchodu dětí do škol. V součinnosti s jednotlivými 
odbory městského úřadu jsou prováděny asistence 

při výběru nebo odvodu finančních hotovostí, také 
je prováděn dohled na veřejný pořádek  při vyplá-
cení sociálních dávek a jiných potřeb města. 

V roce 2010 evidovala městská policie 1522 
čísel jednacích,  což je o 624 případů méně než 
v roce předešlém. V tomto výčtu nejsou započítané 
případy,  které  byly  vyřízeny  na místě  bez  další 
evidence  (domluvy  ve  zhruba  1931  případech 
a blokové pokuty v počtu 427, mimo pokut za pře-
kročení rychlosti). 

V  rámci  služby bylo  kontrolováno a  řešeno 
11  případů  tzv.  vraků motorových  vozidel,  bylo 
prováděno 63 odchytů různých zvířat, z toho 54 zá-
kroků ke psům. Bylo doručeno 68 písemností, které 
nemohly být doručeny jinou cestou, zkontrolováno 
bylo 166 záborů a překopů veřejného prostranství, 
řešeno 67 ztrát a nálezů, na sociální  odbor bylo 
předáno 49 podezření z porušení zákona, kterých se 
dopustily osoby mladší 15 let. Do komise k projed-
návání přestupků bylo předáno 28 případů. V rámci 
zajištění asistence záchranné službě, obvodnímu 
oddělení Policie ČR, zajištění kulturních, sportovních 
a podobných akcí se Městská policie zúčastnila ve 
133 případech. V rámci spáchání dopravních pře-
stupků zjištěných městským kamerovým dohlížecím 
systémem bylo na odbor dopravně správních agend 
postoupeno 209 případů k projednání a v blokovém 
řízení bylo vyřešeno 85 těchto přestupků. V rám-
ci  boje proti  nalévání  alkoholu osobám mladším  

18 let bylo provedeno 71 kontrol restaurací v Hole-
šově a místních částech. Tyto kontroly byly prová-
děny strážníky Městské policie Holešov,  případně 
ve spolupráci s Policií ČR. Zjištěné porušení zákona 
při akcích prováděných ve spolupráci s Policií ČR 
řešila Policie ČR v rámci své kompetence. K rukám 
vedoucího  kanceláře  starosty  bylo  předáno 639 
případů poškození dopravního značení, oznámení 
o poruchách veřejného osvětlení, hrubých závadách 
na chodnících, pozemních komunikacích a dalších 
nedostatcích v čistotě veřejných prostranství apod. 
na území města a okolí. Na Policii ČR bylo pře-
dáno 17 podezření  z  trestné činnosti  spadajících 
do jejich kompetence. Jednalo se např. o zadržení 
šoférů řídících pod vlivem alkoholu, napadení, říze-
ní motorového vozidla bez  řidičského oprávnění. 
V pěti  případech byly městskou policií  zadrženy 
osoby, po nichž bylo vyhlášeno ať již místní, nebo 
celostátní pátrání. 

V blokovém řízení bylo uloženo 1183 pokut vy-
řešených na místě. Z toho bylo v dopravě 292 pokut 
za 114 800,- Kč uložených v rámci kontrol ve městě 
a 361 pokut za 379 000,- Kč uložených za překročení 
povolené rychlosti. Za překročení povolené rychlosti 
bylo dále uloženo 371  pokut ve výši 437 000,- Kč, 
na které byla  vystavena složenka. Na odbor do-
pravně správních agend bylo postoupeno 28 řidičů, 
kteří překročili povolenou rychlost  a tento přestupek 
nebyl na místě vyřešen. V oblasti veřejného pořádku 
bylo z toho uloženo 135 pokut ve výši 53 400,- Kč, 
což je nárůst o 94 pokut. Zde se projevila prakticky 
nulová tolerance za narušování veřejného pořádku. 
Na  složenku bylo  v  rámci  přestupkového  řízení 
ve veřejném pořádku a dopravě na území města 
řešeno 21 přestupků uložením pokuty  na místě 
nezaplacené ve výši 15 750,- Kč. V rámci bodového 
systému bylo oznámeno celkem 706 řidičů. 

Pokuty  v  dopravě  byly  uloženy  většinou 
za  porušení  zákazu  zastavení,  stání,  neplacení 
parkovného nebo zákaz vjezdu. Ve veřejném po-
řádku to bylo vylepování plakátů, drobné krádeže, 
znečistění veřejného prostranství, volné pobíhání 
psů, nalévání alkoholických nápojů, porušení tzv. 
tabákového zákona, založení skládky, rušení noč-
ního klidu a jiné drobnější delikty.

Předpoklad na rok 2011
V roce 2011 musí čtyři strážníci vykonat pe-

riodické zkoušky před komisí ministerstva vnitra, 
aby splnili podmínky pro výkon služby. Tak  jako 
v minulém roce v rámci zajištění veřejného pořádku 
se městská  policie mimo  jiné  ve  zvýšené míře 
zaměří  na  prostory  zámecké  zahrady,    nádraží 
a Amerického parku, kde veškeré narušení veřej-
ného pořádku bude řešit s nulovou tolerancí.

Str. Antonín Zalabák, velitel Městské policie Holešov
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Přijaté  usnesení  č.  1/2011  -  N 
740.  Zastupitelstvo  města  Hole-
šova  schválilo  ověřovateli  zápisu 
Mgr.  Ivanu Bozděchovou a Josefa 
Bartoška.  
Přijaté usnesení č. 2/2011 - N 
741. Zastupitelstvo města Ho-
lešova schválilo návrhovou ko-
misi ve složení: Ing. Miroslav 
Strnad, Mgr. Svatava Ságnerová 
a JUDr. Jarmila Pokorná.  
Přijaté usnesení č. 3/2011 - N 742. 
Zastupitelstvo  města  Holešova 
schválilo  předložený  a  doplněný 
program  jednání  Zastupitelstva 
města Holešova konaného dne 21. 
února 2011.  
Přijaté usnesení č. 4/2011 - N 743. 
Zastupitelstvo města Holešova 
vzalo na vědomí informaci tajem-
níka městského úřadu o plnění 
usnesení Zastupitelstva města Ho-
lešova ze dne 20. prosince 2010.  
Přijaté usnesení č. 5/2011 - N 744. 
Zastupitelstvo města Holešova vzalo 
na vědomí informaci starosty města 
o činnosti orgánů města od posled-
ního  jednání  Zastupitelstva města 
Holešova. 
Přijaté usnesení č. 6/2011 - N 751. 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo zásady pro poskytování 
půjček z Fondu rozvoje bydlení 
města Holešova dle předložené-
ho a doplněného návrhu.  Zod-
povídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 7/2011 - N 757. 
Zastupitelstvo  města  Holešova  
I  zrušilo  usnesení  č.  ZM/93/2010 
o prodeji nebytových prostor  stojí-
cích na pozemku p.č. 1196 a části 
pozemku p.č.  1196  cca 1.330 m2, 
vše  k.ú. Holešov,  společnosti  SA-
NITA CAR, s.r.o.  II schválilo zveřej-
nění záměru prodeje pozemku p.č. 
1196/2 o výměře 1.393 m2 a stavby 
bez čp/če - garáž, postavené na po-
zemku p.č. 1196/2, k.ú. Holešov, dle 
předloženého a  doplněného návr-
hu.  Zodpovídá: František Kulhavý, 
Ph.D. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 8/2011 - N 758. 
Zastupitelstvo města Holešova 
I schválilo žádost Ludmily Čáp-
kové, bytem Holešov, o změnu 
termínu splatnosti ceny v kupní 
smlouvě na byt čp. 1194/3, a Evy 
Lužíkové, bytem Holešov, v kup-
ní smlouvě na byt čp. 1195/1 
v městském domě v ul. U Letiště 
v Holešově, a to do 31. 3. 2011. II 
pověřilo starostu města PaedDr. 
Zdeňka Janalíka podpisem do-
datků ke smlouvám. Zodpovídá: 
František Kulhavý, Ph.D. Termín: 
bezodkladně.       
Přijaté usnesení č 9/2011 - N 768 Za-
stupitelstvo města Holešova I zrušilo 
část usnesení ZM/100/2010 ze dne 
28. 6. 2010, a  to bod  I.  4  ve zně-
ní:  prodej bytové jednotky č. 192/4 
o  velikosti  1+1  v  II. NP domu  čp. 
192  stojícím na pozemku p.č.  463 
včetně  podílu  na  společných  čás-
tech domu a podíl na pozemku p.č. 
463,  zastavěná  plocha  a  nádvoří, 
vše k.ú. Holešov, nájemcům Zdeňce 

Usnesení z 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova, 
které se konalo dne 21. února 2011    

a Tomáši Novákovým, bytem tamtéž, 
za kupní cenu dle předloženého ná-
vrhu + náklady s prodejem spojené.  
II schválilo prodej této bytové jednot-
ky nájemci Tomáši Novákovi, bytem 
tamtéž, za kupní cenu dle předlože-
ného návrhu + náklady s prodejem 
spojené. Zodpovídá: František Kul-
havý, Ph.D. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 10/2011 - N 
763. Zastupitelstvo města Hole-
šova schválilo dodatky ke zři-
zovacím listinám příspěvkových 
organizací:  - dodatek č. 5 ke zři-
zovací listině 1. Základní školy 
Holešov - dodatek č. 7 ke zřizo-
vací listině 2. Základní školy Ho-
lešov - dodatek č. 6 ke zřizovací 
listině 3. Základní školy Holešov 
- dodatek č. 5 ke zřizovací listině 
Mateřské školy, Holešov, Masary-
kova 636, okres Kroměříž - doda-
tek č. 4 ke zřizovací listině Ma-
teřské 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 zřizovací listině 
Ústřední školní jídelny Holešov - 
dodatek č. 8 ke zřizovací listině 
Střediska volného času, příspěv-
ková organizace - dodatek č.10 
ke zřizovací listině Městského 
kulturního střediska, příspěvko-
vá organizace, dle předložených 
návrhů.  Zodpovídá: Ing. Dušan 
Leško Termín: bezodkladně.     
Přijaté  usnesení  č.  11/2011  -  
N 764. Zastupitelstvo města Hole-
šova  vzalo  na  vědomí  rozpočtové 
opatření města Holešova č. 1/2011 
dle předloženého návrhu v souladu 
s usnesením Zastupitelstva města 
Holešova ze dne 20. 12. 2010 a II 
schválilo rozpočtové opatření města 
Holešova č. 2/2011 dle předložené-
ho a doplněného návrhu v souladu 
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona č.  128/2000 Sb.,  o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů.    Zodpovídá:  Ing. Dušan 
Leško. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 12/2011 -  
N 765. Zastupitelstvo města Ho-
lešova určilo dle ustanovení § 
120 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění, 
pro funkční období 1. 5. 2011 - 
30.4.2015 počet členů osadních 
výborů takto:  - OV Dobrotice: 9 
členů - OV Količín: 7 členů - OV 
Tučapy: 5 členů - OV Žopy: 9 
členů Zodpovídá: Ing. Petr Kvas-
nica. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 13/2011 - N 750 
Zastupitelstvo  města  Holešova 
schválilo  prodej  části městského 
pozemku p.č. 772/1, ostatní plocha, 
o výměře cca 128 m2, k.ú. Holešov, 
Kateřině Nedbalové, bytem Přílepy, 
za kupní cenu 500 Kč/m2 + náklady 
s tímto prodejem spojené.  Smlouva 
bude uzavřena v termínu do 30. 4. 
2011. Po marném uplynutí  uvede-
né  lhůty  způsobené  nabyvatelem 
pozbývá  toto  usnesení  platnost.  

Zodpovídá:  Ing. Stanislav  Julíček. 
Termín: bezodkladně.    
Přijaté usnesení č. 14/2011 -  
N 769. Zastupitelstvo města Ho-
lešova schválilo úhradu nákla-
dů za vybudování infrastruktury 
na pozemku p.č. 1962/2, k.ú. Ho-
lešov, týkající se prodeje toho-
to pozemku manželům Ing. Ja-
romírovi a Renatě Tomšů, dle 
předloženého návrhu.  Smlouva 
bude uzavřena v termínu do 28. 2. 
2011. Po marném uplynutí uvede-
né lhůty způsobené nabyvatelem 
pozbývá toto usnesení platnost.  
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 15/2011 - N 752. 
Zastupitelstvo města Holešova ne-
schválilo zveřejnění záměru prode-
je městského pozemku p.č. 705/7, 
zahrada,  o  výměře  144 m2,  k.ú. 
Všetuly,  dle předloženého návrhu. 
Zodpovídá:  Ing. Stanislav  Julíček. 
Termín: bezodkladně.   
Přijaté usnesení č. 16/2011 -  
N 755 Zastupitelstvo města Hole-
šova neschválilo úplatné nabytí 
pozemků z vlastnictví ČR - Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví města 
Holešova: 1. pozemek p.č. 3315/5 
o výměře 2.692 m2, orná půda, 
k.ú. Holešov, a to za maximální 
kupní cenu 120 Kč/m2. Pokud 
bude cena vyšší, město Holešov 
o tento pozemek dále nemá zá-
jem. 2. pozemky p.č. 3445 o vý-
měře 1.914 m2, orná půda, a p.č. 
3481/1, o výměře 1.942 m2, vše 
k.ú. Holešov, a to za maximální 
kupní cenu 120 Kč/m2. Pokud 
bude cena vyšší, město Holešov 
o tento pozemek dále nemá zá-
jem.  Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.      
Přijaté usnesení č. 17/2011 - N 759. 
Zastupitelstvo města Holešova ne-
schválilo odkoupení části pozemku 
p.č. 84/1, zahrada, o výměře cca 125 
m2, k.ú. Dobrotice, od Pavly Zbran-
kové,  bytem Dobrotice,  za  kupní 
cenu 70 Kč/m2  +  náklady  s  koupí 
spojené. Smlouva bude podepsána 
v termínu do 30. 6. 2011. Po marném 
uplynutí  uvedené  lhůty  způsobené 
prodávajícím pozbývá toto usnesení 
platnost. Zodpovídá:  Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 18/2011 - N 
760 Zastupitelstvo města Hole-
šova schválilo směnu pozemků, 
a to tak, že z vlastnictví města 
Holešova přejdou do vlastnictví 
manželů Dušana Koláře, bytem 
Olomouc, a Kamily Kolářové, 
rozené Belzové, bytem Holešov, 
části městských pozemků p.č. 
1923/3, ostatní plocha, a p.č. 
1925/24, ostatní plocha, o cel-
kové výměře cca 247 m2, k.ú. 
Holešov, a z vlastnictví manželů 
Kolářových přejde do vlastnic-
tví města Holešova část pozem-
ku p.č. 1923/29, ostatní plocha 
o výměře cca 347 m2, k.ú. Ho-
lešov, s dodatečným finančním 
vyrovnáním doplatku 200 Kč/m2 

za rozdíl výměry směňovaných 
pozemků dle předloženého ná-
vrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté  usnesení  č.  20/2011  -  
N 762. Zastupitelstvo města Hole-
šova  schválilo  bezúplatný  převod 
kulturního  a  sportovního  areálu 
v  Žopech  na  pozemcích  p.č.  st. 
173,  zastavěná  plocha  a  nádvo-
ří,  o  výměře  65  m2,  p.č.  246/5, 
trvalý  travní  porost,  o  výměře  
701 m2 a p.č. 246/6, ostatní plocha, 
o výměře 2.098 m2, vše k.ú. Žopy, 
z vlastnictví České republiky - Úřad 
pro  zastupování  státu  ve  věcech 
majetkových  do  vlastnictví města 
Holešova.    Zodpovídá:  Ing. Stani-
slav Julíček. Termín: bezodkladně.       
Přijaté usnesení č. 21/2011 - N 756 
Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo 1. kritéria pro poskyto-
vání finanční dotace z rozpočtu 
města Holešova na činnost a ak-
tivity v oblasti sportovní, kulturní 
a společenské, tzv. „Akce milion“, 
2. zásady pro udělování Ceny 
města Holešova „Osobnost měs-
ta Holešova“, 3. zásady pro vy-
hlašování nejúspěšnějších spor-
tovců města Holešova, 4. zásady 
pro vyhlašování nejvýznamněj-
ších osobností města Holešova 
v oblasti kultury a volnočasových 
aktivit  dle předložených návrhů.  
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Ter-
mín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 22/2011 - N 766 
Zastupitelstvo  města  Holešova 
schválilo  plán  činnosti  kontrolního 
výboru Zastupitelstva města Hole-
šova na I. pololetí roku 2011 podle 
předloženého návrhu.  Zodpovídá: 
JUDr.  Jarmila  Pokorná,  předsed-
kyně  kontrolního  výboru.  Termín: 
průběžně. 
Přijaté usnesení č. 19/2011 -  
N 761 Zastupitelstvo města Hole-
šova schválilo odkoupení pozem-
ků p.č. 1806/2, ostatní plocha, 
o výměře 1.673 m2, 1806/6, zasta-
věná plocha a nádvoří, o výměře 
27 m2, vše k.ú. Holešov, od Milana 
Kulheima, bytem Holešov, a p.č. 
1803/2, ostatní plocha, o výměře 
63 m2, p.č. 1806/1, ostatní plocha, 
o výměře 904 m2, p.č. 1806/3, 
ostatní plocha, o výměře 471 m2, 
p.č. 1806/4, ostatní plocha, o vý-
měře 47 m2, p.č. 1833/1, zahrada, 
o výměře 810 m2, p.č. 1833/15, 
zahrada, o výměře 885 m2 a p.č. 
1833/17, ostatní plocha, o výměře 
198 m2, vše k.ú. Holešov, od Olgy 
Kulheimové, bytem Holešov, 
za cenu 2.031.200 Kč + nákla-
dy s koupí spojené. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.   
Přijaté usnesení č. 23/2011 - N 767 
Zastupitelstvo  města  Holešova 
schválilo podání žádosti o souhlas 
se  změnou  v  projektové  žádos-
ti  a  s  tím  související  prodloužení 
lhůty  k  doložení  nezbytných  pod-
kladů a dokumentů nutných k pod-
pisu  smlouvy  o  poskytnutí  dotace 

Pokračování na str. 7
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Dokončení ze str. 6
na individuální projekt z „Regionál-
ního operačního programu regionu 
Střední Morava“ v souvislosti s pro-
jektovou žádostí „Centrum volnoča-
sových aktivit Holešov“.

Zodpovídá:  Ing. Stanislav  Julíček. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 24/2011 - N 
771 Zastupitelstvo města Hole-
šova souhlasilo s odložením vy-
jádření týkajícího se plánovaného 

umístění společnosti Mitas, a. s., 
Otrokovice do prostor Strategic-
ké průmyslové zóny v Holešově, 
a to do doby zveřejnění posudku 
společnosti VAK, a.s., Kroměříž, 
nejpozději však do 18. 4. 2011. 

Zodpovídá: starosta města Ter-
mín: bezodkladně.
        

PaedDr. Z. Janalík, starosta města       
Mgr. I. Bozděchová, ověř. zápisu            

Josef Bartošek, ověř. zápisu                  

Přijaté usnesení č. 53/2011 - N 1926. 
Rada města Holešova doporučila Za-
stupitelstvu města Holešova schválit 
bezúplatný převod kulturního a spor-
tovního areálu v Žopech na pozem-
cích p.č.  st.173,  zastavěná plocha 
a  nádvoří,  o  výměře  65  m2,  p.č. 
246/5, trvalý travní porost, o výměře 
701 m2,  p.č.  246/6,  ostatní  plocha, 
o  výměře 2098 m2,  vše  k.ú. Žopy, 
z vlastnictví České republiky - Úřad 
pro  zastupování  státu  ve  věcech 
majetkových  do  vlastnictví města 
Holešova. Zodpovídá. Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: ZM 21. 2. 2011.  
Přijaté usnesení č. 54/2011 -  
N 1927. Rada města Holešova 
doporučila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit odkoupení po-
zemků p.č. 1806/2 ostatní plocha, 
o výměře 1673 m2, 1806/6, zasta-
věná plocha a nádvoří, o výměře 
27 m2, vše k.ú. Holešov, od Milana 
Kulheima, bytem Holešov, a p.č. 
1803/2, ostatní plocha, o výmě-
ře 63 m2, p.č. 1806/1, ostatní 
plocha, o výměře 904 m2, p.č. 

1806/3, ostatní plocha, o výměře 
471 m2, p.č. 1806/4, ostatní plo-
cha, o výměře 47 m2, p.č. 1833/1, 
zahrada, o výměře 810 m2, p.č. 
1833/15, zahrada, o výměře 885 
m2, p.č. 1833/17, ostatní plocha, 
o výměře 198 m2, vše k.ú. Hole-
šov, od Olgy Kulheimové, bytem 
Holešov, za cenu 2.031.200 Kč + 
náklady s koupí spojené.  Zod-
povídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: ZM 21. 2. 2011.
Přijaté usnesení č. 55/2011 - N 1934. 
Rada města Holešova I  projednala 
výzvu Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových ČR k úhra-
dě  bezesmluvního  užívání  budovy 
Mateřské  školy Sluníčko, Holešov, 
Havlíčkova 1409. II schválila úhradu 
částky  99.438 Kč  za  bezesmluvní 
užívání budovy Mateřské školy Slu-
níčko, Holešov, Havlíčkova  1409. 
III pověřila starostu města PaedDr. 
Zdeňka Janalíka uzavřít a podepsat 
smlouvu  o  výpůjčce  nemovitosti 
-  budovy  čp.  1409,  k.ú.  Holešov, 
na dobu určitou od  1. 3. 2011 do dne 

právních účinků vkladu vlastnického 
práva  do  katastru  nemovitostí  dle 
smlouvy  o  bezúplatném  převodu 
nemovitosti, nejdéle však do 29. 2. 
2012.  Zodpovídá: Ing. Stanislav Ju-
líček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 56/2011 -  
N 1940. Rada města Holešova 
doporučila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit úhradu nákla-
dů za vybudování infrastruktury 
na pozemku p.č. 1962/2, k.ú. Ho-
lešov, týkající se prodeje toho-
to pozemku manželům Ing. Ja-
romírovi a Renatě Tomšů, dle 
předloženého návrhu. Smlouva 
bude uzavřena v termínu do 28. 2. 
2011. Po marném uplynutí uvede-
né lhůty způsobené nabyvatelem 
pozbývá toto usnesení platnost.   
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: ZM 21. 2. 2011.  
Přijaté usnesení č. 57/2011 - N 1941. 
Rada města Holešova I  doporučila 
Zastupitelstvu města Holešova zrušit  
část usnesení ZM/100/2010 ze dne 
28.  6.  2010,  a  to  bod  I.  4  ve  zně-

Usnesení z 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova, 
které se konalo dne 21. února 2011    

Usnesení ze 4. řádné schůze Rady města Holešova,  
která se konala dne 21. února 2011

ní: prodej bytové  jednotky č. 192/4 
o velikosti 1+1 v II. NP domu čp. 192 
stojícím na pozemku p.č. 463 včetně 
podílu na společných částech domu 
a podíl na pozemku p.č. 463, zasta-
věná plocha a nádvoří, vše k.ú. Hole-
šov, nájemci Zdeňce a Tomáši Nová-
kovým, bytem tamtéž, za kupní cenu 
dle předloženého návrhu + náklady 
s prodejem spojené. II doporučila Za-
stupitelstvu města Holešova schválit  
prodej této bytové jednotky nájemci 
Tomáši  Novákovi,  bytem  tamtéž, 
za kupní cenu dle předloženého ná-
vrhu + náklady s prodejem spojené. 
Zodpovídá: František Kulhavý, Ph.D. 
Termín: ZM 21. 2. 2011.   
Přijaté usnesení č. 58/2011 -  
N 1876 Rada města Holešova vza-
la na vědomí informaci tajemníka 
městského úřadu o plnění usne-
sení Rady města Holešova ze dne 
7. února 2011.         

PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města     

Renata Lochmanová 
ověřovatelka zápisu                                                                                 
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V pátek 4. 3. se konal v SVČ TYMY slav-
nostní finálový galavečer Holešovského talentu 
2011. Do tohoto finále poslala porota celkem 21 
vystoupení. V pestrém programu se před diváky 
a sedmičlennou porotou, ve které zasedl také 
finalista Star Dance Michal Kurtiš, střídali mladí 
tanečníci, hudebníci, zpěváci a různá show. Ho-
lešovského talentu 2011 se zúčastnili soutěžící 
z Holešova a širokého okolí. Přijeli k nám také 
z Kroměříže, Zlína a ze Zdounek.

Porota neměla vůbec  jednoduchou úlohu 
vybrat  ze  spousty  úžasných  čísel  ta  nejlepší.  
Po dvouapůlhodinovém kulturním zážitku nako-
nec udělila několik cen. Zvláštní ocenění poro-
ty  získala Petra Podolová a Ester Dvořáková. 
Na třetím místě se umístil Jiří Loučka, který v hu-
debním vystoupení zahrál filmovou hudbu Páni 
kluci na klarinet, flétnu a saxofon. Druhé místo 
obsadili Martin Dubický a Monika Zapletalová 
s taneční choreografií  Shrek. První místo a titul 
holešovský  talent  2011  získal Honza Nezval 
za hru na bicí - Metallica-Enter Sandman.

Holešovským talentem 2011 se stal bubeník Honza Nezval

Nejvíce hlasů získal kolektiv Sundance
se skladbou Děti z ráje.

Zvláštní ocenění poroty získala Petra Podolová 
(vlevo nahoře) a Ester Dvořáková (vlevo dole). V porotě 

zasedl také finalista Star Dance Michal Kurtiš (vlevo).
Foto František Sovadina a TYMY

O udělení dalších cen rozhodli diváci v di-
váckém hlasování. Nejvíce hlasů získal kolektiv 
Sundance se skladbou Děti z ráje. V jednotliv-
cích potvrdili diváci názor poroty. S přehledem 
vyhrál divácké hlasování Honza Nezval. Vítěz 
Holešovského talentu získal 2 000 korun, druhý 
v pořadí 1 000 a třetí 500,- Kč.

Divácké hlasování bylo odměněno dor-
tem. Děkujeme všem sponzorům, kteří tuto 
akci podpořili: Nadace Milující oči, Zdeněk 
Grygera, Leona Pazderová, Tesco, Drogerie 
TETA, Zdeněk Matela, Vodo-topo Jindřich 
Konečný, SVČ TYMY.

Velký  dík  si  zaslouží  celá  porota  a  také 
diváci,  kteří  vytvořili  úžasnou atmosféru. Dě-
kujeme všem  jednotlivcům  i  kolektivům,  kteří 
se do 1. ročníku této soutěže přihlásili. Všech-
na vystoupení měla vysokou úroveň! Přejeme 
všem mladým nadějným talentům hodně dalších 
úspěchů.

Mgr. Vaclachová Jarmila 
ředitelka SVČ

Titul holešovský talent 2011 získal 
Honza Nezval za hru na bicí.

Druhé místo obsadili Martin Dubický 
a Monika Zapletalová.

Na třetím místě se umístil Jiří Loučka.
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Prodám byt 3+1 v Holešově.
Tel. 724 757 116.

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

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

Povinné ručení 
- výběr z 12 pojišťoven Havarijní pojištění

Pojištění podnikatelů a firem 
- majetek, odpovědnost, přepravy

CHCETE LEVNĚJŠÍ 
POJIŠTĚNÍ?

POJIŠŤOVACÍ 
KANCELÁŘ - VOTAVA

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

E-mail: votava.josef@post.cz

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma. 

Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621

Prodám starší domek v Holešově na Nábřeží. 
Tel. 723 457 312.
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 neo-
šetřovaná. Tel. 608 274 810.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Vánoce  jsou  za  námi,  to  nám  to 
utíká,  a  už  tu máme masopust,  který  
u nás - v centru pro seniory - ještě ni-
kdy nebyl. V sedmipatrové budově se 
objevil krásný medvěd a osm pěkných 
masek, které připravily sestřičky z tera-
pie. A navštívili každý pokoj. Medvěda 
vedl  švarný myslivec,  doprovázeli  je 
lékař,  nevěsta,  ženich,  víla,  Karkulka 
a čarodějnice na koštěti. K tomu jim hrál 
harmonikář. V budově to hřmělo, někteří 
si i zatancovali s medvědem a maskami 
a potěšili naše chorá srdíčka. Kuchařin-
ky usmažily dobré koblížky, na kterých 
jsme si všichni pochutnali.

Už se těšíme na jaro, kdy budeme 
moci na procházku do přírody a do na-
šeho parku protáhnout ztuhlé kosti. Jak 
ten čas tak rychle letí, jsme rádi, že nám 
tu zlehčují to naše stáří, které nám tak 
rychle pádí.

Jiřina Stratilová

Masopust v centru pro seniory, to tu ještě nebylo

Nefalšovaný masopust na chodbách holešovského centra pro seniory. 

Na padesát pohádkových postaviček, nad-
přirozených bytostí, zvířátek a dalších masek 
v doprovodu rodičů a prarodičů zaplnilo v so-
botu 26. února pestře vyzdobenou tělocvičnu 
základní školy v Přílepích. Konal se zde  totiž 
další ročník tradičních dětských šibřinek, který 
připravil místní  klub  rodičů  společně  s  hasiči 
a ostatními ochotnými dobrovolníky.  

Pro rozjásané děti v pestrých maskách byl 
připraven bohatý program se spoustou soutěží 
a  taky  bohatá  tombola. Po  zahájení  zazněla 
oblíbená „Mašinka“ a vláček z dětských masek 
projel snad všechna zákoutí tělocvičny. Potom 
následoval  rej masek,  při  kterém  si  všichni 
přítomní mohli prohlédnout ustrojené Karkulky, 
princezny,  víly,  roztomilá  zvířátka,  včeličky, 
bojovníky a mnoho dalších postaviček v pes-
trých  a  nápaditých  kostýmech  připravených 
maminkami  či  babičkami.  Jelikož  bylo  těžko 
rozhodnout  o  nejlepší masce,  čekala  sladká 
odměna na všechny zúčastněné. 

Za soutěže v podlézání hrazdy, běhání mezi 
kužely,  skákání na balónech a mnoha dalších 
skotačení dostávaly děti za odměnu ovoce a slad-
kosti. Při  taneční soutěži si  zase mohli  všichni 
na parketu nachytat plné hrsti pršících bonbónů.

Přílepskou tělocvičnu zaplavily masky
Nebylo snad jediné masky, která by si ne-

odnesla ať již velkou, či malou cenu vyhranou 
v tombole, kterou se podařilo nashromáždit díky 
ochotě sponzorů akce.    

Nechyběla  ani  předem ohlášená  soutěž 
o  nejlepší maminčinu  či  babiččinu  bábovku, 
kterých  se  sešlo  na  výstavce  asi  15  včetně 
jednoho  dortu. Vůně  se  nesla  celým  sálem. 
V průběhu odpoledne mohl také každý kousek 
bábovky ochutnat a odměna čekala na všechny 
šikovné  pekařky  a  cukrářky.  Zkrátka  nepřišli 
ani  dospělí,  kteří měli možnost  občerstvení 
a příležitost ke společné besedě. 

Za radostného skotačení odpoledne rychle 
ubíhalo a s přicházejícím večerem se začaly děti 
pomalu odmaskovávat a nejen s cenami, ale 
také se spoustou zážitků rozcházet do svých 
domovů. 

Na závěr nezbývá než poděkovat všem, co 
akci pečlivě připravili a organizovali, všem, co 
připravili dětem krásné masky, a taky sponzo-
rům, díky jejichž darům dosáhla akce patřičné 
úrovně. 

Miroslav Sovadina     
Foto Radek Půček
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Smíchem a radostným dováděním se rozzá-
řila v úterní odpoledne 1. března 2011 tělocvična 
3. Základní školy Holešov. Paní vychovatelky škol-
ní družiny připravily pro děti 1. stupně „Pohádkový 
karneval“. Víly, princezny, čarodějnice, skřítkové 
a jiné i nepohádkové postavičky si mohly nejen 
zatancovat, ale hlavně zasoutěžit v nezvyklých 
veselých disciplínách. Tradičně největší zájem byl 
o soutěž v pojídání popcornu, tanec kolem židlí, 
závody autíček a skládání velkého puzzle. Všech-
ny masky se zapojily do tancování pod překážkou 
nebo dovádění s nafukovacími balónky.

Paní  vychovatelky  v  rolích  klaunů a šašků 
s dětmi protančily celé odpoledne. Mezi tancová-
ním a soutěžním zápolením byla připravena i ukáz-
ka výroby zvířátek a květin z nafukovacích balónků, 
žonglování klauna a malé vystoupení mažoretek. 
Pro všechny děti byly připraveny za jejich taneční 
a soutěžní  snažení  sladkosti a drobné odměny, 
které nám věnovalo SRPDŠ 3. Základní  školy. 
Radostný smích a rozzářená dětská očka byly pro 
všechny organizátory největší odměnou.

Jana Budišová
vedoucí vychovatelka školní družiny

Pohádkový karneval školní družiny 3. Základní školy

Ať žije karneval
V únoru se děti těšily na dvě 

věci. Na jarní prázdniny a na celo-
družinový karneval 1. ZŠ Holešov.

Již  týden  před  samotným 
karnevalem,  který  byl  připravený 
na 22. února, se nemluvilo o ničem 
jiném,  než  v  jakém kostýmu děti 
půjdou. Tento problém řešily i paní 
vychovatelky. Do úterý se však ni-
kdo nedozvěděl,  v  jakém modelu 
letos vychovatelky zazáří.

Úsměvy dospělých a radostný 
pokřik  a  smích  dětí  vychovatelky 
přesvědčily, že volba byla perfektní. 

Nutno podotknout, že letos ani děti 
nezůstaly pozadu.

Tanec, soutěže, společná fota, 
výběr nej… masek (a bylo to oprav-
du  těžké,  jedna maska  krásnější 
než druhá) se střídaly tak, že dvě 
hodiny utekly jako každý rok straš-
ně rychle. Každá maska si s sebou 
odnesla nějakou odměnu. Věříme, 
že  příští  karnevalové  rojení  bude 
také tak hezké a radostné.

Dagmar Imramovská 
vedoucí vychovatelka
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V neděli 27. února se uskutečnilo v SVČ - 
TYMY 1. oblastní kolo celostátní soutěže Dívka 
roku  2011.  Tohoto  kola  se  zúčastnilo  8  dívek 
ve věku 13 - 16 let z celého našeho kraje. 

Dívkou roku 2011 se stala Valerie Krčová ze 
Skaštic, na druhém místě se umístila Petra Pospí-
šilová ze Zdounek a na třetím Jarmila Skácalová 
z Loukova. Porota ještě udělila titul dívka Talent, 
ten získala Alžběta Kastelíková z Bystřice pod 
Hostýnem. Diváci rozhodli o udělení titulu dívka 
Sympatie. Tento titul získala Petra Pospíšilová. 
Velké ocenění a poděkování si zaslouží všechna 
ostatní děvčata, která se tohoto prvního oblast-
ního  kola  zúčastnila. Byla  to Nikol Fridrichová 
z Holešova, Kristýna Navrátilová z Nětčic, Tereza 
Rousová z Holešova a Šárka Procházková z Kro-
měříže. Děvčatům, která budou zastupovat náš 
kraj na soutěži Dívka Moravy 12. 3. v Mikulově, 
přejeme hodně úspěchů a držíme palce.

Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ

Dívkou roku 2011 se stala v Holešově Valerie Krčová ze Skaštic

Výtěžek tomboly pomůže potřebným

Tři nejúspěšnější dívky, vítězka je uprostřed. 
Foto František Sovadina

Finalistky Dívky roku 2011 společně s porotci.

Hasičská veselice má v Žopech své stálé 
příznivce,  hudební  produkci  v  podání  pana 
Cholasty i tradiční dobroty. Letos tomu nebylo 
jinak. Sál  staré  školy  se  začal  v  sobotu  19. 
2. návštěvníky bálu plnit  ještě před dvacátou 
hodinou, ve kterou byl oficiálně zahájen. Dámy 
ve společenských šatech, pánové v oblecích, 
jak  se  sluší  a  patří. Dobrá  nálada,  jídlo,  pití 
a bohatá tombola.  

Losování  tomboly mělo dvě části. Lístky 
byly prodány v pár okamžicích všechny, zvýšit 
šanci na výhru si chtěl každý. A nebyl snad pár, 
který by něco nevyhrál. Jeden si odnášel balík 
otopového dříví, druhý domácí medovník. Byli 

i  tací,  kteří  si  na  přepravu  velkého množství 
cen nachystali  kolečko. Krásné na  celé  akci 
je, že část výtěžku tomboly hasiči věnují klien-
tům chráněného bydlení Naděje o. s. ve Zlíně. 
Finanční dar bude organizací použit na nákup 
sportovního vybavení pro tělesně a mentálně 
postižené sportovce. 

Dovolte mi  prostřednictvím  těchto  řádků 
poděkovat desítkám firem a jednotlivcům, kteří 
poskytli hasičům dar do tomboly,  i návštěvní-
kům bálu za jejich účast a příjemnou atmosféru, 
kterou na bálu společně s pořadateli vytvořili. 
A za rok na viděnou s vámi všemi. 

Zuzana Šlúchová, členka SDH Žopy
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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.
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 

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
Permanentku na koncertní cyklus za zvýhodněnou cenu můžete nyní zakoupit v MIC Holešov, 
Nám. dr. E. Beneše 17. Cena permanentky je 500,- Kč plná / 250,- Kč zlevněná  a vztahuje se na 
koncerty Zuzana Lapčíková Kvintet (17.3. ), Schola Gregoriana Pragensis (30.4. ), Baborák Ensemble (30.5. ) 
a Filharmonie Bohuslava Martinů s Ludmilou Peterkovou (25.10.)

MĚSTO HOLEŠOV

podporuje:
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Hned  tři  jedinečné  koncerty 
nabídne v březnu Městské divadlo 
Zlín na svých komorních scénách. 
Zatímco Studio Z přivítalo 8. břez-
na  v  19  hodin  Lenku Dusilovou 
v projektu Silent Love, Dílna 9472 
bude hostit dvě vystoupení - v úte-
rý  15.  března  v  19 hodin Robert 
Balzar  Trio  a  v  neděli  20.  břez-
na v 19 hodin Martu Töpferovou. 
Na  všechny  hudební  produkce, 
které začínají vždy v 19 hodin, je 
možné sehnat lístky přes web di-
vadla www.divadlozlin.cz.

Lenka  Dusilová  vystoupila 
v  divadle  v  projektu Silent  Love. 
Šlo  o  unikátní  propojení  hudby 
a divadla. Spolu s ní byli na jevišti 
Xavier Baumaxa a herci Miřenka 
Čechová a Radim Vizváry.

Společný koncert jedné z na-
šich nejznámějších a nejuznávaněj-
ších zpěvaček a Xaviera Baumaxy 
doplnily  divadelní  klipy Tantehor-
se - souboru moderní pantomimy 
a  fyzického divadla. V unikátním 
mezižánrovém projektu se všichni 

Zlínské divadlo zve na březnové 
klubové koncerty

setkávají na jednom jevišti poprvé. 
Premiéra se uskutečnila 1. dubna 
2010 v Praze v Paláci Akropolis, 
od  té  doby měli  diváci možnost 
zhlédnout  tento  jedinečný  počin 
v různých městech republiky. Silent 
Love jsou krátké příběhy o různých 
formách lásky. Emotivně a melan-
cholicky zazpívané Lenkou Dusi-
lovou.  Vtipně  a  radostně  pojaté 
humorem Xaviera Baumaxy. Pan-
tomimicky  a  poeticky  ztvárněné 
Miřenkou Čechovou a Radimem 
Vizvárym. Výsledkem je originální 
vystoupení  založené na několika 
elementech.  Kromě  nových  pís-
niček diváci nezůstanou ochuzeni 
ani o hity obou zpěváků. Dotvořené 
pohybem  však  získají  nečekaně 
novou atmosféru.

Robert Balzar Trio
Českou  jazzovou  špičku 

ve Zlíně  si  budou moci  příznivci 
tohoto  žánru užít  díky  seskupení 
Robert Balzar Trio,  které  vzniklo 

v roce 1996, kdy jej založil Robert 
Balzar  (kontrabas).  Spolu  s  ním 
vystupuje Stanislav Mácha (piano) 
a Jiří Slavíček (bicí). Tato sestava 
nahrála zatím čtyři autorská alba 
a hrála  také na mnoha zahranič-
ních koncertech. Od roku 1990 je 
členem doprovodné kapely šanso-
niérky Hany Hegerové, r. 1998 na-
stupuje do funkové formace J.A.R. 
V roce 2000 spoluzakládá sólový 
project Dana Bárty  -  ILLUSTRA-
TOSPHERE a z této spolupráce se 
odvíjí ještě jeden respektovaný ce-
lek - Dan Bárta & R. Balzar Trio.

Marta Töpferová
Koncert,  který  svou  energií 

přenese  publikum  přes Atlantik, 
zažijí diváci spolu s Martou Töpfero-
vou. Dcera českých herců vyrostla 
v  zákulisí  divadla. A nyní  ji  bude 

možné poprvé  vidět  ve  zlínském 
divadle! Doprovodí ji David Dorůž-
ka (elektrická kytara), Tomáš Liška 
(kontrabas) a Martin Novák (bicí).

Její nové album ukazuje, proč 
ji London Times nazývají  „jedním 
z  nejpůvabnějších  interpretů  la-
tinskoamerické  lidové  hudby“. 
Po turné v České republice nahrála 
v Praze se svým newyorským sou-
borem album „Trova“ (Trubadúrská 
tradice). V něm kulminuje její láska 
ke  stylům  jako  je  kubánský  son 
a  portorická  bomba. BBC Martu 
popsalo jako „přední světlo dneš-
ního hnutí nueva canción (nových 
písní)“  a  její  elegantní,  hluboký 
a  podmanivý  hlas  okouzluje  po-
sluchače po celém světě  již  více 
než deset let. 

Hana Šmardová
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Hned  úvodem  je  třeba 
spravedlivě  podotknout,  že 
nadstandardně  kvalitní  sní-
mek Na vlásku není ve světě 
filmové  animace  osamoce-
ným zjevením ani králem mezi 
jednookými. Naopak završuje 
veleúspěšnou „kreslenou“ se-
zónu 2010, ve které se urodilo 
povícero povedených animá-
ků pro celou rodinu. Nápadi-
tých, zábavných, vtipných, in-
teligentních a v dobrém slova 
smyslu tradičních. Jmenovat 
si jistě zaslouží zejména Toy 
Story 3 - Příběh hraček, Jak 
vycvičit  draka,  Megamysl 
a Já, padouch. 

Na  vlásku  nedisponuje 
takovým myšlenkovým přesa-
hem jako Příběh hraček, není to taková akční 
jízda jako v případě Jak vycvičit draka a nemá 
ani  tak  neotřelé  nápady  a  zpracování  jako 
posledně dva  jmenované  žánrové příspěvky. 

Uchvacuje však krásnou výpravou, výbornými 
muzikálovými  čísly,  solidním příběhem s  ne-
polevujícím  tempem a  veskrze  sympatickými 
hrdiny a řádnou porcí humoru, místy dokonce 
s kapkou sebeironie. Na vlásku se dá nejsnáze 
popsat jako „princeznovská klasika“. 

Tradiční motiv unesené princezny, co vy-
růstá  vysoko  ve  věži,  než  ji  přijde  zachránit 
ten pravý, je zde obklopen vším, co se dětem 
líbí: princezna v  růžových šatech s úžasnými 
kouzelnými vlasy, vtipný a statečný nápadník 
s pohnutým osudem sirotka a kariérou zlodě-
je,  hrozně  roztomilý malý  chameleonek,  zlá 
čarodějnice s věčným mládím a zákeřný kůň 
s dobrým srdcem. Na vlásku se dokonce může 
úspěšně měřit i s hranou romantickou komedií 
- mezi hlavní dvojicí to náležitě jiskří a vedlejší 
postavy jsou nejen nositeli těch nejpotrhlejších 
vlastností, ale i nosným prvkem děje. Ten je za-
ložen na - zdá se - nevyčerpatelných nápadech 

Na vlásku - návrat klasické disneyovky  
v tom nejlepším slova smyslu 

Hlavní hrdinové nové „disneyovky“.

spojených  s  nadměrnou  délkou  vlasů  (přes  
70  stop)  princezny  Lociky.  Český  název  je 
v tomto smyslu více než výmluvný a přiléhavý. 
Autorský tým nenechal nic náhodě a k realizaci 
filmu  zaujal  až  vědecký  postoj.  Při  vytváře-
ní softwaru na simulaci  vlasů  tvůrci  sledovali 
šampónové reklamy a rovněž pracovali v reálu 
s modelkou, která je majitelkou více než 2met-
rových vlasů, aby mohli jejich fyzické vlastnosti 
sledovat v přirozeném pohybu. Těchto poznat-
ků potom využili  při  práci  se 147 hadičkami, 
které představovaly strukturu vlasů, a ty potom 
přepracovali na obraz sestávající ze 140 tisíc 
samostatných vlasových vláken.

Nakonec je kromě pověstného amerického 
perfekcionismu potřeba pochválit  i práci čes-
kého dabingu. Herec Vojta Kotek jako režisér 
české verze pohádky oslovil zpěvačky Helenu 
Vondráčkovou a Terezu Kerndlovou. Pěvecký 
i mluvený projev Vondráčkové v roli čarodějnice 
je jedním slovem famózní. Ústřední dvojici na-
mluvil Kotek společně s Ivanou Korolovou, jen 
ve zpívaných pasážích ho nahradil Ondrej Izd-
ný. Ve výsledku film Na vlásku shrnuje poutavý, 
chytrý a roztomilý pohádkový příběh, bravurní 
animaci  a  vynikající  český  dabing.  Sečteno 
a podtrženo: dokonalá zábava. 

Marie Drechslerová

„Dokud budu mít zdravej hlas a nebudou 
mě muset  na  jeviště  nosit,  neskončím,“  pro-
hlásila nedávno zpěvačka Eva Pilarová, která 
oslavila v loňském roce koncertním turné  50 let 
na scéně. A se svou kapelou, kterou vede Vít 
Fiala,  koncertuje čile dál. V pátek 11. března 
se s ní představí také na koncertě v Holešově.  
Celovečerní koncertní show proběhne ve vel-
kém sále holešovského zámku a  její začátek 
je stanoven na 19 hodin. 

Holešovskému  publiku  by měla  během 
koncertu  „naservírovat“  to  nejlepší  ze  svého 
repertoáru,  nejen  věčně  zelené  šlágry,  které 
zpívala ještě v divadle Semafor, ale také hře-
jivé  swingové  šlágry  stejně  jako největší  hity 
své kariéry.

RR

KONCERT

Eva Pilarová  
v Holešově

DIVADLO
MěSTSKé DIVADLO ZLíN
Velký sál:
Čtvrtek 10. 3. ve 14.30 h: VĚC MAKRO-
PULOS
Pátek 11. 3. v 19 h: KOČIČÍ HRA
Středa 16. 3. v 17 h: KLEVETIVÁ STŘE-
DA 
Čtvrtek 17. 3. v 10.30 h: POPELKA 
(Těšínské divadlo Český Těšín)
Čtvrtek 17. 3. ve 13.30 h: POPELKA 
(Těšínské divadlo Český Těšín)
Sobota 19. 3. v 19 h: JE TŘEBA ZABÍT 
SEKALA
Úterý 22. 3. v  10 a 14.30 h: VELKÉ 
TRAMPOTY KAŠPÁRKA A KALUPINKY 
(Divadelní společnost Julie Jurištové Praha)
Úterý 22. 3. v 19 h: ONDINA
Středa 23. 3. v 19 h: JE TŘEBA ZABÍT 
SEKALA
Čtvrtek 24. 3. v 19 h: KOČIČÍ HRA

STUDIO Z:
Čtvrtek 10. 3. v 10 h:  JAK SI SPOLU 
HRÁLI
Sobota 12. 3. v 19 h: FRIDY KAHLO
Čtvrtek 17. 3. v 10 h: RUSKÉ LOTO
Pátek 18. 3. v 19 h: SPLAŠENÉ NůŽKY
Čtvrtek 24. 3. v 10 h:  JAK SI SPOLU 
HRÁLI

DíLNA 9472:
Pátek 11. 3. v 19 h: SOUBORNÉ DÍLO 
WILLIAMA SHAKESPEARA VE  120 MI-
NUTÁCH
Úterý 15. 3. v 19 h: ROBERT BALZAR 
TRIO (koncert)
Středa 16. 3. v 19 h: SOUBORNÉ DÍLO 
WILLIAMA SHAKESPEARA VE  120 MI-
NUTÁCH
Neděle 20. 3. v 19 h: MARTA TÖPFEROVÁ 
(koncert)
Pondělí 21. 3. v 19 h: CROSBY, STILLS, 
NASH & YOUNG (poslechový pořad Jiřího 
Černého)
Středa 23. 3. v 19 h: SOUBORNÉ DÍLO 
WILLIAMA SHAKESPEARA VE  120 MI-
NUTÁCH

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

KINORECENZE
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Grafické zpracování programu: MKS Holešov
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Vstupné: 25,- Kč

 26. února zemřel významný český spiso-
vatel a publicista světového významu, ale také 
člověk, který měl rád život a lidi, Arnošt Lustig.   
Pro naše město měl velkou slabost - jezdil k nám 
do Holešova na festival Týden židovské kultury. 
Byl také po několik let prezidentem jeho čestné-
ho předsednictva.

První pokusy pozvat pana Lustiga do Hole-
šova byly v roce 2003, úspěch se však dostavil až 
v roce 2005, mj. díky intervenci pana Mgr. Jiřího 
Zapletala, který se znal s Arnoštovým společní-
kem Dr. Františkem Cingerem.

Nikdy nezapomenu na naše první setkání. 
Když pan Lustig vystoupil z auta, uctivě jsem ho 
pozdravil:  „Dobrý den, Mistře.“  Jeho odpověď 
mi vyrazila dech: „Mám ti jednu lištit? Pro tebe 
jsem Arnošt!“ A od této chvíle jsme si tykali. Pak 
následovalo přijetí u pana starosty, autogramiáda 
v knihkupectví na náměstí a beseda v synagoze. 
Naprosto  výjimečnou  atmosféru měla  beseda 
v  sále  kina  Svět  před  promítáním  filmu Dita 
Saxová a hlavně následná diskuse po filmu. Ta 
se protáhla až přes půlnoc! Arnošt  byl  prostě 
nezmar, sil mu neubývalo. Ani chuti říci, co říci 
chtěl. „Mám výhodu stáří,“ říkal, „mohu si dovolit 
říkat všechno bez obalu.“

Byl až do smrti neutuchajícím optimistou. 
Těsně před zahájením festivalu v roce 2006 mu 
diagnostikovali zákeřnou chorobu. Bojoval s ní 
statečně a zdálo se, že zvítězí. Přijel do Holešova 
i v roce 2007. Tehdy už měl vážné zdravotní pro-
blémy a jen díky rychlému lékařskému zákroku 
MUDr.  Pokorného  se mohl  zúčastnit  besedy 
v synagoze.  „Kvůli  tomu  jsem snad  tady, ne?“ 
řekl, „copak jsem přijel do Holešova ležet? Ležet 
budu v Praze.“ A v nabité synagoze sršel vtipem, 
takže dvě hodiny utekly posluchačům jako chvil-
ka. Nikdo na něm nepoznal, že má horečku a že 
téměř zápasil o život.

Naposledy  byl  v Holešově  v  roce  2009, 
vypadalo to, že zdravím přímo září. Tento ročník 
festivalu byl  věnován holocaustu, dalo mnoho 
přemlouvání, aby se o tak neradostném tématu 
rozhovořil.   Okolnosti  této  jeho  návštěvy  do-
svědčují, jak zodpovědný, velkorysý a noblesní 
byl. Tehdy už se projevovala hospodářská krize, 
shromáždili  jsme méně  finančních  prostředků 
a neodvažovali jsme se požádat pana Lustiga, 
aby  zase přijel. Ozval  se  sám:  „Tak,  bejku,  ty 
nechceš, abych  letos byl  v Holešově?“ Koktal 
jsem, že bychom mu bohužel nemohli zaplatit 
žádný honorář, a proto… „Nechci žádné peníze! 
Kdybych měl přijet jen kvůli penězům, nedoplatili 
byste  se. Ale  já  přijedu,  protože do Holešova 
jezdím rád. Chci zas být v té synagoze, mám to 
tam rád, i lidi, kteří tam jsou, a líbí se mi nadšení, 

Arnošt Lustig a Holešov

s jakým děláte festival. Prostě počítej se mnou 
a  s  penězi  si  nelam  hlavu. Nic  nechci,“  řekl 
a dodal: „Budu tam jezdit, dokud neumřu, třeba 
patnáct let. Zadarmo. Jen počkej, ještě mě budeš 
muset odstřelit,“ smál se. 

Mimo Šachovu synagogu si oblíbil Sokolský 
dům, pro jeho trochu prvorepublikovou atmosfé-
ru, a později restauraci Kanada [kde byla poříze-
na i přiložená fotografie] - velmi si pochvaloval 
tamní kuchyni.

Počítali  jsme  napevno  s  jeho  návštěvou 
i v roce minulém, ale na poslední chvíli zasáhla 
nemoc. Ke škodě nás všech, protože pan Arnošt 
si posluchače dokázal naprosto podmanit, nikdo 
nevnímal čas a i po dvou hodinách se lidé jen 
neochotně zvedali k odchodu. Ve svých osmde-
sáti to nebyl žádný smířlivě laskavý dědeček, ale 
pohotový, vtipný, břitký a uchvacující muž. 

Jedno z jeho vystoupení v Šachově synago-
ze je zachyceno v dokumentárním filmu Olivera 
Morgensterna Holešov očima kamery.  

Arnošte, rádi na tebe vzpomínáme a budeš 
nám na  festivalu  v Holešově strašně chybět  -  
ty bejku!

28. září 1944. Otec tam zahynul, sestra s mat-
kou byly odvezeny do Mauthausenu, odkud se 
vrátily. Lustig byl z Osvětimi poslán do Buchen-
waldu, Aussenlager Meuslowitz bei Leipzig. 
Odtud uprchl na jaře 1945 a 7. května se ocitl 
v bojující Praze.

Vystudoval Vysokou školu politických a so-
ciálních nauk, mj. s budoucím filozofem Karlem 
Kosíkem nebo scenáristou filmu Obchod na korze 
Laco Grosmanem. Nastoupil do Čs. rozhlasu. 
V letech 1948 - 1949 se jako novinář zúčastnil 
první židovsko-arabské války. V červenci 1949 
se tam oženil s Věrou Weislitzovou, ostravskou 
rodačkou, která odešla do rodícího se Izraele jako 
příslušnice vojenské židovské brigády cvičené 
pod velením Antonína Sochora u Olomouce. 

První knihy povídek Noc a naděje a Démanty 
noci vyšly ve stejném roce 1958. Třetí soubor Ulice 
ztracených bratří pak r. 1959. Velký ohlas získaly 
novely Dita Saxová (1962) a Modlitba pro Kateřinu 
Horovitzovou (1964). Po úspěchu povídek a no-
vel natočili Zbyněk Brynych film Transport z ráje 
(1962), Jan Němec Démanty noci (1964), Antonín 
Moskalyk potom snímky Modlitba pro Kateřinu 
Horovitzovou (1965) a Dita Saxová (1967).

Pražské jaro přivítal jako naději spravedlivěj-
ší společnosti. Srpen 1968 ho zastihl i s rodinou 
na dovolené v Itálii. Rozhodli se zůstat v exilu. 
Za nedovolené opuštění dostal v nepřítomnosti 
tři a půl roku vězení, žena dva a půl a syn je-
den a půl, dcera ještě nepodléhala zákonům. 
Po krátkých pobytech v Izraeli a v Jugoslávii, 
kde pracoval na scénáři filmu Soutěska o J. B. 
Titovi, se rodina dostala do USA. Od roku 1972 
do podzimu 2004 vyučoval Lustig tvůrčí psaní 
a dějiny filmu věnujícího se 2. světové válce. 
Stal se řádným profesorem Americké univerzity 
ve Washingtonu a profesorem honoris causa 
řady dalších. I v jiném jazykovém a politickém 
prostředí pokračoval v literární tvorbě. 

Za anglickou podobu Modlitby pro Kateřinu 
Horovitzovou byl navržen na americkou Národní 
knižní cenu, ale nemohl ji dostat, protože ještě 
nebyl občanem USA. Za scénář k filmu Vzácné 
dědictví však v roce 1985 už získal cenu EMI, 
nejvyšší americké ocenění za televizní scénář. 
Jeho povídky byly vybrány do reprezentativních 
antologií. 

Lustig patřil k nejvýznamnějším českým spi-
sovatelům, kteří dokázali oslovit celý svět. Jeho 
knihy vycházejí od počátku šedesátých let minulé-
ho století anglicky, španělsky, německy, japonsky, 
srbsky, holandsky, norsky, bulharsky, polsky… 

Dostalo se mu cti číst vlastní tvorbu v Bílém 
domě i v Kongresu USA. Národní knihovna USA 
vybrala mezi dvanáct doporučených nejlepších 
knih vydaných v roce 2003 i jeho román Lovely 
Green Eyes (Krásné zelené oči). V tom roce byl 
také mezi kandidáty Pulitzerovy ceny. Americká 
akademie umění a krásného písemnictví mu rok 
nato udělila cenu za celoživotní dílo. Doma patřil 
k nejoblíbenějším autorům. Nakladatelství Mla-
dá fronta převzalo vydávání jeho spisů. České 
centrum PEN klubu ho vyznamenalo Cenou 
Karla Čapka.

V posledních letech napsal mj. s Františkem 
Cingerem životopisnou knihu - rozhovor 3x18, 
portréty a postřehy (2002). Vydal také Okamžiky, 
Arnošt Lustig vzpomíná na Otu Pavla (2004). 
Kniha vybraných citátů z jeho děl se jmenuje 
Esence (2004). Spisy A. L. převzalo po naklada-
telství Hynek nakladatelství Mladá fronta a vydalo 
novelu Lea (2005).

Jeho životní pouť skončila v sobotu  
26. února 2011 v časných ranních hodinách.

(Podle podkladů Dr. Františka Cingera pro 
festival Týden židovské kultury v Holešově)

Jiří Richter, www.olam.cz

Arnošt Lustig.

Slovem a obrazem 
provází:

JUDr. Lubomír Bartošek
Ing. Karel Bartošek

Úterý 15. března 2011 
v 17 hodin studovna 
Městské knihovny 

Holešov

Městské kulturní středisko
a Městská knihovna Holešov pořádají

ZVONY - NEJSTARŠÍ ARTEFAKTY HOLEŠOVA

Profesor Arnošt Lustig, Ph.D., se narodil  
21. prosince 1926 v Praze-Libni. Učil se v ko-
žešnické, rukavičkářské dílně. Rasové zákony 
ho z ní vyhnaly podobně jako sestru i rodiče 
z občanské společnosti. V listopadu 1942 byl 
s matkou a sestrou transportován do ghetta 
Terezín. Otec je následoval v dubnu 1943.

Šestnáctiletý Lustig pracoval na úklidu ulic 
a při stavebních pracích, kde se mj. seznámil 
s Jiřím a Hugem Popperovými, jejichž bratr Ota 
Popper-Pavel se mu po válce spolu s prozaikem 
a filmovým scenáristou Ludvíkem Aškenazym 
stali největšími kamarády. To už měl za sebou 
zkušenost z Osvětimi, kam byl transportován  
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Aktivní provozování muziky mi vážně nechybí, tvrdí Alena Kurečková

Alena Kurečková  (ročník  1960)  je  nejen 
žena činu, ale taky pěkný chameleon. To mne 
napadlo  při  jedné  naší  schůzce,  kdy  jsem  ji 
na první pohled nepoznal. Obvykle totiž chodí 
ve sportovním a hlavně v džínách, a proto mne 
tolik překvapilo, když měla na sobě šik kostým. 
Teprve při prohlížení starších fotek jsem pocho-
pil, že v dobách, kdy zpívala, měla na sobě šaty 
a  dokonce  i  elegantní  klobouk,  jak  dokazuje 
jedna z fotografií u tohoto článku...

Faktem je, že Alenku znám ještě ze škol-
ních let. Chodila - stejně jako já - na 2. Základní 
školu v Holešově - a velice dobře si pamatuji 

na moje první setkání s ní. Bylo to někdy ke kon-
ci šedesátých let, kdy zpívala na nějaké školní 
akademii velký dobový hit Heleny Vondráčkové 
Chytila jsem na pasece motýlka.

S Motýlkem vyhrála 
Talent 1972

„S  tou  písničkou  jsem  vyhrála  okresní 
kolo pěvecké soutěže Talent 1972. To mi bylo 
dvanáct let. Vzpomínám si dokonce, jak jsem 
byla  z  toho  všeho  tenkrát  vykulená. Poprvé 
jsem zpívala do mikrofonu, poprvé jsem měla 
za  sebou kapelu,  se  kterou  jsem  tu písničku 
musela den před soutěží nazkoušet,“ říká Alena 
Kurečková, která si tehdy z Kroměříže přivezla 
kromě diplomu ještě dlouhohrající desku Karel 
Gott - Hity 1971.  

Ještě během docházky na základní školu 
chodila Alena do pěveckého sboru, který vedla 
učitelka  hudební  výchovy Eva Hlobilová,  ale 
to už si mezitím dávno zpívala sama pro sebe 
nebo kamarádům. Proto se nikdo nedivil, když 
v roce 1976 začala zpívat s kapelou Menhir. Tr-
valo to čtyři roky, kdy jezdila s kapelou po zába-
vách, čajích a plesech. Tehdy si vybírala hlavně 
z repertoáru Petry Černocké, Věry Špinarové 
nebo Suzi Quatro. Souběžně pak začala zpívat 
i s kapelou Atlantis, kde se prvně setkala s Ivem 
Kurečkou, svým nynějším mužem. 

„V Atlantisu jsem dostala nejednu 
lekci,  ale hlavně mě začali  tak  trošku 
formovat. Hlavně mi  říkali:  Prosím  tě, 
otevírej tu pusu, podsazuješ! - Ale bylo 
to nutné a snad jsem se tím posunula 
kousek  dál,“  vzpomíná Alena Kureč-
ková. 

Ale i éra zpěvaččina působení s At-
lantisem skončila,  aby nastalo  období 
(1980  -  1990)  spolupráce  s  kapelou 
Formace, kterou vedl Pavel Skopal a se 
kterou  zpívala  hlavně  taneční muziku. 
To byl také první Alenin manžel a jejich 

manželství by zřejmě trvalo 
dodnes,  nebýt  předčasné 
Pavlovy  smrti.  V  té  době 
ale Alenu zpívání neživilo, 
léta  pracovala  jako  refe-
rentka  oddělení  dovozu 
v hulínském TOSu. Zpívání 
byl „jen“ její velký koníček, 
kterému s partnerem věno-
vali veškerý volný čas.  

Po smrti Pavla Skopa-
la měla Alena asi rok pau-
zu, ale nakonec se stejně 
ke  zpívání  vrátila.  Začalo 
to  záskokem za  Jitku Ol-
šinovou,  což  se  ale  záhy 
změnilo. 

Pod profesionální 
agenturou

S kapelou,  kde  opět  potka-
la  Iva  Kurečku,  za  kterého  se 
později  vdala,  zpívala  i  šest  dní, 
respektive  nocí  v  týdnu.  Hráli 
k  tanci  ve  velkých  hotelech  ne-
jen  v  tuzemsku  (Brno, Ostrava, 
Frenštát pod Radhoštěm, Rožnov 
pod Radhoštěm), ale třeba i v Ně-
mecku. „Tehdy jsme působili pod 
profesionální agenturou a bylo to 
znát,“ vzpomíná Alena Kurečková. 
„Bylo dobré mít nad sebou kontrolu 

i  určitou dramaturgii  ve  věcech  repertoáru  či 
image. Právě v  tomto období  jsem potkávala 

Tančící Alena v klobouku, vpravo za klávesami Ivo Kurečka.   

na  štacích  i  profíky,  třeba Věru Špinarovou, 
Daru Rolins, Ondřeje Havelku,  Josefa Zímu, 
Jaroslava Čejku...“

Ale i toto období skončilo a dnes je zase 
všechno jinak. Po zdravotních problémech, kte-
ré měla a překonala, se ve svém volném čase 
věnuje muzice. Tentokrát už nestojí před mikro-
fonem (třiatřicet let prý stačilo), ale organizačně 
pomáhá Holešovskému komornímu orchestru, 
který řídí její manžel Ivo Kurečka.  

„Strašně mě baví být u toho, ale jinak mi 
aktivní provozování muziky vážně nechybí. Zato 
jsem velice  přivítala  festival Musica Holešov. 
A co mě ještě baví? Divadlo, knížky...  A také 
se ze mne stal domácí kutil a chalupář,“ uzavírá 
Alena Kurečková.  

Robert Rohál
Foto archiv Aleny Kurečkové

Zpěvačka Alena, za ní její první manžel Pavel Skopal.

Někdejší muzikantský tandem Alena 
a Ivo Kurečkovi.



18

hole‰ovsko 5/2011 www.holesov.cz

Večerem sólistů II oslaví Ho-
lešovský komorní orchestr své 2. 
narozeniny. Poprvé  se představil 
holešovským posluchačům v dub-
nu 2009. Byl to rok znovuotevření 
zámku a  rok F. X. Richtera. Obě 
tyto  skutečnosti  napomohly  or-
chestru  zapojit  se  do  kulturního 
dění  v Holešově,  a  vstoupit  tak 
do povědomí veřejnosti. 

V  roce 2010 byl  již  orchestr 
zván k vystupování při nejrůzněj-
ších kulturních akcích, jejichž roz-
manitost  kladla  nároky na  reper-
toár i organizaci. Jmenujme např. 
Novoroční  koncert města, Večer 
sólistů  v Holešově a  v Trenčíně, 
Chrámový  koncert  a  Výchovný 
koncert  pro  školy  v Bystřici  pod 
Hostýnem, mezinárodní  hudební 
festival  „Setkání muzikantů  v Bí-
lých  Karpatech“  ve  Valašských 
Kloboukách,  lázeňský  koncert 
„Zimní  nokturno“  v  Luhačovicích.  
Velkým počinem v závěru roku byla 

Večer sólistů II - 31. března 2011 v 19 hodin - sala terrena
spolupráce  s Holešovským chrá-
movým  sborem.  Společně  jsme 
uvedli  Adventní  koncert  v centru 
pro  seniory  a  zorganizovali  sérii 
vánočních  koncertů  v Holešově, 
Bystřici pod Hostýnem a na Sva-
tém Kopečku u Olomouce za účasti 
Pěveckého sdružení Tregler (BpH) 
a dalších účinkujících.

V  letošním  Večeru  sólistů 
se  představí  pedagogové  kro-
měřížské  konzervatoře,  Základní 
umělecké školy v Bystřici pod Ho-
stýnem a Uherském Hradišti a po-
sluchačka Vysoké školy múzických 
umení  v Bratislavě. Po Novoroč-
ním koncertu města to bude další 
samostatný koncert Holešovského 
komorního orchestru  a  ve  spolu-
práci s Holešovským chrámovým 
sborem  připravujeme  na  konec 
dubna Velikonoční koncert.

Těšíme se na setkání s vámi.
Holešovský komorní orchestr

Program:
C. Stamitz: Koncert  pro  flétnu  č. 
3 D  dur  - Magda Čáslavová H. 
Purcell: Sonáta pro  trubku  - Vla-
dimír Češek
V.  Kallick:  Koncert  pro  klarinet  

B dur - Pavla Caletková J. S. Bach: 
Koncert  pro  klavír  f moll  - Lubor 
Horák
Sopránové árie z děl W. A. Mozar-
ta, H. Purcella   a G. Pergolesiho 
- zpěv Kristýna Vylíčilová

Ve čtvrtek 24. února navštívi-
ly Holešov spisovatelka Jaroslava 
Grobcová a její nakladatelka Věra 
Burgetová.  Ve  studovně  místní 
knihovny představily v rámci před-
náškového cyklu Tajemná místa Vel-
ké Moravy svou publikaci Od Velké 
Moravy  svítá.  Beseda  byla  v  17 
hodin symbolicky zahájena posle-
chem moravské hymny, což uvedlo 
posluchače, kteří se sešli v hojném 
počtu, okamžitě do náležité nálady. 
Jaroslava Grobcová  svůj  výklad 
zahájila  postřehy  o  všeobecném 
stavu  naší  Země a  přírody,  která 
„začala strádat od prvního zásahu 
člověka“. Od těchto zobecňujících 
materialistických myšlenek se au-
torka obrátila ke spirituální stránce, 
aby  se  rozhovořila  o  duchovním 
bohatství a také auře každé země. 
Nakladatelka Burgetová upozorni-
la i na další zajímavé tituly z pera 
Jaroslavy  Grobcové.  Mluvené 
slovo  pro  zpestření  celé  besedy 
pravidelně střídaly hudební ukázky 

V holešovské knihovně se besedovalo o Velké Moravě
folklorního charakteru z oblastí mo-
ravského území. Největší  prostor 
dostalo ale samozřejmě čtení úryv-
ků přímo z prezentované publikace 
Od Velké Moravy svítá. V ukázkách 
s ohledem na místo besedy zazněly 
texty  zejména  o  nejbližším  okolí 
Holešova: ústně i písemně tradova-

né pověsti z Hostýna, např. o jeho 
zázračném prameni. Od pramene 
pak už byl  jen krůček ke studán-
kám nejen v hostýnských, ale i ru-
savských  lesích,  takže  se  těžiště 
povídání přesunulo k další význam-
né lokalitě našeho regionu, a sice 
Rusavě.  Jaroslava Grobcová  se 

Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov dala o sobě ve 
čtvrtek 3. března pořádně vědět. Pro holešovskou veřejnost (ale samo-
zřejmě nejenom pro ni) připravila muzikálovou show Cats. 

Ukázalo se jako prozíravé rozhodnutí předvést program ve velkém 
sále kina Svět, protože ten se kolem 18. hodiny zaplnil do posledního 
místečka. 

Svou podporu dcerkám, vnučkám či sestrám přišli vyjádřit kromě 
jiných návštěvníků  i  rodinní  příslušníci,  kterých byl  požehnaný počet 
vzhledem ke skutečnosti, že účinkujících žákyněk umělecké školy byly na 
jevišti téměř tři desítky. Podle světoznámých a chytlavých šlágrů z pera 
Andrewa Lloyd Webera sestavila choreografii Jana Lochmanová.

Představení bylo neustále v pohybu, scéna si vypomáhala i hrou 
světel a stínů a taneční variace byly nápadité a promyšlené: skupinová 
vystoupení  střídala  sóla,  rychlé pasáže vzápětí  zklidňovaly pomalejší 
atmosférické pasáže. „Holešovské kočky“ se líbily. 

Text a foto Marie Drechslerová

Kočičí show v sále kina Svět

ale,  jak  vyplynulo  z  dalšího  čte-
ní,  nevěnovala  jen  zeměpisným 
zvláštnostem,  ale  i  osobnostem. 
Neopomněla zmínit velikána z nej-
významnějších,  Učitele  národů,  
J.  A.  Komenského.  Času  strá-
veného  na  besedě  určitě  nikdo 
z příchozích nelitoval, protože měl 
mimořádnou  příležitost  sezná-
mit  se  s  vzácnou  kombinací  jak 
poetického,  tak  i  poučného  díla, 
nabádajícího  k  vlastenecké  sou-
náležitosti a hrdosti na svou zem. 
Nebylo divu, že beseda se po ofi-
ciální části úspěšně přetavila v ži-
vou  diskusi.  Jaroslava Grobcová 
na dotazy  se  zájmem  reagovala, 
ohromnou  vitalitu  jí  v  80  letech 
může  každý  jen  závidět.  Její  ži-
votní  i  umělecké  postoje  nejlépe 
vystihuje  motto  uvedené  knihy:  
„Nechtějte  překonat  přírody  ruce 
a z vašich činů ať vždy dýchá srdce. 
Vkročte do neznáma, odkryjte sen, 
posuňte hvězdy blíže na Zem.“ 

Marie Drechslerová
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Zatímco historie  alodiální  (panské)  části 
Holešova, která byla v přímém vlastnictví jeho 
šlechtických majitelů (Šternberkové, Krušinové 
z Lichtenburka, Žerotínové, Lobkovicové, Rot-
talové, Nadasdyové, Erdodyové  a Bruntálští 
z  Vrbna)  je  obecně  známá,  o manské  části 
Holešova, která byla vlastně až do 19. století 
majetkem olomouckého biskupa (arcibiskupa) 
se  toho mnoho  neví  a  přitom ani  holešovští 
manové nebyli  vždy  shodní  s  alodními  pány 
Holešova.

Biskup Bruno převedl Holešov do manské-
ho systému

Zatímco v německy mluvících zemích byla 
manská soustava obvyklou formou středověké 
organizace vlastnictví, v našich zemích se vyvi-
nula jen místy - bylo to zejména v pohraničních 
oblastech nebo kolem velkých, vojensky důleži-
tých hradů, kde manové sloužili jako jakási po-
hotová vojenská záloha jejich lenního pána. 

Manství pravděpodobně do zemí Koruny 
české zavedl majitel Holešova, olomoucký bis-
kup Bruno ze Schauenburka (1205 - 1281), byl 
tedy Holešov možná ve skupině zcela prvních 
statků  v  českých  zemích,  u  kterých  se man-
ský  systém uplatnil.  Zatímco  v  době prvních 
písemných zmínek (první polovina 12. století) 
byl Holešov přímým vlastnictvím biskupského 
olomouckého kostela, ve druhé polovině století 
třináctého pravděpodobně biskup Bruno pře-
vedl Holešov do manského systému -  přímá 
správa  tohoto  relativně  vzdáleného  panství 
byla  zbytečně  složitá,  náročná,  tehdejší  ad-
ministrativní a komunikační prostředky stačily 
jen na relativně malý okruh země, na kterém 
mohla být přímá správa vykonávána efektivně. 
Bruno ze Schauenburka, v té době z pověření 
krále Přemysla Otakara  II.  prakticky  vládce 
Moravy, zaváděl moderní způsoby řízení a vlády 
přebírané z Německa (Bruno sám pocházel ze 
severoněmeckého hraběcího rodu). 

Prvním známým holešovským manem byl 
Hugo z Holešova

Zavedení manské správy znamenalo, že 
biskup Holešov s okolními vesnicemi vlastně 
pronajal manovi - člověku pocházejícímu z nižší 
šlechty, který mohl statek spravovat jako jeho 
skutečný pán, byl ale za to povinen biskupovi 
- svému lennímu pánovi - na zavolání pomoci 
vojenskou silou, platit mu jakýsi nájem a starat 
se o holešovskou faru. Manství bylo původně 

Holešovské manství - 1. část

SNĚŽENKY
V povětří
poslední sněhové vločky
zajiskří.
Právě dnes
utichá jejich ples.
Sněženky
už totiž prostírají
ubrus bělostný
na oltář země
k první jarní 
bohoslužbě.

(Z tvorby Jany Ledinové)

Poezie všedního dne

svěřováno konkrétním osobám, později 
se stalo dědičným, i když lenní pán měl 
možnost tento vztah přenést na jinou 
osobu (rod), pokud původní man (leník) 
neplnil své závazky či svého  lenního 
pána majetkově poškodil  či  politicky 
nebo vojensky zradil. 

Prvním  známým  holešovským 
manem (zmínka v roce 1275) byl Hugo 
z Holešova. Ten už seděl na holešov-
ské  tvrzi,  která  se  nacházela  v mís-
tech  dnešního  zámku.  V  roce  1295 
se  jako  holešovský man  připomíná 
Soběhrd z Holešova, biskupský mar-
šálek. Maršálek  byl  dvorský  úředník 
- vlastně vrchní správce stájí, což při 
významu  koní  v  té  době  byla  jedna 
z nejvyšších úředních dvorských funk-
cí na biskupském dvoře (a biskupský 
dvůr byl na Moravě vlastně dvorem ze-
měpanským). Dokládá to velký význam 
holešovských manů  a Holešova  vů-
bec v olomoucké biskupské soustavě 
a na celé Moravě. Soběhrd z Holešova 
je  uváděn  jako  svědek  na  několika 
biskupských  listinách,  jednu  z  nich 
vydal  3.  února  1297  biskup Dětřich 
přímo v Holešově, byl zde tedy zřejmě 
na návštěvě na  tvrzi.  Ještě  v  roce 1322  ručí 
Soběhrd s holešovskými měšťany Ondřejem, 
Štěpánem, Svatušem a Staňkem za dodržení 
nájemní smlouvy uzavřené mezi holešovským 
farářem Fridlinem a knězem Matějem. 

Další holešovský man Boček, pravděpo-
dobně Soběhrdův  syn  (manství  bylo  tedy už 
zřejmě dědičné), vládl v Holešově v letech 1318 
- 1326 se svým bratrem, a to nad panstvím ob-
sahujícím 3 poplužní dvory (tedy velké statky), 
23 lánů (tedy základní statky s polnostmi o vý-
měře cca 20 hektarů), 14 krčem, 12 podsedků 
s poli a 5 bez nich (podsedky byli drobní sed-
láci, kteří buď vlastnili menší výměry polností, 
nebo byli bezzemci, ale obojí  se museli  živit 
výpomocí u sedláků nebo na panském, v poz-
dější  době  byli  označováni  jako  chalupníci), 
a  jeden mlýn.  To  je  nejstarší  výčet  osídlení 
Holešova,  kromě  tvrze  tedy  zde  na  počátku  
14. století bylo 44 domů. 

V  roce  1348  se  pak  vzpomíná  nám  již 
známý holešovský man Ulmann, syn Soběna 
z Holešova (což byl buď syn, nebo bratr mana 
Bočka), otec světoznámého učence Jana z Ho-
lešova. Poté se prameny na více než padesát 
let  odmlčují  -  a  v  roce  1390  přijímá  na  bis-
kupském hradě Mírově  Ješek  ze Šternberka 
v léno už jen polovinu Holešova, vsi Třebětice 
(Střebětice) a Kurovice. Ješek ze Šternberka 
spolu  se  svým  bratrem  Zdeňkem  tehdy  už 

nedílně  vládne  zbožím holešovským,  je  tedy 
feudálním pánem druhé, nyní již alodiání (neboli 
zpupné) poloviny Holešova. Ve druhé polovině 
14.  století musel  tedy olomoucký biskup Jan 
Očko  z Vlašimi  (1351  -  1364)  nebo  Jan  IX. 
ze Středy  (1364  -  1380)  prodat  či  postoupit 
za nějaké služby polovinu svého holešovského 
zboží Šternberkům. Kdy, jak a proč se tak stalo, 
dodnes nevíme.

(Pokračování příště)
Karel Bartošek

Olomoucký biskup Bruno ze Schauenburka.

HISTORICKÁ 
ZAJÍMAVOST (seriál)

Deset  let  existence  oslaví  slavnostním 
koncertem komorní soubor Corda Magico, který 
vystupuje v sestavě Nelly Billová - Sylvia Šimeč-
ková  - Danuše Pospíšilová  -  Iva Svobodová. 
Seskupení  realizovalo  nespočet  vystoupení 
(zdaleka nejen v Holešově a okolí) a natočilo 
i dvě CD, díky čemuž jsou skladby hrány i v ně-
kolika rádiích. 

Koncert  holešovského  souboru,  který 
vede a pro který komponuje původní repertoár 
Nelly Billová, proběhne v pondělí  28. března  
v 18.30 hodin v zámecké sala terreně.

RR

Komorní soubor Corda 
Magico oslaví deset let 

existence

Komorní soubor Corda Magico
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Program: 
Poradny se zdravotním zaměřením /  besedy a přednášky / ukázky přípravy 
zdravých pokrmů, ochutnávky - zdarma / pohybový program / první pomoc

Společné téma celého Dne je zdraví a jak ho udržovat a podporovat v každém věku. Hlavní témata jsou pohybové aktivity,  
zdravá výživa, duševní zdraví, relaxace a všechna další témata související se zdravým životním stylem. 

V areálu auly školy nabídneme poradny se zdravotním zaměřením -  návštěvníci si budou moci nechat stanovit BMI, změřit 
množství tělesného tuku, krevní tlak, hladinu cholesterolu či hladinu cukru v krvi.  Ženy určitě přivítají  poradnu krásy,  kuřáci se 
dočkají rad či pomoci specialistů, jak se zbavit svého drahého návyku. Dále nabídneme poradny  zdravé výživy, duševního zdraví, 
snižování nadváhy,  měření zraku, výživových doplňků aj.  Účast s prezentací budou mít i  lázeňská zařízení. 

Připravovány jsou i besedy a přednášky odborníků na témata věnovaná zdraví, životnímu stylu a prevenci civilizačních cho-
rob. 

 V dopoledních hodinách budou připraveny nabídky kuchyně ZŠ Družby - jako jedné z mála zařazených v seznamu „Zdravá 
škola“  - ovocných a zeleninových salátů a odpoledne prezentace vegetariánské jídelny z Holešova - ukázky přípravy zdravých 
pokrmů, včetně ochutnávek. 

Dále v průběhu celého dne bude připraven různorodý pohybový program, do kterého se mohou účastníci aktivně zapojit. 
Návštěvníci se budou moci přímo na místě naučit a vyzkoušet si nové formy pohybu, např. v in-line school zhlédnout freestyle 
nebo aerobik na bruslích apod., s odborníky na zdravý životní styl konzultovat vhodnou pohybovou aktivitu  k případnému zlepšení 
špatné kondice apod.

Ve výstavních i prodejních stáncích návštěvníci budou moci zhlédnout i zakoupit si  řadu  zboží, pomůcek a potravin, které 
souvisí  se zdravím. 

Informace: tel. 777 760 121, e-mail: slovencikova@mks.holesov.cz, 
608 400 134, e-mail: sovisova@vitallifecz.com

Během minulého měsíce se nám - žákům 
a pedagogům II. stupně základní školy praktic-
ké - dostalo skutečně lukrativní možnosti vidět 
divadlo „z druhé strany“. 

Už samotný vstup do divadla zadním vcho-
dem určeným hercům a těm, kteří dělají divadlo, 
předznamenal  nevšední  zážitek. Otevřel  se 
před námi dosud tajuplný divadelní svět.

Zůstali  jsme  v  údivu  hned  na  začátku. 
V příjemném prostoru  recepce  jsme  totiž ne-
mohli minout  ani  fotogalerii  herců,  kteří  za-
čínali  či  prošli  divadlem  -  poznali  jsme  tak 
hodně známých tváří z mnoha seriálů a filmů. 
A  právě  tam  nás  přivítala 
průvodkyně divadlem paní 
Pospíšilová. 

Naše první kroky ved-
ly  do maskérny.  Děvčata 
se  podivovala  širokému 
sortimentu  líčidel a výběru 
paruk. Dozvěděli  jsme  se, 
že ty se zde podle potřeby 
na základě výtvarného ná-
vrhu  přímo vyrábí. Neméně 
zajímavá byla  i krejčovská 
dílna.  Viděli  jsme  kostým 
paní Marcilisové, která má 
v  připravované  premiéře 
Kočičí hry hlavní roli.

Paní Pospíšilová nám 
vysvětlila,  že  všichni,  kteří 
se podílejí na těchto přípra-
vách,  se účastní  „generál-
ky“. Ještě ped premiérou se 
vychytávají drobnosti. 

MORAVSKÉ DĚTI A HVĚZDA. Snímkem, 
na kterém je část sboru Moravské děti a ital-
ský barytonista Maurizio Esposito, se vracíme  
k legendární opeře Bohéma, která byla uvedena 
s velkým úspěchem ve Zlíně a Praze. 

Poděkování Městskému divadlu Zlín
Svou rozlohou a prostorem zaujala dílna, 

kde se tvoří kulisy a další rekvizity. Pánové ře-
meslníci jsou skutečně kumštýři ve svém oboru. 
Také oni nám ochotně odhalili svět kulis a ochot-
ně dětem i nám odpovídali na naše otázky. 

O práci herce a jeho přípravě nám mnoho 
pověděla naše milá průvodkyně. Co a  jak  je 
potřeba, než se před diváky otevře opona.

Všem, kteří nám toto báječné dopoledne 
věnovali  svůj  čas a  odtajnili  nám zákulisí  di-
vadelního  světa,  patří  velké  poděkování  nás 
všech.

Jana Ledinová 

Foyer Městského divadla Zlín.

Městské kulturní středisko Holešov a VITAL LIFE Holešov
zvou všechny zájemce o své zdraví na pravidelnou akci - IV. ročník

DEN PRO ZDRAVÍ 2011
Termín: sobota  9. dubna 2011 - v prostorách 3. ZŠ v Holešově 

+ sportovní areál (9.00 - 17.00 hodin)

LÍČENÍ 
na společenské 

akce, 
svatební LÍČENÍ.

ZDARMA 
poradenství
péče o pleť

JANA Zapletalová, 
vizážistka.

Tel.: 733 646 558
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PROVOZ TYMY
Kancelář: 7.30 - 16.00 hodin. Spontánní aktivity 
(kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis, trampolína) 
- otevřeno pondělí až pátek 14.00 - 18.00, 
sobota 15.00 - 18.00 - možno objednat předem 
na tel.:  573 396 928, e-mail: vsetuly@centrum.cz

Léto s TYMY 2011 -  nabídka  letní  činnosti, 
dětských  pobytových  a  příměstských  táborů 
a ozdravné pobyty u moře již na stránce www.
tymycentrum.cz  a  informace  s  přihláškami 
v kanceláři TYMY.

ZVEME VáS
11. 3. Deskové hry v ICM, vstup zdarma!
12. 3. Zápas fotbalových benjamínků od 10.00 
v tělocvičně TYMY
13. 3. Turnaj ve florbale od 9.30, startovné 10,- 
(přihlášky do 11. 3.)
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  ne-
správného chování dětí, povzbuzování, komu-
nikace, přirozené a  logické 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,- (při-
hlášky do 15. 3.)
18. 3. BILIÁR turnaj dvojic od 16.00 do 17.00, 
startovné 10,-/os.
19. 3.  Jarní dámská  jízda od 15.00, 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, přírodověd-
ný kvíz pro děti i dospělé
22. 3. Kreativní dílna s Bárou „malování na hed-
vábí“ od 16.00, batikování a malování vlastních 
motivů  konturovací  technikou,  výběr  z  nepře-
berného 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.)
22. 3. Kurz českého znakového jazyka, ukáz-
ková hodina ZDARMA od 15.30, jiný typ komu-
nikace, krásný a pestrý jazyk odlišný od jazyka 
mluveného
23. 3.  Jarní  cyklostezka  od  15.00  do  17.00, 
pestrý  program  plný  úkolů  pro malé  i  velké 
na  cyklostezce  ve Všetulích  (za nepříznivého 
počasí bude akce přesunuta)
23. 3. Koňské  cválání  od  15.30  na  zahradě 
v TYMY, 20,-/jízda
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

PŘIPRAVUJEME
1. - 2. 4. Noc s Andersenem  - dobrodružství 
s  přenocováním,  čtení  pohádek,  vyprávění, 
týmové hry, malování, zpívání, sraz v 16.00 
1. 4. Taneční show exhibice formací a párových 
show od 18.00, vstupné: 70,-
10. 4. Všetulská hůlka - mažoretkový festival, 
začátek v 9.30, soutěžní disciplíny: miniformace 
a skupiny hůlka, pompony

KURZY
JÓGA PRO PŘEDŠKOLáKY vhodné cvičení 
pro děti s odkladem školní docházky, cvičení je 
zaměřeno na vyrovnávání svalových disbalancí, 
protažení  svalů,  správné  fungování  vnitřních 
orgánů a vnitřních procesů v těle, odbourávání 
fyzických a psychických bloků, uvolnění a rela-
xace. 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 „Kupu-
jete si čas“ - efektivní výuka psaní na počítačo-
vé  klávesnici  pomocí  individuální  programové 
výuky ZAV. Určeno dětem od 2.  třídy, mládež 
i  dospělé, dvě vyučovací hodiny  týdně,  cena: 
800,-/děti do 15 let, 1500,-/ostatní.

LéTO S TYMY 2011 - DěTSKé POBYTOVé 
TáBORY
27. - 30. 6. Mám malý stan  - stanový tábor s Ja-
nou pro maminky s dětmi v Podhradní Lhotě
3. - 9. 7. Třeboň  
Na kolo okolo Třeboně - cyklistický  tábor pro 
děti od 10 let, cena: 3.790,-*/ 3.990,-/dítě do 15 
let, 4.690-/dosp. 
Výprava velrybářská - rybářský tábor pro malé 
rybáře od 6 let, cena: ryb. lístek + 3.490,-*/dítě, 
3.690,-/dítě     
11. - 15. 7.  SULOV Beskydy-  cena:  2.490,-
*/2.690,-
Discopříběh  -  taneční  tábor pro kluky  i holky 
od 6 let 
Indiáni z Bílé hory  -  tábor  s  indiánskou  te-
matikou
Expedice YDYKSEB  -  turistika  a  táborové 
dovednosti
ANGLIČTINKA  -  pro  začátečníky  i  pokročilé 
děti z MŠ a ZŠ 

15. - 19. 8. RETASO Horní Bečva 
Léto na koni - pro děti od 7 let, cena: 2.990,-
*/3.190,-
Kouzlo barev - výtvarný tábor pro děti, cena: 
2.690,-*/2.890,-
Logopedie hrou - pro děti MŠ, ZŠ s vadou řeči, 
2.490,-*/2.690,-     
Léto s mičudou  -  fotbalové  soustředění  
**  2.490,-
Tančíme s Olgou  -  taneční  soustředění  
** 2. 690,-
Mažoretky - soustředění mažoretek ** 2.690,-
Hip-hop - soustředění tanečních kroužků s Adél-
kou a Kubou  ** 2.690,-
25. 7. - 6. 8. Tajemství Pána pokladů aneb Zpět 
do středověku - tradiční stanový pro děti od 6 
let  v Podhradní  Lhotě  (zkušení  pedagogové, 
celotáborová hra)  
V ceně: ubytování, doprava, strava, pitný režim, 
pedag. i zdravot. dozor, program, odměny. 
* cena pro členy kroužků SVČ -TYMY     
**soustředění jsou určena především pro členy 
ZÚ  -  v  případě  volné  kapacity možno doplnit 
nečleny (cena vyšší o 200,-)   

LETNí MěSTSKé TáBORY - cena: 990,-/člen 
ZÚ, 1.090,-/nečlen
18. - 22. 7. Alenka v říši divů - výtvarně kera-
mický  fantasy  tábor  s  výlety,  hrami a  tvorbou 
v přírodě, určeno všem dětem od 6 let, zájem 
o „výtvarno“ není podmínkou
1. - 5. 8. Putování s Gormity - turisticko přírodo-
vědný tábor s dobrodružnou hrou s Gormity lesa, 
země, vody i lávy a zajímavými výlety
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 polopen-
ze, pojištění léčebných výloh a denního cvičení 
pilates a powerjogy.
2. 9. - 11. 9. Itálie Caorle - cena: 3.390,- (uby-
tování, plná penze, doprava, pojištění CK proti 
úpadku,  spotřeba  energií),  lze  vlastní  vaře-
ní,  prostorná písečná pláž s přímým vstupem 
z kempu, vodní park s báječnými skluzavkami 
a  spoustou  atrakcí,  ubytování  v  prostorných 
stanech  se  dvěma  ložnicemi  po  2  osobách 
s podlážkou, fakultativní výlet do Benátek.

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 1.190,-  (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. Kapaci-
ta cca 40 osob. Je zde samostatný vchod přímo ze 
zahrady a součástí je také sociální zařízení. 
Informace na tel.: 573 396 928

Zpěvačka Petra Janů, která nedávno 
vystoupila v Holešově, účinkuje i v muzikálu 
Ať žije rokenrol. Zájezd na něj chystá TYMY.

Foto František Sovadina

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
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Jeden  z  nejvýznamnějších představitelů 
českého osvícenství Jan Alois Hanke z Hanken-
štejna se narodil 24. května 1751 v Holešově 
v rodině panského sládka Kašpara Ignáce Han-
keho. Svá první školská léta strávil v Bílovicích 
u Uherského Hradiště  u  strýce  faráře,  poté 
pokračoval ve studiu na gymnáziu v Kroměříži 
a Olomouci. Po  studiu  pracoval  jako  hospo-
dářský úředník. V  letech 1773-1777 studoval 
na vídeňské univerzitě právo, historii a filologii. 

V letech 1777-1791 působil jako knihovník 
univerzitní knihovny v Olomouci. V roce 1785 
povýšil Hanke na bibliotékáře a přitom před-
nášel na olomoucké šlechtické akademii jako 
profesor českého jazyka. V letech 1788-1789 
byl pověřen revizí a likvidací klášterních kniho-
ven na Moravě. Za  tuto  činnost  byl  po  smrti 
panovníka Josefa  II. ve svých čtyřiceti  letech 
předčasně penzionován. Až do  konce  života 
se potom věnoval vědecké práci v oblasti sla-
vistiky, slovanských jazyků a literatury. 

Již  za  svého  pobytu  ve Vídni  pracoval 
na  jedinečném  literárním  díle  „Empfehlung 
der böhmischen Sprache und Literatur“, které 
vydal roku 1783 (do češtiny ji přeložil a vydal 
pod názvem „Doporučení české řeči a literatu-
ry“ Julius Dolanský roku 1973). Průkopnickou 
prací  je  „Versuch über die Schiffbarmachung 
des Flusses March und Handlung der Mährer“ 
vydaná roku 1784 a 1796 (přeložená do češtiny 

Na dobové podobizně Jan Alois Hanke 
z Hankenštejna.

MEDAILON K VÝROČÍ ÚMRTÍ JANA ALOISE HANKEHO  
Z HANKENŠTEJNA

vě  „Bibliothek  der Mährischen Staatskunde“  
(„Bibliotéka moravské  veřejné  správy“)  vydal 
Hanke roku 1786. Pojednával v ní o obyvatel-
stvu celé Moravy, o jeho hospodářských pomě-
rech a o zrušení roboty. O tehdejším Holešově 
se zmiňuje takto:

„Veliké a krásné panství Holešov v přerov-
ském kraji, v sousedství Kroměříže, Bystřice 
pod Hostýnem a Napajedel, leží v nejpříjem-
nější a nejzdravější krajině. Má znamenitou 
obilní půdu, krásné a velké lesy, hojnou zvěřinu, 
bažantnici, veliké dvory, rybníky a množství 
důkladných domů. K panství patří jedno město, 
20 vesnic a jedna židovská obec. Poddaní jsou 
Hanáci, katoličtí a evangeličtí, dobří, pracovití 
lidé, kteří se zabývají jenom polním hospodář-
stvím a chovem dobytka.“

Některé  z  jeho  prací  byly  psány  česky 
a vydány pod pseudonymem Jan z Kohútovic. 
Roku 1804 vydal sborník o slovanském náro-
dopisu  „Slavenka“.  V  jeho  pozůstalosti  byly 
nalezeny i lístky popsané pořekadly, příslovími 
a ukázkami písní a valašského nářečí.

Za  své  vědecké  a  organizační  zásluhy 
získal  titul  šlechtic  z Hankenštejna.  Zemřel  
26. března 1806 v Prostějově. Na rodném domě 
Jana Aloise Hankeho (bývalý pivovar) je umís-
těna pamětní deska a jeho jméno nese i jedna 
holešovská ulice.

          HK

Bydlím v Holešově půl století,  tedy  rela-
tivně krátkou historickou etapu. Ovšem i za tu 
dobu jsem svědkem rozsáhlých změn podoby 
města.  Změny  se  nevyhnuly  ani Malé  ulici, 
jedné z nejstarších částí města - některé domy 
byly vkusně opraveny, jiné přestavěny, pár jich 
bylo  zbouráno  a místo  nich  byly  postaveny 
zcela  nové,  celá  ulice  byla  vydlážděna  asi 
s  představou pěší  zóny. K  této  rázovité  ulici 
mám zvláštní vztah - jednak proto, že se tam 
narodila a prožila dvacet let manželka, a také 
proto, že jsem tudy denně pětatřicet let prochá-
zel do a ze zaměstnání. 

Ona  ulice  je  odedávna  jakousi  spojnicí 
obou konců zahnutého hlavního náměstí - od re-
staurace Slavie na jednom okraji náměstí oblou-
kem k nynějšímu katastrálnímu úřadu na okraji 
opačném. Podíváme-li  se na  letecký  snímek, 
tvoří Malá ulice s náměstím jakýsi ovál. Ještě 
před padesáti lety se dalo na náměstí projít také 
průchodem zhruba z poloviny Malé ulice - vedle 
nynější prodejny s dlažbou a obklady; vyšlo se 
na náměstí nynějšími vraty (tehdy tam nebyly) 
starodávného domu, kde  je shodou okolností 
nyní také prodejna dlažeb a obkladů. Průchodu 
lidé  říkali  rathaus, někdy  také ratůň a hanlivě 
posr… ulička - kvůli častému znečištění.

Malá ulice byla ještě několik let po druhé 
světové  válce  sídlem  velkého  počtu  živnost-
níků  či    řemeslníků. Pokusím se,  za  vydatné 
pomoci manželky, celou tehdejší trasu popsat. 
Začnu od Slavie. Na protější straně ulice býval 
Jemelíkův mlýn. Tam, kde  je nyní nový vjezd 
na staveniště za bývalou radnicí, stávala dílna 
(nyní zbyla  jen část) na výrobu a opravu vah 
rodiny Podhajských. Na kruhovém náměstíčku 
sídlil malíř  a  natěrač pan Procházka,  opodál 
v  přízemí  patrového  domu  prodával  pečivo 
pekař pan Čajka.

Malá ulice v nedávné minulosti
  V  nyní  opuštěném domě na  rohu ulice 

U Potoka  býval malý  obchod  s  potravinami 
Votavových. Dnes je po skutečném potoku jen 
prohlubeň přikrytá betonovými panely, dříve to 
byl náhon vedoucí od Dobrotic přes zámeckou 
zahradu, okraj náměstí, ulicemi U Potoka, No-
vosady do Všetul, jehož voda poháněla několik 
mlýnů na zmíněné trase. V sousedním domě 
na pravé straně Malé ulice provozoval pohřeb-
nictví pan Mlacovský - měl zdobený pohřební 
kočár tažený koňmi; vysoká kůlna na jeho gará-
žování ještě v dnešní době vykukuje na dvorku 
za plotem. V malém sousedním domku bydlel 
písmomalíř pan Vyhlídal; ovšem většinu života 
se  živil  jako muzikant  -  hrával  v  cirkusových 
kapelách, doma pobýval jen málo. 

Přes jeden dům dále žil a v dílně ve dvo-
ře  pracoval  švec  pan Teplíček  -  na místě  je 
postavený nový dům. Ve  vedlejším domě žil 
a měl živnost pokrývač pan Vitásek - ve volných 
chvílích velmi pěkně maloval obrazy (jeho otec, 
který v domku také bydlel, byl zručný řezbář). 
V domě naproti (nyní tam stojí nový) krátký čas 
opravoval boty švec pan Jurášek. V sousedním 
patrovém domě pracovala švadlena paní Šidlo-
vá; ve stejném domě žili manželé Varhaníkovi, 
kteří  provozovali  hotel  Central,  paní  potom 
pracovala v kasárnách.

V domě nynější prodejny obkladů měl kam-
nářství pan Cigánek. Na druhé straně rathausu 
provozoval v dílně za domem zámečnictví pan 
Kolíbal. V  protějším domě  (nyní  je  tam nový 
patrový) měl  dílnu  pan Ševců  -  vybral  si  asi 
povolání  podle  svého  jména,  byl  totiž  švec. 
V sousedství byl další  řemeslník - sklenářství 
vlastnil  pan Novotný.  Stejně  tak  provozoval 
řemeslo i jeho soused - ve dvoře v dílně pra-
coval sedlář pan Kýn (možná se psalo Khün), 
později tam šila klobouky jeho dcera modistka 

paní Kadlčíková (ještě nyní nosím do lesa klo-
bouky ze srnčiny, které mi svého času ušila). 
V  sousedním domě měli Bartíkovi  obchůdek 
se  smíšeným  zbožím.  V  dalším  domě  sídlil 
a pracoval kožešník pan Novák.

Na dalším domě byla ještě před čtvrt sto-
letím na fasádě plastickým písmem označena 
firma Mikulík,  ale  svého času  tam sídlil malíř 
a natěrač, další pan Procházka, otec v Hole-
šově známého stolního  tenisty Antonína Pro-
cházky.  Sousední  dům obýval  a měl  v  něm 
dílnu bratr už zmíněného zámečníka Kolíbala 
a byl také zámečníkem. V patře dnešního sídla 
Obchodní banky, kde začíná Palackého ulice, 
bydlel  a  ordinoval  zubař  dr.  Alexejuk,  ruský 
předválečný emigrant. V přízemí byl rozsáhlý 
obchod se sportovním zbožím, kterému kraloval 
pan Michálek; ten byl v Holešově a okolí proslu-
lý svéráznými upoutávkami u zboží. Na místě 
dnešní  nově  postavené  prodejny  kol,  téměř 
na  konci  ulice, měli  zemědělskou  usedlost 
Bártovi - pole měli za posledním domem Střel-
nice, můj tchán od nich první koupil kus pole, 
máme tam už šedesát let zahradu; po tchánovi 
tam kupovali pole i další, a vznikla tak nynější 
řada zahrad až do Dobrotic. V rohové budově 
dnešního katastrálního úřadu, kde končí Malá 
ulice  i náměstí, žil a ordinoval praktický  lékař 
dr. Mikeš.

Obdivuhodný počet živnostníků či řemesl-
níků - na tak krátké trase jich bylo přes dvacet. 
Dnes jsou v pěkně upravené ulici čtyři obchody 
a  jen  jeden  řemeslník  - malíř  a  natěrač  pan 
Vlkolenský. Z původních obyvatel zde žijí  jen 
potomci rodů Bartíkových, Becherových a Ba-
ďurových.

Jiří Valenta

J. Dolanským roku 1973 pod názvem „Pokus 
o splavnění řeky Moravy a obchod Moravanů“). 
Encyklopedické  informace  o  tehdejší Mora-
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1. 3. 1926 Narozen KNIL, Bohumil,  řezbář, 
malíř, vyřezal křížovou cestu v Rožnově pod Rad-
hoštěm, osobnost Valašska - 85. výr. narození
2. 3. 1891 Zemřel SKOPALíK, František, 
zemský  poslanec,  posléze  poslanec  říšské-
ho  sněmu  ve  Vídni,  zaznamenával  důležité 
události v rodné obci Záhlinicích, zachraňoval 
a  popisoval  památky  po předcích,  položil  zá-
klad k dnešnímu  „Skopalíkovu archivu“,  autor 
naučných publikací, sběratel pohádek a pověstí 
z Holešovska, příležitostně psal básně (* 18. 7. 
1922) - 120. výr. úmrtí
3. 3. 1881 Narozen HORáK, Bohuslav, etno-
log, vedl Kabinet pro historickou geografii ČSAV 
v Praze, zabýval se dějinami geografie (+ 26. 
12. 1960) - 130. výr. narození
4. 3. 1861 Narozen v Bystřici pod Hostýnem 
ONDRÚŠEK, František,  akademický malíř  
(+ 3. 4. 1932) - 150. výr. narození
5. 3. 1931 Narozen STRÖBINGER, Rudolf, 
autor literatury faktu, publicista, redaktor, spo-
lupráce s rozhlasem a televizí (+ 1. 12. 2005) 
- 80. výr. narození
6. 3. 1901 Narozen STOŽICKÝ, Bedřich, 
odborný  spisovatel,  námořní  důstojník,  autor 
odborných publikací (+ 12. 2. 1972) - 110. výr. 
narození
7. 3. 1981 Zemřel KLESNIL, Antonín, znalec 
zemědělské problematiky na zemědělských vy-
sokých školách v Českých Budějovicích a v Pra-
ze (* 24. 6. 1927 v Kostelci u Holešova) - 30. 
výr. úmrtí
8. 3. 1901 Narozen v Holešově BÖHM, Ja-
roslav,  archeolog,  přednášel  na  univerzitách 
v Praze a Olomouci, od r. 1939 ředitel Státního  
archeologického ústavu v Praze, v r. 1952 stál 
u  zrodu Československé akademie  věd,  člen 
řady  zahraničních  ústavů  např.  v Budapešti, 
Berlíně,  Frankfurtu  n. M.,  Londýně,  r.  1962 
zvolen v Římě prezidentem Mezinárodní unie 
prehistorických a protohistorických věd, položil 
základy organizaci archeologické vědecké práce 
u  nás,  vědecká  publikační  činnost  obsahuje 
na  200  titulů  z  nejrůznějších  úseků  pravěku 
a  časné doby  dějinné  (+  6.  12.  1962)  -  110. 
výr. narození
9. 3. 1966 Zemřel PEKáREK, Karel,  učitel 
na Holešovsku, ve Zlíně a v Praze, publikoval 
v  odborných  časopisech,  redaktor  Valašska  
(* 12. 9. 1911) - 45. výr. úmrtí
10. 3. 1976  Zemřel MALOHLAVA, Rudolf, kro-
nikář, literární publicista, vlastivědný pracovník 
(* 8. 7. 1908) - 35. výr. úmrtí
11. 3. 1981 Zemřel FILGAS, Josef, autor knih 
pro  děti,  básník,  prozaik,  publicista,  novinář, 
přispíval  do  různých novin  (Havíř, České  slo-
vo, Dělnický deník, Duch času, Mateřídouška, 
Jiskra), psal  fejetony a reportáže pro rozhlas, 
roku 1937 založil vlastní časopis Havířská ne-
děle, později Ostravská neděle, později Rodná 
země slovem i obrazem (* 16. 10. 1908) - 30. 
výr. úmrtí
12. 3. 1916 Zemřela EBNER-ESCHENBACH, 
Marie  von,  dramatička,  prozaička,  psala  ně-
mecky  -  povídky,  novely,  romány  čerpající 
často z moravského prostředí  (* 13. 9. 1830)  
- 95. výr. úmrtí
13. 3. 1931 Narozen SVěTLíK, Eduard, básník, 
hudebník, kulturní pracovník, nakladatel, překla-
datel, redaktor, redaktor Literárního měsíčníku, 
Kmene,  šéfredaktor  časopisu Škrt,  soukromý 
nakladatel  (nakladatelství Marsyas),  překlady 
z němčiny a slovenštiny, v 60. letech psal pro 
ostravské kabaretní scény - 80. výr. narození
14. 3. 1946  Narozena DOČKALOVá-KOBZá-
ŇOVá, Jana, malířka, maluje na sklo, přírodní 
motivy  a  figurální malba  s  valašskými motivy 
- 65. výr. narození
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15. 3. 1951 Narozena GARDAVAUDOVá, 
Dagmar, architektka, pracuje převážně na pro-
jektech průmyslových objektů, osobnost Valaš-
ska - 60. výr. narození
16. 3. 1946 Narozen DRATVA, Jiří, malíř, 
grafik,  v  tvorbě  převládají  krajinářské motivy, 
osobnost Valašska - 65. výr. narození
17. 3. 1871 Narozen v Holešově ŠKAMRALA, 
Josef, malíř, zaměřením figuralista - 140. výr. 
narození
18. 3. 1896 Narozen ZAPLETAL, František, 
odborný učitel  a  ředitel  školy,  kronikář města 
Holešova, okresní konzervátor Státní památko-
vé péče, ve svých přednáškách popularizoval 
historicky významné holešovské památky, psal 
i  o  židovské  komunitě  (+  22.  7.  1957)  -  115. 
výr. narození
19. 3. 1976 Zemřel HYKEL, Cyril, hudebník, 
folklorista, muzejní  a  vlastivědný  pracovník, 
sebral lidové pohádky a pověsti ze Štramberska, 
zapisoval písně a tance, publikoval v časopisech 
Kravařsko, Radostná země, Vlastivědný přehled 
Novojicka aj. (* 28. 11. 1896) - 35. výr. úmrtí
20. 3. 1861  Narozen MISáREK, Jan, prozaik, 
vztah díla k Valašsku (+ 9. 2. 1932) - 150. výr. 
narození
21. 3. 1886 Zemřel OČADLíK, Jan Alois, autor 
básní a prózy (* 24. 2. 1862 v Holešově) - 125. 
výr. úmrtí
22. 3. 1901 Narozen OBRTEL, Vít, architekt, 
básník, grafik, scénograf (+ 12. 6. 1988) - 110. 
výr. narození
23. 3. 1931 Zemřel RYBKA, Alois,  básník, 
kulturně-osvětový pracovník, literární a výtvarný 
kritik, redaktor (* 5. 12. 1903) - 80. výr. úmrtí
24. 3. 1946 Zemřel SOVADINA-TRéBSKÝ, 
František, učitel na obecných školách na Hole-
šovsku, r. 1936 vydal „Kytičku pověstí z Holešov-
ska a Bystřicka“, jeho „Životopisné črty“ (1937) 
popularizují  známější  postavy  z Holešovska 
a Bystřicka, příručka „Z minulosti Holešovska“ 
podává obrazy z dějin kraje (* 30. 1. 1905) - 65. 
výr. úmrtí
25. 3. 1921 Narozen FIRBAS, Jan,  filolog, 
anglista, bohemista, autor článků v odborných 
časopisech u nás  i v zahraničí  (+ 5. 5. 2000)  
- 90. výr. narození

26. 3. 1806 Zemřel HANKE z Hankenštej-
na, Jan Alois, představitel národního obroze-
ní u nás, od  r.  1785 bibliotekář při  univerzitní 
knihovně v Olomouci a přednášející na olomouc-
ké  šlechtické akademii jako profesor českého 
jazyka, autor encyklopedických informací o teh-
dejší Moravě (* 24. 5. 1751 v Holešově) - 205. 
výr. úmrtí
27. 3. 1936 Narozen JEŘáBEK, Jaroslav, 
kreslíř, malíř, figurální kompozice a motivy Va-
lašska - 75. výr. narození
28. 3. 1976 Zemřel CHVáTAL, Stanislav, 
profesor  holešovského  gymnázia,  spoluautor 
učebnice „Čeština pro cizince: nástavbový kurs 
pro technické obory: texty a cvičení“ (* 28. 10. 
1926) - 35. výr. úmrtí
29. 3. 1931 Narozena BOGNEROVá, Ma-
rie,  ilustrátorka, malířka, portrétistka, působila 
na Valašsku (+ 18. 2. 1997) - 80. výr. narození
30. 3. 1921 Narozena ČOČKOVá, Oldřiška, 
sběratelka  lidových  písní,  zapisovala  lidové 
tance  a  zvyky  ze Záhoří,  osobnost Valašska  
(+ 18. 5. 1991) - 90. výr. narození
31. 3. 1901 Narozen v Chomýži MACŮREK, 
Josef,  historik,  profesor  slovanských  dějin, 
zakladatel  a  vedoucí  katedry  dějin  střední,  ji-
hovýchodní  a  východní Evropy  na  univerzitě 
v Brně,  zabýval  se  především  dějinami Pol-
ska, Maďarska a Rumunska,  později  i  valaš-
skou    kolonizací,  autor 150 historických prací  
(+ 20. 4. 1992) - 110. výr. narození

HUDEBNí VÝROČí
2. 3. 1871 Zemřel HOŘALKA, František, 
hudebník,  hudební  skladatel,  autor  církevní 
hudby, působil ve Vídni (* 26. 11. 1798) - 140. 
výr. úmrtí
6. 3. 1926 Narozen KLEGA, Miroslav, drama-
turg, hudební režisér a redaktor, hudební sklada-
tel, autor orchestrálních děl, komorních skladeb, 
písní, scénické hudby - 85. výr. narození
11. 3. 1901 Narozen HUB, Jan, dirigent, sbor-
mistr, houslista, sborový skladatel, upravovatel 
lidových písní (+ 16. 5. 1985) - 110. výr. naro-
zení
16. 3. 1906  Narozen LAŠTŮVKA, František, 
hudební skladatel, varhaník, autor skladeb pro 
dechové  a  smyčcové  orchestry,  pro mládež, 
chrámové hudby a  tří  operet  (+  1971)  -  105. 
výr. narození
19. 3. 1891 Narozen BLATNÝ, Josef, hudební 
skladatel, varhaník, autor skladeb varhanních,  
klavírních,  instruktivních,  komorních,  orchest-
rálních, sborových, písní, kantát (+ 18. 7. 1980) 
- 120. výr. narození
22. 3. 1921 Narozena DUŘPEKOVá, Kvě-
toslava,  hudební  pedagožka,  klavíristka, 
sbormistryně, působila ve Valašském Meziříčí  
- 90. výr. narození
24. 3. 1886 Narozen HELFERT, Vladimír, 
dirigent, hudební historik, redaktor, založil a redi-
goval časopis Hudební rozhledy, spolupracoval 
na  Pazdírkově  hudebním  slovníku  (+  18.  5. 
1945) - 125. výr. narození
26. 3. 1931 Narozen AUDES, Josef, hudební 
skladatel,  barytonsaxofonista,  basklarinetista, 
klarinetista,  přední  jazzový  sólista  -  80.  výr. 
narození
31. 3. 1981 Zemřel NOVáK, Jaroslav,  hu-
dební  skladatel,  dirigent,  hrál  ve  smyčcovém 
kvartetu,  dirigoval  dechovou  hudbu,  hudební 
poradce  frenštátského  ochotnického  divadla, 
napsal řadu skladeb pro sbory, scénickou hudbu 
k několika hrám a hudební vložky k večerům 
poezie,  osobnost Valašska  (*  10.    2.  1925)  - 
30. výr. úmrtí

H.K.

Jiří Zapletal: Jen vzpomínky tu zůstanou 
(díl třetí: Ve službách Thálie)
V závěrečném díle své vzpomínkové trilofie na-
zvaném Ve službách Thálie vypráví Jiří Zapletal 
o svém putování po českých a moravských jeviš-
tích od roku 1953 až do současnosti.  Zvláštní po-
zornost věnuje činohře libereckého Divadla F. X. 
Šaldy, jejímž členem byl po dlouhých třicet let.
Zapletalova sonda do  její historie  je nejen bi-
lancí  uměleckých  vzestupů  a  pádů  jednoho 
z předních mimopražských divadel, zpestřená 
drobnými portréty jeho nejvýznamnějších členů, 
ale  i  svědectvím  o  době,  která  se  promítala 
do  života  tohoto  souboru,  a  tedy  i  do  života 
samotného  autora. Nic  není  přikrášleno,  nic 
není zkomoleno. Snaha o pravdivé zachycení 
atmosféry  v  jednotlivých  divadlech,  kterými 
Jiří Zapletal prošel, stejně tak jako jeho osobní 
postoje k událostem a dějům, které prožil, jsou 
výsledkem autorovy otevřenosti a smyslu pro 
objektivitu  -  a  čtenáři  tak  nabízejí  konfrontaci 
s vlastními názory i vlastní bilancování toho, co 
život dal  i vzal. Zapletalova kniha  je v prodeji 
v knihkupectví MĚCHURA a v Městské knihovně 
Holešov na náměstí Dr. E. Beneše.

(red)

KNIžNÍ TIP
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Věčně druhý Kreisinger tentokrát v Prusinovicích vyhrál
Prusinovice (frs) - Rekordní 

účast  závodníků  a  slunečné,  byť 
mrazivé počasí provázely 18. roč-
ník Rohálovské  desítky,  populár-
ního atletického podniku, který se 
každoročně běží na trati Prusino-
vice - Tučapy a zpět. Na startovní 
čáru se v sobotu 26. února posta-
vilo 435 mužů a žen, nejstaršímu 
účastníkovi bylo 83 let.

Letos nestartoval žádný z fa-
voritů,  kteří  v minulých  ročnících 
přijížděli do Prusinovic z Afriky. Roli 
favorita tak potvrdil Jan Kreisinger z 
AK ASICS Kroměříž, který v minu-
lých ročnících končil pravidelně dru-
hý. Vyhrál v čase 30:49 minuty. Za 
traťovým  rekordem,  který  vytvořil 
Tanzánec Ezekiela Jafari Neimby, 
však zaostal o více než minutu. 

Favoritka se prosadila i mezi 
ženami. Pojedenácté  v Prusino-
vicích  zvítězila Petra Kamínková 
z Olomouce,  letos  v  čase  35:48 
minuty. 

Z  holešovských  běžců  se 
nejlépe  dařilo Radoslavu Šíblovi 

Start hlavního závodu Rohálovské desítky byl naplánován přesně na poledne.

v barvách OD Morava,  který  do-
běhl v čase 34:16.  

Výsledky Rohálovské desítky 
se započítávají do 2. ročníku Ro-

hálovského duatlonu, jehož druhá 
část  pokračuje  v  Prusinovicích 
30. dubna 2011 padesátikilometro-
vým závodem horských kol. Průběž-

né pořadí před druhým závodem na 
www.rohalovskapadesatka.cz.

Foto na stranách 24 a 25 
František Sovadina

Roli favorita potvrdil Jan Kreisinger z AK ASICS Kroměříž. Nejmladší závodníci na startu.

Také Petra Kamínková nenechala nikoho na pochybách, kdože je na této trati pánem, 
vlastně paní.

Nejstarším účastníkem byl 83letý František Zi-
keš z Frýdku-Místku, který trať uběhl za 1:13:08.
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Holešovská želízka na trati prusinovického závodu

Nejrychlejší Holešovan Radoslav Šíbl (č. 195) skončil celkově na 13. místě. Před druhou částí 
Rohálovského duatlonu má dobře našlápnuto, zvláště když právě horské kolo je jeho 

královskou disciplínou. Další z rychlých holešovských běžců Pavel Židlík (č. 10) 
ze Sanita Car Holešov doběhl na 42. místě. 

František Došek  je stálý účastník holešovského Drásala a triatlonu. 
Letos vyzkoušel i Rohálovskou desítku a chystá se pochopitelně 

i na cyklistickou část.    

Holešovské ženy Monika Máčková a Aneta Lochmanová 
(č. 166 a 167) cílí rovněž na výsledek v Rohálovském duatlonu. 

I ony spoléhají především na cyklistickou část.  

Tradičním účastníkem prusinovického závodu je holešovský 
orientační běžec z TJ Sokol Holešov Antonín Peška. 

Hlavnímu závodu předcházely jako obvykle starty řady 
mládežnických kategorií.  
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Sigma Hranice - SFK ELKO 
Holešov

0   0 : 0   2
V dalším  přípravném utkání 

se musel  trenér Malík opět obejít 
bez mnoha hráčů, u některých je 
to  už  pravidlem  - Roubalík,Váv-
ra, Křenek, Olša, Bačík  a Bárta. 
Po celý první poločas si za silného 
větru mužstva  vypracovala mini-
mum šancí. Až ve 40. minutě vytáhl 

Fotbalisté SFK ELKO Holešov se připravují na jarní boje
křížnou střelu nad břevno brankář 
Krejčí. Ve 42. minutě rána Sedla-
říka  skončila  na  břevně  a  střelu 
Chudárka zastavila tyč. Ve druhé 
půli hrál po větru Holešov. Trestný 
kop ze 25 metrů zahrával Sedlařík 
a Marek jej tečoval do sítě domá-
cích  -    0  :  1.  V  66. minutě  opět 
Marek zvýšil na 0 : 2.
Sestava: Krejčí,  Belza,  Cha-
ruza,  Odstrčilík,  Očadlík,  Mün-

ster,  Sedlařík,  Ohlídal,  Kostov  
(31. min. Chudárek), Marek, Su-
mec. Ve druhé půli střídali Přívara, 
Krajcar a Uruba.

Další přípravná utkání sehráli 
hráči SFK ELKO Holešov na umě-
lé trávě v Hulíně, Kroměříži a  Pře-
rově. I v těchto zápasech postrádal 
trenér Malík několik hráčů základní 
sestavy.   

• SK Slavkov - SFK Holešov 
(0:6) • FC Kostelec - SFK Ho-
lešov (1:7) • FC Kvasice - SFK 
Holešov (2:4) • SK Lukov - SFK 
Holešov (3:2) • 1. FC Přerov - 
SFK Holešov (3:2) • FK Bystřice 
- SFK Holešov (1:1) • FC Lipník 
- SFK Holešov (0:0).

(hr)

V úterý 8. 2. 2011 uspořádalo 
Gymnázium Ladislava Jaroše Ho-
lešov  okresní  kolo  středních  škol 
ve volejbale dívek. Tento turnaj se 
hraje  tradičně  jako Memoriál Ru-
dolfa Plajnera a v letošním roce se 
konal již jeho 13. ročník. Zúčastnilo 
se šest škol, které byly  rozděleny 
do dvou hracích skupin. 

Turnaj měl  vysokou  úroveň 
i  proto,  že  v  dresech  jednotlivých 
škol nastoupila děvčata, která hrají 
mistrovské soutěže. Všechna utká-
ní byla velmi napínavá a hráčky mu-
sely předvést veškeré své umění.  
V  závěrečných  zápasech o umís-
tění potvrdilo roli  favorita družstvo 
z Gymnázia Kroměříž.  Druhé místo 

Na gymnáziu se konal třináctý ročník Memoriálu Rudolfa Plajnera

FC Napajedla - DFK Holešov 
3 : 5 (2 : 1)

První  přípravný  zápas  před 
jarní sezónou byl pro hráčky Dív-
čího  fotbalového  klubu Holešov 
i premiérou venku - děvčata zatím 
stále pro nepříznivé počasí trénují 
v hale, a  tak na  jejich vystoupení 
s napětím čekali příznivci i trenéři.

Zápas splnil očekávání: přes 
tréninkové  a  hráčské manko  se 
Holešov  dokázal  prosadit  kom-
binační  hrou,  bojoval  až  do  kon-
ce  zápasu  a  byl  lepším  celkem. 

V úterý 22. února skončilo dru-
hé kolo projektu  „Holešovské děti 
v  pohybu“  -  ve  2.  Základní  škole 
Holešov  se  postupně  při  cvičení 
vystřídaly  děti  ze  tří  základních 
a mateřských škol. Nejdříve na dvě 
stanoviště  nastoupili  předškoláci 
z MŠ Masarykova včetně dětí z od-
loučeného pracoviště ze Žop, poz-
ději je vystřídaly děti  z MŠ Grohova. 
Mateřské školy tentokrát doprovo-
dily  při  cvičení  kromě  obvyklého 
pedagogického dozoru  i  obě paní 
ředitelky,  které  viděly  spokojené 
děti při cvičení na obvyklé překáž-
kové dráze - zde došlo k velkému 

Děti trénují na městské finále
pokroku u všech cvičících - i na ží-
něnkách při nových prvcích. Další 
kola proběhnou v  jednotlivých zá-
kladních školách v březnu a v dub-
nu ve stejném harmonogramu jako 
doposud  a  vyvrcholením  projektu 
bude opět celoměstské finále, kte-
ré se bude konat 26. května 2011 
ve sportovní hale 1. Základní školy 
Holešov.  Po  loňském  úspěšném 
finále  se mohou  i  letos  děti  těšit 
na hudební doprovod Standy Hlož-
ka a na  všechny účastníky  čekají 
ještě mnohá další překvapení.

Mgr. Svatava Ságnerová

patří  VPŠ a SPŠ Holešov,  v  boji 
o  třetí místo  nestačil  loňský  vítěz 
z Gymnázia L. J. Holešov na Arci-
biskupské gymnázium Kroměříž. 

Do krajského finále ve Valaš-
ském Meziříčí  tak postupuje druž-
stvo z Gymnázia Kroměříž, kterému 
přejeme hodně úspěchů  v  repre-
zentaci našeho okresu.

Pořadí: 1. Gymnázium Kroměříž 
2. VPŠ a SPŠ MV Holešov 3. Ar-
cibiskupské gymnázium Kroměříž 
4.  Gymnázium  Ladislava  Jaroše 
Holešov 5. SOŠ Holešov 6. SOŠ 
veterinární Kroměříž.

(gym)

DFK v přípravě vyhrál
Sestava: Bělaštíková, Kuchařová, 
Vybíralová, Motalová, Ďurišová, 
Samsonková,  Dobroslávková, 
Stolářová, Kozubíková, Kučerová, 
Černobilová.
Branky: 2 Stolářová, po 1 Kuzubí-
ková, Samsonková a Kučerová
Střídaly: Rybenská, Šefránková, 
Červenková, Čechová, Záhořáko-
vá, Batoušková
Nejlepší hráčka: Adéla Motalová

(sva)

Prodám dětskou koloběžku po jednom dítěti, krásná, zacho-
valá. Nafukovací kola, červeno-žluto-modrá, pro dítě od 3 let. 
Cena 500,- Kč. Kontakt: tel. 776 031 124
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Holešov  (frs)  - Maximálně  dramatický 
závěr měl  letošní  Josefovský  turnaj O pohár 
poslance Josefa Smýkala, který se konal v so-
boru 5. března ve sportovní hale 1. Základní 
školy. Ve  finále se utkaly celky TJ Prusinovi-
ce a SK Bystřice pod Hostýnem. O vítězi  se 
v řádné hrací době nerozhodlo, a tak na řadu 
přišly  penalty.  Šťastnější  nakonec  byli  hráči 
Prusinovic, kteří tak vyhráli celý turnaj. O třetí 
místo se utkaly celky KSK Retro Holešov a FK 
Valašské Meziříčí.  Holešovský  celek  vyhrál, 
a  v  turnaji  tak  skončil  třetí. V  zápase o páté 
místo byli lepší hráči Žeranovic. Poslední se tak 
překvapivě umístil loňský vítěz turnaje - celek 
TJ Holešov staří páni. 

Skupina A
KSK Retro Holešov - TJ Holešov staří páni 2:0, 
SK Bystřice pod Hostýnem - KSK Retro Holešov 
2:0,  TJ Holešov staří páni - SK Bystřice pod 
Hostýnem - 1:4.

Skupina B 
FK Valašské Meziříčí - SK Žeranovice Kocúři 
0:0, TJ Prusinovice - FK Valašské Meziříčí 1:1, 
SK Žeranovice Kocúři - TJ Prusinovice 1:0. 

Pohár poslance Josefa Smýkala si odvezli fotbalisté Prusinovic

Nejlepším brankářem turnaje byl 
vyhlášený Vladimír Dohnal z mužstva KSK 

Retro Holešov (vlevo).

Poháry a další ceny pro nejlepší účastníky 
turnaje. Z turnaje žádný z hráčů 

neodešel s prázdnou.

Rozhodující penalta celého turnaje. 
Brankář Prusinovic míč vyrazil, a zajistil tak 

svému mužstvu celkové vítězství.  
Foto František Sovadina

Účastníci turnaje při závěrečném vyhlašování vítězů na palubovce sportovní haly 1. Základní školy. 

Vítězný celek TJ Prusinovice s organizátory Josefovského turnaje. 
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Soutěž HolešovskaSudoku

Holešovsko  -  Regionální  zpravodajský  čtrnáctideník.  Vydá-
vá město  Holešov.  Registrováno  u MK ČR  pod  reg.  číslem 
MK ČR  E  120  40.  Re dak ce:  F.  Sovadina  a  R.  Rohál.  Tisk:  
TY PO ser vis  Ho le šov,  náklad  1900 ks.  Re dak cí  ne vy žá da né  
ru ko pi sy  a  ne o tiš tě né  pří spěv ky  ne vra cí me  ani  se  k  nim  
ne vy ja d řu je me. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví au-
toři. Ad re sa re dak ce: Holešovsko, MěÚ Holešov, Ma sa ry ko va 628, 
769 17 Holešov. IČ: 00287172. Tel.: 573 521 550 (573 521 551, 552);  
e-mail:  frantisek.sovadina@holesov.cz; robert.rohal@holesov.cz;  
http:www.holesov.cz. 

SOUTĚž SPONZORUJE 
RESTAURACE KANADA

Dvaačtyřicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou jsme uveřejnili 
v Holešovsku č. 3/2011, přičemž všichni poznali, že jde o písničku „Kdo 
vchází do tvých snů, má lásko“, kterou zpívá Václav Neckář. Zatímco 
první vylosovanou je Šárka Sklenářová z Holešova, druhou vylosova-
nou se stala Lenka Rypková z Holešova - obě výherkyně si pochutnají 
v restauraci Kanada v Holešově.

Za  správně  vyluštěné SUDOKU 
pošleme volné vstupenky do kina Svět  
Lukáši Dostálovi a Romanu Wiesnerovi, 
oba  jsou  z Holešova. 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 uhodnout, jak 
se písnička jmenuje a kdo ji zpíval.

„Tichý a vzdálený/Slyším hlas, 
odkud zní/Slabý a zmámený/Do slov 
mě uvězní/Stěží jen rozumím/Věcem, 
na něž se ptá…“

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

Téměř po roce od svého loňského vystoupení v Drive Clubu pro-
běhla v pátek 5. 3. 2011 očekávaná akce - křest nového CD hulínské 
kapely  VSPH  (Volné Sdružení  Přátel Hudby).  Parta  ve  složení  Jiří 
Kořínek  -  zpěv, Roman Hoza  -  kytara  a  zpěv, Ondřej  Žůrek  -  basa, 
Tomáš Fábry - bicí, Aleš Tomek - trubka a Tadeáš Hoza - klávesy měla 
pečlivě připravené vystoupení s důrazem na vizuální složku - choreo-
grafie, obleky, plachta a samolepky. Na zahájení byli oblečeni v bílých 
kombinézách  s  kapucemi,  které  připomínaly  slavné  spermie  z  filmu 
W. Allena nebo havárii v Černobylu, následoval převlek do kombinéz 
v barvách našich německých sousedů a pak to takhle oděná partička 
rozjela a zvedla teenagery ze židlí. Výrazná rytmika této pop-funkové 
sestavy  ve  spojení  se  zaplněným klubem byla  jedinečným zážitkem. 
Ve druhé části večera byla jako host známá kroměřížská punkrocková 
kapela Nšoči, která se v roce 2010 vrátila ve výrazně omlazené sestavě 
po  tříleté  pauze na  koncertní  pódia. Tentokrát  zahrála  snad  všechny 

své  notoricky  známé 
kousky  obohacené 
o  zpěv  Žandy Vandy. 
Frontman P. Knap při-
spěl  k  opravdu  poho-
dové atmosféře večera 
symbolickým  darem 
a poděkováním VSPH  
a podělil  se s  fanouš-
ky nejen o igristoje, ale 
především  o  jiskření 
mezi  hudebníky  a  po-
sluchači - prostě dělali 
to dobře DOBŘE!

Jiří Vojáček

Super koncert v Drive Clubu

Na jevišti právě hraje kapela Nšoči.

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

odpolední menu a kuchyně po celý týden!

Zpěvák Václav Neckář.


