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Co vy na to, 
pane starosto?

Bude se ve Školní stavět?

V poslední době se ob-
jevila kritika, že radnice 
sice zbourala zdevastova-
né domy, ale teď nemůže 
najít využití ani investo-
ra na prázdné pozemky. 
Jaké záměry má město se 
Školní ulicí? Co vy na to, 
pane starosto?

„Žádného investora 
jsme nemohli najít, protože v posledních měsících 
ani žádné výběrové řízení nebylo realizováno. 
Pozemky ve Školní ulici jsou pro nás skutečně 
cenné, takže se nehrneme do žádných unáhle-
ných rozhodnutí. Kdyby nám šlo v této věci pouze 
o peníze, nejspíše by nebyl problém najít nějakého 
spekulanta, který by za parcely dobře zaplatil. 
Otázkou zůstává, co by tam potom postavil. 
Snažíme se o budoucnosti této lokality diskuto-
vat v širokém spektru politických stran i odborné 
a občanské veřejnosti. Prioritou nadále zůstává 
kombinovaná zástavba k bydlení a občanské 
vybavenosti. Cílem je, aby zde vzniklo druhé živé 
centrum Holešova, které by spojovalo nádraží 
s největším sídlištěm ve městě. Budou-li připra-
veny konkrétní záměry, určitě je včas zveřejníme 
tak, aby se k nim veřejnost mohla vyjádřit.“ 

(sov)

Holešov, Tučapy (frs) - Plné 
ruce práce měli hasiči z Holešova 
i celého regionu v průběhu uplynu-
lého víkendu. Nejprve zasahovali 
při možné kontaminaci veřejného 
vodovodu v Tučapích a následně 
museli likvidovat rozsáhlý požár 
chaty na Želkově. Další chata 
shořela v Holešově už v pátek  
18. března. 

O víkendu někdo zapálil chatu a chtěl otrávit vodu

Město Holešov má nejlepší elektronickou službu

V sobotu v 17.29 byli hasi-
či požádáni o pomoc při zásahu 
ve vodojemu u obce Tučapy na Kro-
měřížsku. Na místo vyjela jednotka 
profesionálních hasičů z Holešo-
va s jedním zásahovým vozem 
ve společném výjezdu s jednotkou 
dobrovolných hasičů Holešov. Ze 
Zlína je následně posílila jednotka 
profesionálů se speciálním detekč-

ním přístrojem a velicí důstojník 
směny. Po příjezdu na místo bylo 
zjištěno, že došlo k výskytu chemic-
ké látky ve vodojemu. „Do objektu 
se vloupal neznámý pachatel, který 
v místnosti a na příjezdové cestě 
vysypal žlutý prášek,“ sdělila Bar-
bora Balášová z kroměřížské policie 
s tím, že pachatel nic neukradl.

Pokračování na str. 3

Výrazný úspěch v soutěži Zlatý 
erb 2011 získalo v minulých dnech 
město Holešov. V rámci Zlínského 
kraje se v kategorii nejlepší elektro-
nická služba umístilo na 1. místě. 
Ocenění a částku 3 000 korun pře-

vzali za město Holešov v pondělí 14. 
března v sídle Zlínského kraje mís-
tostarosta Rudolf Seifert a vedoucí 
odboru školství a kultury Petr Chvátal. 
Tento úspěch byl udělen zejména 
za elektronický rezervační systém.

V soutěži uspěly i další obce 
mikroregionu Holešovsko. Přílepy 
v této kategorii získaly třetí místo. 
Kostelec u Holešova zase obsadil 
druhé místo v kategorii nejlepší webo-
vá prezentace obcí ve Zlínském kraji.

Exhibice
Exhibice formací a párových 
show ve standardních a latinsko-
amerických tancích se uskuteční 
v pátek 1. dubna od 18 hodin  
ve společenské hale v TYMY ve 
Všetulích. Více na str. 31

Upozornění
Společnost Tepelné hospodář-

ství Holešov spol. s r.o. upozorňuje 
své zákazníky, že v termínu 21. 3. 
až 1. 4. 2011 je omezen a v někte-
rých dnech úplně zastaven provoz 
kanceláře, včetně kanceláře pro 
správu nemovitostí města Holešov. 
Důvodem je stěhování sídla společ-
nosti do nových prostor na nám. Sv. 
Anny 1275. Nové prostory budou 
plně zprovozněny 4. 4. 2011. Dě-
kujeme za pochopení.

EVA PILAROVÁ V HOLEŠOVĚ. Plejádu uměleckých osobností, které navštívily v posledních 
dvou letech Holešov a vystoupily v zámku, rozšířila zpěvačka Eva Pilarová. Před svým koncert-
ním vystoupením se ještě populární interpretka zúčastnila vernisáže fotografií, které vystavuje 
společně s novinářem Robertem Rohálem v zámecké galerii.  

Foto František Sovadina
Další informace na str. 15 a na www.holesov.cz
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Zápisy dětí do holešovských mateřských škol
V následujícím období se uskuteční zápisy dětí do mateřských škol ve všech třech holešovských mateřských školách. Na následující straně 

jednotlivá předškolní zařízení představují svoji činnost. Zároveň zde naleznete přesné termíny, v nichž se zápisy uskuteční. 

Přijímání žádostí k před-
školnímu vzdělávání, jejichž čin-
nost vykonává Mateřská škola 
Sluníčko Holešov pro školní rok 
2011 - 2012, proběhne v týdnu od  
4. 4. 2011 do 8. 4. 2011 denně vždy 
od 8.00. do 13.00 hodin v prosto-
rách mateřské školy v Havlíčkově 
ulici (i pro další místa poskyto-
vaného vzdělávání - MŠ Tučapy 
a MŠ Všetuly).

Pedagogický kolektiv naší 
mateřské školy nabízí vašim dětem 
vzdělávání podle školního vzdě-
lávacího programu Objevujeme 
svět se Sluníčkem. Snažíme se 
o výchovu sebevědomých dětí, 
které v životě dokážou být ohle-
duplné a citlivé k okolnímu světu, 
podporujeme a posilujeme jejich 
touhu po vzdělání a vědění. 

Co nabízíme:
zařazení dítěte do logope-

dické třídy, péči o zdravou výživu 
přípravou kvalitní a plnohodnotné 
stravy, krátkodobé dílčí vzdělávací 
projekty - program rozvoje třídy 
bezpečné komunity, program roz-
voje harmonie osobnosti dítěte, 

Mateřská škola Sluníčko
program rozvoje vztahů k příro-
dě, program rozvoje grafomotori-
ky, program rozvoje logopedické 
péče, program prevence sociálně 
patologických jevů, týden pro zdra-
ví, zdravý úsměv, péče o obrany-
schopnost organismu vůči vnějším 
a vnitřním vlivům pomocí jógy, re-
laxačních a pohybových cvičení, 
zkušenosti s integrací postižených 
dětí (zrakové, sluchové, tělesné, 
s vadami řeči), individuální přípra-
vu dětí na vstup do ZŠ - pomocí 
Metody dobrého startu, Metody 
rozvoje fonematického vnímání, 
rehabilitační a dechová cviče-
ní spojená s hrou na zobcovou 
flétnu - zdravé pískání, rozvoj vý-
tvarných a pracovních schopností 
- s barvičkou a pastelkou, rozvoj 
jazykových schopností - pilníček 
pro tvůj jazýček, seznamování se 
základy cizího jazyka - anglická 
slovíčka, individuální nápravu vad 
řeči - pilníček pro tvůj jazýček, 
programy zaměřené na spolupráci 
mateřské školy a rodiny - tematicky 
zaměřené tvořivé dílny, mikulášská 
nadílka, pohádkový karneval, den 
otevřených dveří, kraslice, školko-

viny, oslava Dne dětí, pobyt dětí 
ve škole v přírodě na Rusavě, zá-
bavné akce pro děti s cílem rozvíjet 
pohybové schopnosti - olympiády 
se Sluníčkem, předplavecký výcvik 
- plavecká škola Holešov, spole-
čenské centrum, plynulý přechod 
dětí do ZŠ v rámci tradiční spolu-
práce se ZŠ Družby.

Den otevřených dveří - den 
se sluníčkem

Mateřská škola Sluníčko 
Holešov srdečně zve na Den 
se Sluníčkem - den otevřených 

dveří - 21. 3. 2011 s tímto pro-
gramem: 

8.00 - 10.00 prohlídka školy, 
seznámení s prostředím a jed-
notlivými třídami, seznámení se 
vzdělávacím programem školy

10.00 - 11.30 vynášení zimy 
- rozloučení se zimou a přivítání 
jara, společná vycházka dětí 
a návštěvníků k řece Rusavě

Na vaši návštěvu se těší 
děti a kolektiv zaměstnanců Ma-
teřské školy Sluníčko Holešov

Zveme  vás k zápisu do naší 
mateřské školy a chceme se vám 
představit.

Naše mateřská škola se jme-
nuje RADOST. Pro děti se snaží-
me připravit radostné a pohodové 
prostředí. V budově školy se na-
cházejí 4 třídy a zmodernizovaná 
školní kuchyně. Ke škole patří i MŠ 
v Dobroticích. 

Škola je umístěna blízko 
centra města, přesto v klidném 
a krásném prostředí. Rozlehlá za-
hrada je bohatě vybavena a slouží 
nám celoročně - využíváme ji pro 
hry, slavnosti a v zimě můžeme 
z kopečků sáňkovat a bobovat. 
Přímo ze tříd je možné vyjít na te-
rasy. Třídy jsou rozlehlé a slunné, 
s dostatkem prostoru a pomůcek 
ke hraní a nejrůznějším činnostem.
Jsou vybaveny i tělovýchovným 
nářadím, takže děti mohou rozvi-
nout svou obratnost a odvahu.

K vybavení patří počítačová 
centra, interaktivní tabule s výu-
kovými programy pro předškolní 
věk. S dětmi vytváříme společně 
i třídní fotokroniky, které si na PC 
rády prohlížejí.

Již více než 10 let rozvíjíme 
program „MATEŘSKÁ ŠKOLA 
PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ“. Cílem 
programu je rozvíjet životní postoje 
každého dítěte tak, aby odpověd-
nost ke zdraví svému i druhých 
patřila mezi jeho celoživotní pri-

Mateřská škola RADOST 
v Grohově ulici v Holešově Mateřská škola 

v Masarykově uliciority. Základem práce s dětmi je 
individuální přístup. 

Součástí programu jsou i další 
aktivity a zájmové činnosti: 

Poznáváme historii města 
a jeho okolí, problematiku ochra-
ny přírody. Děti se mohou dále 
zapojit do pískání na flétnu, práce 
s keramickou hlínou, výtvarnými 
technikami, základy lidových ře-
mesel. Máme k dispozici vlastní 
vypalovací pec a potřebné materi-
ály. Pro rozvíjení pohybové aktivity 
mohou děti navštěvovat plavání 
a tělocvičnu. 

Přijďte se k nám podívat, po-
kud vás zajímá, jak toto všechno 
funguje v praxi. Rádi přivítáme vás 
i vaše děti.

Další informace můžete získat 
na www.ms-radost.cz.

Zápis dětí do naší mateř-
ské školy bude probíhat v týdnu 
od 4. dubna do 8. dubna 2011 
denně v době od 12.30 do 16.00 
hodin v budově mateřské ško-
ly v Grohově ulici a současně 
v mateřské škole Dobrotice. 
V tuto dobu se vám můžeme 
věnovat a provést vás celou 
školou.

Den otevřených dveří, ve kte-
rém můžete s dětmi pobýt v naší 
mateřské škole v průběhu celé-
ho dne, připravujeme na středu  
6. dubna 2011 od 8.30 do 16.00 
hodin a srdečně vás zveme.

V mateřské škole v Grohově ulici.

Mateřská škola v Masarykově 
ulici v Holešově je dvoutřídní škola 
umístěná ve starší vile s velkou při-
lehlou školní zahradou. Součástí 
školy - odloučeným pracovištěm je 
MŠ v Žopích, budova stojí na okraji 
obce v blízkosti lesa s možností 
krásných vycházek do přírody.

Filozofií MŠ Masarykova je:
„Každé hrající si dítě si po-

číná jako básník, když si vytváří 
jakýsi vlastní svět, nebo přesněji 
řečeno, když dává věcem svého 
světa nový, jemu vyhovující řád.“ 
Sigmund Freud

Školní vzdělávací program
MŠ je osobnostně orientovaný 

program přístupu k dítěti a jeho vzdě-
lávání založený na integrovaném 
vzdělávání hrou, činnostmi a pro-
žitky dětí. K realizaci vzdělávacího 
programu v MŠ máme vytvořeno 
téma s názvem „Hrajeme si celý rok“. 
Tematické části jsou dětem blízké, 
jsou odvozeny z přirozeného cyklu 
ročních období, z přírodních i spo-
lečenských situací a bezprostředně 
souvisí s každodenní realitou života 
dítěte. V programu se zabýváme 
rozšířením běžných činností v MŠ 
o činnosti zaměřené na rozvoj smys-
lu pro kamarádství a respektování 
společných pravidel, která by měla 
dětem pomoci v běžných situacích, 
např. kouzelná slovíčka otvírají sr-

díčka. Pro starší děti v odpoledních 
hodinách probíhají tyto aktivity: Zdra-
vé pískání, Hrajeme si s anglickými 
slovíčky, Logopedická prevence, Ke-
ramika, EKO kroužek, Grafomotori-
ka, ZŠ - Školáček. Veškeré snažení 
všech zaměstnanců školy směřuje 
k tomu, aby zde bylo dítě maximálně 
šťastné a spokojené.

Škola usiluje o vytváření tra-
dic, které rozvíjí a posilují vzájemné 
vztahy v MŠ i vztah MŠ a širší veřej-
nosti. K nejoblíbenějším patří akce 
s rodiči dětí - zahradní slavnosti, 
Jablíčkové týdny, Vánoce u stro-
mečku, Týden otevřených dveří, Pá-
lení čarodějnic, oslava Dne Země, 
Rozloučení s předškoláky…

Ve školním roce 2010/2011 
je zapsaných 90 dětí. Stravování 
dětí je zajištěno školní kuchyní MŠ 
Grohova v Holešově.

Do mateřské školy docházejí 
děti nejen z jejího okolí, ale v ne-
poslední řadě i z jiných částí města. 
Rodiče si často vybírají tuto školu 
podle referencí jiných rodičů, kteří 
zde již měli děti a byli spokojeni.

Zápis dětí do mateřské ško-
ly v Masarykově ulici bude probí-
hat v týdnu od 4. 4. do 8. 4. 2011 
denně v době od 8.00 do 13.00 
hodin v budově mateřské školy 
v Masarykově ulici a současně 
v mateřské škole Žopy.
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Pokračování ze str. 1
Při ohledání místa byl nale-

zen neznámý prášek žluté barvy. 
Pro podezření na kontaminaci pitné 
vody a detekci neznámé látky vyjeli 
na zásah také hasiči. Pracovníci 
vodáren informovali obec a starosta 
Holešova nechal preventivně vy-
hlásit varování pro občany. Došlo 
k uzavření hlavního přívodu vody 
do obce a obyvatelé byli informo-
váni o zákazu pití zbytkové vody 
v rozvodech.

„Po příjezdu jednotky hasičů 
ze Zlína byla provedena detekce 
prášku pomocí speciálního přístroje. 
Ramanův spektrometr identifikoval 
chemickou látku, pravděpodobně 
hnojivo. Pomocí spektrometru pro-
vedli hasiči další detekci, a to přímo 
vody z vodojemu. Přístroj nezjistil 
přítomnost nebezpečných látek. Při 
dalším ohledání bylo hnojivo nale-
zeno také na okolních polích kolem 
vodárny. O události jsme informo-
vali zástupce životního prostředí, 
hygieny, obce a obce s rozšířenou 
působností,“ uvedl tiskový mluvčí 
Hasičského záchranného sboru Zlín-
ského kraje Ivo Mitáček. Případ si 

O víkendu někdo zapálil chatu a chtěl otrávit vodu
převzali kriminalisté, kteří jej vyšetřují 
pro krádež a vloupání ve stadiu po-
kusu a poškození cizí věci. 
Žhář zapálil chatu

K požáru chaty došlo v sobotu 
kolem osmnácté hodiny v prostoru 
Želkova. „Jednotka dobrovolných 
hasičů z Holešova se vracela z před-
cházejícího zásahu na vodojemu 
u Tučap, když hasiči zpozorovali 
kouř nad krajinou. Jednotka zajela 
do prostoru a původní předpoklad, 
že se může jednat o požár remízků, 
se změnil na rozsáhlý požár cha-
ty. Velitel jednotky si přes operační 
středisko HZS Zlínského kraje ne-
chal vyslat posilové cisterny ze tří 
jednotek. Po dojezdu cisteren bylo 
postupně rozvinuto několik proudů 
vody a požární útok byl veden z ně-
kolika stran. Chata byla plameny 
zcela zasažena a její záchrana ne-
byla možná,“ uvedl mluvčí hasičů 
Ivo Mitáček.

Během zásahu museli hasiči 
rozebrat část konstrukcí chaty a do-
hasit skrytá ohniska. Po uhašení 
zbyla jen část obvodových zdí a kro-
vů. Při požáru a zásahu nebyl nikdo 
zraněn. „Příčinou vzniku požáru bylo 

Počet požárů se v poslední době zvýšil.

Koupím byt 1+1 nebo 2+1 
v Holešově. Platba hotově.  

Tel. 608 970 672. 

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

Den otevřených dveří

Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 296/2009 Sb., o sčí-
tání lidu, domů a bytů v roce 2011 Městský úřad Holešov umožní občanům 
ve dnech 26. března až 14. dubna 2011 pro vyplnění sčítacích formulářů 
v elektronické podobě bezplatný přístup k veřejnému internetovému připo-
jení. Občanům bude k dispozici v budově Městského úřadu Holešov na ulici 
Masarykova 628, provozní doba: Po - Pá 8.00 - 11.00 h, 12.00 - 17.00 h, 
So 8.00 - 12.00 h.

Mgr. Zdeňka Konopecká, vedoucí odboru správní a vnitřních věcí

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001

úmyslné založení a jde o podobný 
případ jako nedávno v Holešově,“ 
uvedl Mitáček. Požárem způsobená 
škoda nebyla zatím majiteli vyčísle-
na, ale odhaduje se na hranici desí-
tek a stovek tisíc korun.
Hořelo už v pátek

K vyloučení úmyslného zavině-
ní naopak došlo v případě požáru, 
který zachvátil v pátek 18. března 
v 10.41 objekt nedaleko hasičské 
zbrojnice. Po příjezdu na místo bylo 
zjištěno, že došlo k rozsáhlému po-
žáru chaty. V době oznámení požáru 
byla již chata plameny zasažena 
ze značné části. „Událost se stala 
nedaleko stanice hasičů, a dojezd 
vyslaných jednotek byl tak otázkou 
doslova minuty. I přes rychlý do-
jezd hasičů nebylo možné objekt 

zachránit. Při požáru a zásahu nebyl 
nikdo zraněn,“ uvedl mluvčí hasičů 
Ivo Mitáček.

Požár zničil větší chatu o roz-
měru asi 12 x 5 metrů. „Majitel chaty 
uvedl, že dopoledne odešel a asi 
hodinu poté byl zpozorován rozsáhlý 
požár. Plameny se postupně rozšířily 
na značnou část objektu, který byl 
velmi poškozen. Ohnisko požáru na-
lezl vyšetřovatel uvnitř jedné z míst-
ností. Přesná příčina vzniku požáru je 
i nadále v šetření, kdy mohlo jít o vliv 
topení nebo některého ze zařízení. 
Vyloučeno bylo úmyslné založení 
požáru. Způsobenou škodu si maji-
tel odhadl na 500 000 Kč. Zásahem 
hasičů se podařilo tentokrát zachránit 
majetek jen za 50 tis. Kč,“ dodal 
mluvčí Mitáček.

Město Holešov v souladu s ustanovením dílu 2 zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, zajistí prostřednictvím 
speciální firmy s odbornou způsobilostí MVDr. Radovana Šindeláře, SER-
VIS 3xD, Olomouc v období od 1. dubna 2011 do 30. dubna 2011 speciální 
ochrannou deratizaci na veřejném prostranství města Holešova.

Boj proti přenášení infekčních onemocnění škodlivými hlodavci může 
být účinný, jen pokud je deratizační opatření prováděno pravidelně a dů-

sledně. Z tohoto důvodu žádáme všechny občany, 
organizace a podnikatele na území města Holešo-
va o maximální spolupráci a provedení deratizace 
ve stejném termínu.

Kromě vlastního deratizačního zásahu je 
nezbytné provést na svých nemovitostech účinná 
opatření proti vniknutí škodlivých hlodavců a vyčistit 
objekty od nepotřebných předmětů a zbytků rost-
linného a živočišného původu, aby neskýtaly pro 
hlodavce úkryt a zdroj potravy. Nezapomeňte ani 
na neobydlené nebo trvale neužívané objekty.

Ing. Markéta Šubová,
vedoucí odboru životního prostředí

Jarní etapa speciální ochranné  
deratizace města Holešova
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Před několika měsíci jste 
založil sdružení Za zdravé 
a krásné Holešovsko. Co vás 
k tomuto kroku vedlo? Kolik 
členů vaše sdružení má a na ja-
kých principech funguje?

„Občanské sdružení jsem 
nezaložil sám. Formálně vzniklo 
v prosinci roku 2010, ale již před-
tím jsme se začali s přáteli zajímat 
o dění ve Strategické průmyslové 
zóně Holešov (SPZ). Zvažovali 
jsme, zda má smysl pokusit se 
ovlivnit budoucí podobu života 
v našem městě a přilehlém okolí, 
nebo zda zůstaneme ve sladké pa-
sivitě. Explicitním důvodem, který 
vedl k založení občanského sdru-
žení, byly informace o záměru gu-
máren Mitas postavit své provozy 
nad gigantickým vodním zdrojem 
pro přibližně 28 000 občanů z de-
sítek obcí holešovského a podho-
stýnského mikroregionu. 

Tento záměr gumáren nám 
připadl podobně absurdní, jako 
kdyby chtěl sedlák postavit nad 
svou studnou s kvalitní vodou chlé-
vy či žumpu. Ne v uctivé vzdále-
nosti od studny, aby v rámci před-
běžné opatrnosti byla vyloučena 
kontaminace vody, ale přímo nad 
ní. To nám připadá velmi, velmi 
podivné. Navíc i gumárny nám 
potvrdily, že SPZ je jen jednou 
z možností, kde mohou svůj závod 
postavit. Záměr odporuje také pů-
vodním garancím vedení Zlínského 
kraje, že v SPZ budou pouze tzv. 
„lehké výroby“. Ohledně dalších 
informací k tomuto tématu mohu 
odkázat  na text „Petice proti umís-
tění gumáren Mitas nad zdroj pitné 
vody a za zachování zdravého ži-
votního prostředí na Holešovsku“ či 
na naše internetové stránky www.
zaholesovsko.wordpress.com. 
Na nich si může ostatně každý 
z občanů text petice stáhnout, vy-
tisknout, nechat podepsat ve svém 
okolí a doručit na některé z uvede-
ných „sběrných míst“.

Od počátku se nesnažíme 
o to, aby naše sdružení mělo 
množství členů, důraz klademe 
na aktivní zapojení. Formálních 
členů máme nyní pět s tím, že 
nám pomáhá více spolupracovní-
ků, kteří formálními členy nejsou. 
Ohledně principů fungování sdru-
žení bych mohl odkázat na zákon 
o sdružování občanů č. 83/1990 
Sb. Tam je vše podstatné jasně 
vymezeno.“

Poměrně zřetelně jste se 
vyhranili vůči některým zámě-
rům, které se ve strategické 
průmyslové zóně chystaly či 
chystají. Nebylo ale na místě 
protestovat spíše před několika 
lety, tedy v době, kdy stát a Zlín-
ský kraj o vzniku strategické 
průmyslové zóny rozhodly?

Vámi zvolený termín „protes-
tovat“ není vůbec na místě. Nejen 
že nejsme „protestanté“ (bratři re-
formovaných církví jistě prominou), 
ale především není možno vnímat 

Záměr gumáren mi připadá stejně absurdní, jako by chtěl sedlák postavit             nad studnou žumpu, říká v rozhovoru o průmyslové zóně Zdeněk Krajcar 

legitimní projevy občanské spo-
lečnosti, tedy názory občanů jako 
„protesty“. Aktivní zájem občanů 
o polis, o svou obec patří k zákla-
dům, na kterých stojí i naše dosud 
nezralá demokracie! 

Ale zpět k vaší otázce. My 
ani ostatní občané jsme neměli 
prakticky žádný vliv na kontroverz-
ní rozhodnutí postavit SPZ právě 
u nás v Holešově, přímo v místě 
nad gigantickou vodní studnou pro 
celý region. Jednu z podstatných 
příčin této prazvláštní skutečnos-
ti lze nalézt v tehdejší,  bohužel 
však i současné, nedostatečné 
informovanosti občanů. Dokumen-
tovat to může také naše nedávná 
zkušenost. Dvěma občanským 
sdružením se přibližně dva měsí-

ce po potvrzení vzniku odborného 
hydrologického posudku nepoda-
řilo u kompetentních orgánů zjistit 
ani jeho přesný název, natož si jej 
prohlédnout. Nepomohl nám ani 
nesporný zákonný nárok na infor-
mace o životním prostředí podle 
zákona č. 123/1998 sb. Změnu 
přinesl až novinový článek. Ostat-
ně nikdy není pozdě na to, aby 
se občané začali zajímat o dění 
ve své obci, ve svém kraji.  Aby toto 
dění začali aktivně ovlivňovat, aby 
se začali ptát svých zvolených zá-
stupců, jak naložili s jejich důvěrou, 
zda hájí především jejich zájmy, 
zda „nepozapomněli“ na sliby jim 
dané. V souvislosti s SPZ mohu 
zmínit garance pouze tzv. „lehkých 
výrob“ či ochranných pásů zeleně. 
Tyto sliby stály u zrodu SPZ, dnes 
jsou „u ledu“. Naše občanské sdru-
žení se je snaží opět tematizovat, 
připomínat, oživit.“ 

Budete se vyjadřovat 
ke každému investorovi, který 
se rozhodne v průmyslové zóně 
stavět?

„Nemůžeme a nechceme 
suplovat orgány státní správy. 
Na druhou stranu budeme chtít 
využít naše zákonné právo účastnit 
se správního řízení, zvláště pak 
u firem, kde bude zvýšené rizi-
ko ohrožení vodního zdroje pod 
SPZ.“ 

Myslíte si, že váš hlas je 
a bude dostatečný k tomu, 
abyste mohli výběr investorů 
ovlivnit?

„Předně, strategie výběru 
současných investorů ze strany 
vedení Zlínského kraje a její ser-
visní organizace Industry Servis ZK 
jde zcela proti původnímu smyslu 
SPZ - tedy přinést regionu nová 
pracovní místa. Do SPZ dosud míří 
výhradně jen firmy z blízkého okolí. 
Tím logicky nepřinášejí nová pra-
covní místa pro region, ale navíc 
definitivně zablokují nemalý prostor 
SPZ potenciálním novým velkým 
zaměstnavatelům. Tuto skutečnost 
považujeme za absurdní a alarmu-
jící. Jeden z požadavků zmíněné 
petice proto chce zamezit pouhé-

mu přesunu firem z okolí do SPZ 
i proto, že nejsou přínosem pro za-
městnanost v regionu.  Náš hlas má 
velmi omezenou váhu, ale důležité 
je již to, že může zaznít. Avšak bez 
zapojení dalších občanů do aktivní 
péče o svou obec, o budoucnost 
svou i svých dětí mnoho pozitivní-
ho nedokážeme. I proto uvádíme 
na našich internetových stránkách 
kontakty na odpovědné osoby, kte-
ré mají vliv na dění v SPZ. Každý 
občan může například napsat své 
názory či dotazy současnému i bý-
valému hejtmanovi našeho kra-
je. Především oni jsou odpovědni 
za dění kolem SPZ. 

Nejde však jen o výběr inves-
torů. Podstatný vliv na kvalitu na-
šeho života bude mít nově vznika-
jící územní plán města. Především 
zde by měli občané velmi zpozor-
nět a využít možnosti vznášet své 
připomínky. Podle našich informací 
to bude možné po omezenou dobu 
přibližně počátkem dubna tohoto 
roku. Bohužel podle aktuálního 
návrhu má dojít opět k dalšímu 
rozšíření SPZ,  jejíž současný roz-
sah činí 275 ha. Údaj 360 ha, který 
uvádí správce zóny Industry Servis 
ZK, neodpovídá skutečnosti. Kraj 
však vlastní i další pozemky, které 
podle našeho petičního požadav-
ku navrhujeme v novém územním 
plánu vymezit jako plochu zeleně, 
kde by mohl vzniknout např. park, 

remízky a další přírodní prvky, které 
pomohou vyvážit zátěž obrovské 
průmyslové plochy. Především 
zde mohou naši zastupitelé, ve-
dení města prakticky dokázat, že 
myslí především na své občany 
a podstatně přispět k eliminaci 
negativních dopadů SPZ na oby-
vatele města. Bohužel úzké, spíše 
formálně navržené „ochranné pásy 
zeleně“ jsou plánovány i na po-
zemcích, které jsou v osobním 
vlastnictví. Prakticky to znamená, 
že souvislé ochranné zelené pásy 
nejspíše nevzniknou ani v blízkých 
desetiletích! A to proto, že město 
nebude mít dostatek financí, snad 
ani vůle, na zakoupení těchto po-
zemků a výsadbu. Navíc zastá-
váme názor, že náklady na kom-

penzaci negativních vlivů SPZ má 
nést především vlastník zóny, tedy 
Zlínský kraj. V případě, že v novém 
územním plánu města naši za-
stupitelé vymezí většinu pozemků 
kraje, jež dosud do SPZ nespadají,  
jako „zeleň“, tak již výsadbě kom-
penzačních prvků zeleně nebude 
nic bránit! Je na občanech, zda 
zvolené zastupitele o tomto po-
třebném kroku přesvědčí svými 
připomínkami i podpisem výše 
uvedené petice.“ 

Jak vás vlastně berou pří-
slušné úřady, které o obsazová-
ní zóny rozhodují? Jaké s nimi 
máte zkušenosti?

„Paní Hanáková ze spřáte-
leného o.s. Ohnica navštívila již 
rozličné odbory Zlínského kraje 
i pracovníky firmy Industry Ser-
vis ZK. Společně chceme nyní 
osobně navštívit také hejtmana 
Zlínského kraje. U pracovníků MÚ 
Holešov jsme původně cítili sil-
né obavy z toho, co nám mohou 
či nemohou „prozradit“. Již jsem 
zmínil, že přibližně dva měsíce 
se nám nedařilo zjistit ani název 
odborného hydrologického posud-
ku, který hodnotil záměr gumáren 
Mitas postavit svůj závod v SPZ. 
Naštěstí však má každý občan zá-
konný nárok na svobodný přístup 
k informacím o životním prostředí. 

Pokračování na str. 5

Věž vodojemu se stala novou dominantou Holešova. Spousta lidí má nyní obavy, aby se voda jímaná 
do tohoto vodojemu dala po zprovoznění průmyslové zóny vůbec ještě pít. Foto František Sovadina
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Pokračování ze str. 4
I na tuto základní skutečnost jsme 
veřejně upozornili vedení města 
na posledním zastupitelstvu. Od té 
doby jsme navštívili např. odbor 
územního plánování našeho měs-
ta v souvislosti s tvorbou nového 
územního plánu či odbor životního 
prostředí. Setkali jsme se nyní již 
s profesionálním a vstřícným přístu-
pem. Velmi si toho ceníme.  Rovněž 
na internetových stránkách města 
si dnes již může každý z občanů 
přečíst hydrogeologický posudek 
„Vliv projektovaného výrobního zá-
vodu Mitas na vodní zdroje v Ho-
lešově a Všetulích“, jehož závěry 
vyzněly jednoznačně proti umístění 
gumáren Mitas do SPZ. V posudku 
přesně stojí: … V daných přírodních 

podmínkách by umístění závodu 
Mitas v ochranném pásmu jímacího 
území představovalo zcela jistě 
nepřípustné ohrožení podzemních 
vod a s největší pravděpodobností 
hraničící s jistotou i poškození jejich 
kvality… Tímto vedení města usku-
tečnilo jeden z našich petičních 
požadavků, čehož si rovněž velmi 
vážíme. Bohužel ani tento odbor-
ný posudek nezaručí, že gumárny 
nepostaví své provozy nad naším 
zdrojem pitné vody. Firma Mitas již 
před delší dobou dala najevo, že si 
nechá vypracovat hydrogeologický 
posudek vlastní.“ 

Pokud vím, kontaktovali 
vás i zástupci společnosti Mitas, 
proti jejímuž angažmá v Hole-
šově protestujete. O čem jste 
spolu jednali?

„Opakuji, my „neprotestuje-
me“, jen připomínáme původní 
garance majitele SPZ - Zlínského 
kraje. Gumárny Mitas není mož-
no považovat za „lehkou výrobu“ 
a přesunem z Otrokovic do regionu 
nová pracovní místa nepřinesou. 
Setkali jsme se počátkem ledna, 
jednalo se o vzájemné informativní 
setkání. My jsme kromě jiného in-

formovali představitele firmy o pří-
pravě „Petice proti umístění gu-
máren Mitas nad zdroj pitné vody 
a za zachování zdravého životního 
prostředí na Holešovsku“. Předsta-
vitelé Mitasu pak např. nevyloučili 
možnost, že by kromě provozu 
v Otrokovicích chtěli do SPZ přesu-
nout následně i, laicky řečeno, tzv. 
„míchárnu kaučukových směsí“, 
tedy provoz ze Zlína. Respektive, 
jak mi řekl v prvním telefonickém 
kontaktu během prosince mluvčí 
Mitasu, nyní parafrázuji: „Chtěli 
bychom být v Holešově v plné 
síle.“ Tomu nasvědčuje i velikost 
pozemku 6,5 ha, který chce Mitas 
zakoupit, a opce na dalších 6 ha. 
Informace o řekněme „iniciativní 
roli kraje“ při záměru přesunout 

firmu Mitas do SPZ, které v tomto 
prosincovém kontaktním telefonátu 
rovněž zazněly, mi však již na tom-
to lednovém setkání tiskový mluvčí 
nepotvrdil. Vysvětlil mi, že jsem 
jeho prvotním slovům v telefonu 
patrně „špatně porozuměl“. Proza-
tím je tedy nebudu, a ani překva-
pivou zprávu o jedné podivuhodné 
„dohodě“, blíže specifikovat.“ 

V regionu je dnes docela 
vysoká nezaměstnanost. Ne-
bojíte se toho, že vás někdo 
nařkne z toho, že komplikujete 
vznik nových pracovních míst 
a bráníte zvyšování prosperity 
v regionu?

„Současná strategie obsazo-
vání SPZ ke snižování nezaměst-

nanosti nevede, jen ji konzervuje. 
Do SPZ nyní směřují výhradně 
firmy z blízkého okolí, které nová 
pracovní místa do regionu nepři-
nesou, jednoduše proto, že v něm 
již dávno působí. Pouhé přesunutí 
firmy o 15-20 km není pro zaměst-
nanost přínosem. To není pouze 
případ gumáren Mitas, ale také 
zbývajících firem, které o umístění 
v SPZ projevily zájem. Např. u fir-
my Pokart je v dokumentaci ve zjiš-
ťovacím řízení jasně uvedeno, že 
nová pracovní místa nevytvoří. 
Nejen za vznik SPZ nad vodním 
zdrojem, ale i za tuto skutečnost, 
která je v naprostém rozporu s pů-
vodním záměrem SPZ, je zodpo-
vědné vedení Zlínského kraje. Tuto 
anomálii by mělo transparentně 
vysvětlit.“

Přemýšlíte o tom, že se 
budete v budoucnosti vy nebo 
vaše sdružení angažovat i v ko-
munální politice? Tedy že bude-
te kandidovat do městského či 
krajského zastupitelstva?

„V současnosti tuto otázku vů-
bec neřeším. Aktivity kolem SPZ, 
petice, rozličná jednání, konzultace, 
organizační práce či kontakt s médii 
mi zabírají skutečně hodně času, 
prostředků i energie. V činnosti na-
šeho sdružení není přítomen politic-
ký kalkul, ale snaha mít čisté svě-
domí a nemlčet tehdy, když je třeba 
promluvit. Před lety jsem studoval 
spolu s historií také filozofii, nemám 
tedy o politice naprosto žádné iluze. 
Současně mi je však dobře známo 
také Platonovo pojetí politiky jako 
služby, význam starosti o polis, 
o obec, o společné dobro.“ 

Za rozhovor poděkoval 
František Sovadina

Beseda o průmyslové zóně
Beseda s občany na téma Strategická průmyslová zóna Holešov se bude konat 4. dubna od 18 hodin 
v sala terreně holešovského zámku. Účastnit se jí budou zástupci společnosti Industry Servis ZK, a.s., 
která má výstavbu a provoz zóny na starosti.

Přání k narozeninám
Dne 25. 3. 2011 oslaví krásné kulaté narozeniny paní ředitelka SVČ-TYMY Jarmila Vaclachová.  
Se stálou radostí a neuvěřitelným životním elánem se od útlého mládí věnuje dětem a mládeži.  
S obrovskou láskou a vitalitou pro ně pořádá řadu akcí, programů a táborů. Rádi bychom jí touto cestou 
popřáli a poděkovali.

Tuhle krátkou básničku posíláme Ti v přáníčku,
aby štěstí Tvoje bylo, nic zlého Tě netrápilo,
ať vše špatné spraví dobrá nálada a starosti hodíš za záda.
Ať růže na cestu sypou se ti, ať každé přání splní se ti,
ať oči tvé štěstím září, ať kvete úsměv na tvé tváři.
Vše nádherné k narozeninám přejí  

kolegové a zaměstnanci SVČ-TYMY

Březen, třetí měsíc kalendářní-
ho roku, bývá posledním měsícem 
roku mysliveckého, tedy měsícem 
jaksi bilančním. Vytvářejí se nové 
plány, na výročních schůzích se 
hodnotí rok uplynulý. Nejinak tomu 
bylo i v Mysliveckém sdružení Háje 
Tučapy - Bořenovice, jehož výroční 
schůze proběhla v sobotu 12. 3. 

Pachové odpuzovače chrání zvěř
2011 v bořenovickém pohostinství 
„U Karla“. Ve zprávě o činnosti MS 
nechybělo, kromě tradičních infor-
mací, i hodnocení  rekonstrukce  
budovy bývalé váhy v Tučapech, 
jež bude sloužit jako klubovna MS, 
dále zajímavé vyhodnocení použití 
pachových odpuzovačů při silni-
cích Holešov - Bořenovice a Tuča-

py - Prusinovice. Na těchto úsecích 
došlo k podstatnému snížení střetů 
srnčí zvěře s vozidly, a to zhruba 
o 80 %. Součástí výroční schůze 
bylo i slavnostní pasování do cechu 
myslivců a slavnostní pasování na 
lovce zvěře srnčí, daňčí a černé.

Zdeněk Hlaváč
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Žáci po prázdninách znovu 
usedli do školních lavic a učite-
lé se opět postavili za katedru. 
Začal nový školní rok 2010 - 
2011 a není to rok ledajaký - pro 
naši školu to bude rok velkých 
oslav. Určitě se zeptáte jakých? 
Budova 2. Základní školy v Ho-
lešově byla postavena k 1. září 
1911. Myslím, že každý si hra-
vě spočítá, že již stokrát v ní 
zaznělo 1. září první zvonění!  
100 let školy není běžné výro-
čí a málokterá škola se může 
pochlubit takovou historií, jako 
naše, a proto proběhnou oslavy 
tohoto výročí. 

Pedagogové školy se roz-
hodli, že dětem přiblíží dobu, 
která uplynula během 100 let, 
a připravili pro žáky celoroční 
projekty v rámci výuky. Škol-
ní rok se skládá z 10 měsíců, 
stejně jako století z 10 deseti-
letí. V každém měsíci se budou 
žáci seznamovat s významný-

mi událostmi jednotlivých de-
kád. Oslavy budou zahájeny 
v zámeckých prostorách 24. 
června 2011 těsně před hlav-
ními prázdninami s důstojným 
kulturním programem a odhale-

ním pamětní desky na budově 
školy, poté budou pokračovat 
v září, které se ponese v du-
chu let 1911 - 1921, a postupně 
bude každý měsíc následovat 
jedno desetiletí… 

Žáci budou pátrat po vý-
znamných událostech tohoto 
období, zjišťovat, jak tehdy děti 
žily, s jakými hračkami si hrály, 
sami budou tvořit výrobky a vý-
stavky. Vždy na konci měsíce 
se ve škole daný úsek historie 
uzavře dnem, kdy žáci společně 
s učiteli seznámí s nashromáž-
děnými poznatky ostatní žáky 
a vytvoří pro ně prezentaci. 
Starší žáci se v rámci možnos-
tí oblečou do dobových oděvů 
a toto bude probíhat ve škole 
měsíc po měsíci. Od září bu-
dou poznatky žáků uveřejněny  
na webových stránkách školy 
včetně fotodokumentace. Naše 
celoroční akce vyvrcholí červ-
novými Radovánkami.

Buďte s námi a držte nám 
palce, ať se nám tento projekt 
podaří a naše krásná škola 
vstoupí do dalšího století své 
existence.“
Mgr. Drahomíra Konvalinková, 

ředitelka školy

2. Základní škola letos oslaví sto let od svého založení

Historie dnešní 2. Základ-
ní školy Holešov se začala psát 
téměř před sto lety - tehdy bylo 
vzhledem ke zvyšujícímu se po-
čtu dětí ve městě rozhodnuto 
o stavbě nové školy. Jak se píše 
v historickém dokumentu  nazva-
ném V upomínku na otevření 
dívčí školy v Holešově: „Město 
Holešov věnovalo svým dětem 
skvostný dar, postavilo nádher-
nou dívčí školu ku vzdělání svých 
dcer. Nutnost postaviti novou bu-
dovu školní pro dívky ukázala se 
nezbytnou v několika posledních 
letech. Žaček každým rokem při-
bývalo a nové třídy umísťovány 
pro nedostatek učíren v různých 
částech města od hlavní budovy 
školní vzdálených. Rozhodnutím 
obecního výboru ze dne 29.1.1909 
usneseno postaviti novou budovu 
dívčí školy na pozemku získaném 
zrušením školní zahrady, 
na postoupeném pozem-
ku opatrovny sv. Martina 
a na zakoupené části za-
hrady pí. Roháčkové.“

Stavba nové 
budovy

Tak začínají dějiny 
dnešní 2. Základní školy 
Holešov, v řeči místních 
občanů „dvojky“, mluvíme-
li o základních školách na-
šeho města. Dívčí škola 
byla postavena podle plá-
nu c.k. inženýra a archi-
tekta Vladimíra Fischera, 
její stavba probíhala od  
1. března 1910 do konce 
prázdnin roku 1911 a byla 
svěřena zdejšímu staviteli 
Janu Janáčovi; financova-
lo ji město samotné.

Škola byla slavnost-
ně otevřena 17. září 1911 

a starosta města František Hauk 
ji po procítěném projevu předal 
učitelskému sboru v čele s ředite-
lem Stanislavem Luňáčkem k uží-
vání. Dívčí škola neměla vlastní 
tělocvičnu, ta byla přistavěna až 
v roce 1930; žákyně zatím cviči-
ly v tělocvičně protější sokolovny, 
kam docházely chodbou, vysta-
věnou na sousedním pozemku. 

Proměny v průběhu 
století

Dívčí škola pod vedením mno-
ha ředitelů přečkala obě světo-
vé války, rovněž několik obratů 
ve směřování našeho státu, které 
vyvrcholily v roce 1948 nástupem 
KSČ do čela republiky. Význam-
né změny nastaly v polovině 20. 
století, kdy nejdříve v letech 1953 
- 1959 byla v budově školy zříze-

na Pedagogická škola pro učitele 
národních škol a také internát; 
z původní dívčí školy zůstaly za-
chovány pouze třídy 1. -  5. ročníku 
pro praxi studentek střední ško-
ly. V dalších letech se probíhající 
reformy našeho školství promítly 
do názvu školy, který se několikrát 
změnil - ze Střední školy dívčí nej-
dříve na Osmiletou střední školu, 
poté na Základní devítiletou školu 
a dnešní Základní školu.

Škola prošla několika sta-
vebními úpravami, z nichž k nej-
větším patřily zmíněná přístavba 
tělocvičny roce 1930, později byla 
provedena nová fasáda školy, 
rekonstrukce elektrického vedení 
a osvětlení, a třídy byly vybaveny 
novým nábytkem. Důležitá byla 
instalace ústředního topení, která 
proběhla v letech 1972/73, kdy byl 
vybudován tepelný kanál od ko-

telny po tělocvičnu a za provozu 
školy bylo nainstalováno ústřední 
topení v celé škole. V roce 1986/87 
byly vyměněny dlažba a parkety 
na chodbách a v učebnách, byl 
oplocen školní dvůr. V roce 2000/01 
prošla škola celkovou rekonstrukcí 
- došlo k výměně instalací, střešní 
krytiny, přípravě půdního prostoru 
pro další výstavbu, dále bylo vybu-
dováno únikové schodiště a výtah, 
nad tělocvičnou vznikly sborovna 
a nová učebna a byla vybudována 
samostatná plynová kotelna. 

Vývoj počtu žáků
Co se týče počtu dětí ve ško-

le, ten prodělal změny v závislosti 
na demografické křivce - v roce 
1946 bylo zapsáno 325 žákyň v 10 
třídách, v roce 1959 měla škola 635 
dětí a následující vývoj vypadal tak-

to: 1966 - 19 tříd - 608 žáků, 
1976 - 19 tříd - 541 žák, 
1986 - 19 tříd - 631 žák, 
1996 - 19 tříd - 473 žáci, 
2007 - 13 tříd, - 235 žáků.

V letošním školním 
roce dochází do 9 tříd 
220 žáků, z toho v tom-
to pololetí z nich dosáhlo 
94 prospěchu s vyzna-
menáním. V roce 2010 
byla úspěšnost přijatých 
absolventů na SŠ 100 %. 
Ve škole pracuje žákov-
ský parlament, který se 
pravidelně schází a podílí 
se  na pořádání akcí pro 
spolužáky, jako jsou např. 
různé sbírky, Den Evro-
py, Talentík apod. V rámci 
školy funguje rovněž školní 
družina a školní klub, pod 
jehož hlavičkou působí 17 
zájmových kroužků.

Pokračování na str. 7
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2. Základní škola letos oslaví sto let od svého založení

Pokračování ze str. 6

2. ZŠ dnes
ZŠ má 17 pedagogických pra-

covníků a 6 pracovníků nepedago-
gických, její prioritou je zaměstná-
vat  plně kvalifikované pedagogy 
a pečovat o jejich odborný růst. 
Škola získala jako první holešovská 
ZŠ 1. 1. 1996 právní subjektivitu, 
je příspěvkovou organizací a jejím 
zřizovatelem je město Holešov. 
Ředitelkou školy je od 1. 4. 2007 
Mgr. Drahomíra Konvalinková a zá-
stupcem statutárního orgánu je 
Ing. Iva Foukalová. Škola pracuje 
od roku 2005 na základě Školního 
vzdělávacího programu pro základ-
ní vzdělávání, jako volitelné před-

měty nabízí svým žákům informati-
ku, tělesnou výchovu a cizí jazyky. 
Základním rysem koncepce rozvoje 
školy je naprostá otevřenost mezi 
vedením školy, učiteli, žáky, rodiči, 
zřizovatelem a veřejností. ZŠ se 
snaží vytvářet prostor pro žáky se 
zvláštními vzdělávacími potřeba-
mi - jednak pro žáky s poruchami 
učení a chování, jednak pro žáky 
mimořádně nadané. Z hlediska 
problematiky prevence rizikových 
jevů jsou žáci zapojeni do mnoha 
denních, několikadenních a dlou-
hodobých aktivit - účastní se např. 
představení v Městském divadle 
Zlín, absolvují plaveckou školu, 
ozdravné pobyty u moře, školní vý-
lety, PEER program prezentovaný 
studenty místního gymnázia, školu 

v přírodě, docházejí do školního 
klubu či pracují v zájmových krouž-
cích. V rámci mezinárodní spolu-
práce navštěvuje školní parlament 
družební školu v Turčianských 
Teplicích. V Holešově spolupra-
cuje ZŠ nejčastěji s MŠ Grohova, 
ostatními základními školami, Gym-
náziem Ladislava Jaroše Holešov, 
VPŠ a SPŠ MV v Holešově, MKS 
a s TYMY centrem.

Rodinné prostředí
Při škole působí občanské 

sdružení - Sdružení rodičů a přá-
tel dětí a dále školská rada, které 
podporují aktivity žáků a plynulost 
komunikace mezi školou a veřej-
ností; ta je o dění  ve škole informo-

vána prostřednictvím Informačního 
centra, které zahrnuje vydávání 
školního časopisu, aktualizaci in-
ternetových stránek ZŠ a výroč-
ních zpráv školy. 

Kvalita školních prostor se 
díky rekonstrukci a průběžné údrž-
bě dostala na vysokou úroveň. 
O jejím stavu se každoročně mo-
hou zájemci o studium přesvědčit 
při dni otevřených dveří. 

2. Základní škola Holešov je 
z holešovských tou nejmenší, což 
vytváří pro děti takřka rodinné pro-
středí - všichni žáci a učitelé se znají 
navzájem a pracují v téměř komorní 
atmosféře, žáci se mohou velmi 
snadno seznámit se spolužáky z ji-
ných tříd a spolupracovat s nimi 
např. v rámci celoškolních projek-
tových dnů. Všechny děti se tak 
učí vzájemné pomoci, nenuceným 
způsobem se seznamují s prací jed-
notlivých tříd, a získávají tak nové 
životní zkušenosti a poznatky.

Oslavy výročí
24. června 2011 budou za-

hájeny oslavy neuvěřitelných sta 
let existence 2. ZŠ Holešov -  
za všechny bývalé žáky, pedagogy, 
ostatní pracovníky, rodiče a veřej-
nost přeji škole s jejími žáky, učiteli 
a pracovníky dalších úspěšných 
100 let tvůrčí práce s dětmi a slovy 
první kroniky školy - „…kéž jen 
stanou se skutkem zlatá slova, 
jež tu byla vyřčena. Kéž i dále 
pokrok a obětavost našeho 
města jeví se na poli školském, 
a to láskou jak k budově, tak 
i k vychovateli, který vzdělává 
tam nejvzácnější poklad - dítě. 
Jména všech příznivců školství, 
pracovníků na společném poli 
kultury zůstanou vryta v srdce 
potomků a přenášeti se budou 
z pokolení na pokolení…“

Mgr. Svatava Ságnerová

Prodám dětskou koloběžku po 
jednom dítěti, krásná, zachovalá. 
Nafukovací kola, červeno-žluto-
-modrá, pro dítě od 3 let. Cena 
500,- Kč (PC 1600,-). Kontakt: tel. 
776 031 124.
Prodej pozemku (oplocená za-
hrada) vhodného k výstavbě RD 
v Dobroticích. Více informací na 
tel. 608 743 246. 
PRÁCE Z DOMU, více na www.
byznyszdomu.cz
Prodám byt 2+1 s lodžií na síd-
lišti 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 garáž v centru Holešo-
va. Tel. 773 902 777.
Prodám králíkárnu.
Tel. 773 902 777.

ŘáDKOVá
 inZERcE
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Masopustní veselí ovládlo o víkendu 5. 
a 6. března většinu obcí v okolí Holešova. Li-
dová tvořivost jako vždy neznala mezí. Vedle 
nezbytného medvěda a jeho doprovodu masky 
zobrazovaly nepřebernou plejádu pohádkových 
postaviček, nechyběly ani motivy na aktuální 
společenské a politické dění. Někdy bylo pře-
strojení natolik originální, že ani jeho vlastní 
nositel nevěděl, za co je vlastně převlečen. 
Například v Zahnašovicích připomínal mladík 
s pistolí v ruce někoho mezi Bin Ládinem a sva-
tební družičkou. „Já ani sám nevím, za co jdu,“ 
komentoval své přestrojení dotyčný.

Zatímco v menších obcích objede maso-
pustní průvod vesnici maximálně za tři hodiny, 
v obcích, jako jsou Přílepy, to trvá prakticky 
celý den. „Dědina se pořád rozrůstá, takže 
chodíme déle. Vadí nám ale, že hlavně někte-
ří noví obyvatelé obce, kteří si tady postavili 
domy, nám odmítají otevřít dveře,“ postěžoval 
si jeden z organizátorů masopustního průvodu 
v Přílepích.        

Text a foto František Sovadina       

masopust v regionu - masopust v regionu - masopust v regionu
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Novou předsedkyní Základ-
ní organizace Českého svazu 
zahrádkářů v Holešově se stala 
dlouholetá členka výboru Vlasta 
Čablová. Členové svazu ji zvolili 
na výroční schůzi, která se kona-
la v sobotu 26. února v zahrád-
kářském domě Na Dlažánkách. 
Ve funkci tak vystřídala Ladisla-
va Vyňuchala, jenž zemřel vloni  
2. března. Holešovským zahrád-
kářům uplynulý rok příliš radosti 
nepřinesl. V lednu 2011 zemřela 
také dlouholetá členka výboru, 
kronikářka a knihovnice Věra Ná-
šelová. 

Počasí nepřálo
Zahrádkářům nepřálo ani po-

časí. Chladné a deštivé jaro ve spo-
jení s příliš horkým létem ovlivnilo 
úrodu ovoce a zeleniny z hlediska 
kvality i kvantity. Úspěchy zahrádká-
ři neslavili ani na celostátní úrovni. 
Nejvíce se v činnosti svazu odrazilo 
nepřijetí zahrádkářského zákona, 
jehož návrh neprošel v Senátu a ani 
u prezidenta republiky.

„Republiková Rada ČZS přes-
to připravila pro rok 2011 náměty 
pro zahrádkářskou činnost, pro 
upevnění jednoty a pracovní akti-
vity a pro další rozvoj zahrádkář-
ského hnutí. Konstatovala, že jen 

Zahrádkáři si zvolili novou předsedkyni.
Uplynulý rok však příliš radosti nepřinesl

tak nás veřejnost, politici a stát-
ní představitelé přestanou vidět 
jako  pěstitele kedlubnů, kteří se 
hrabou na zahrádkách pro vlastní 
prospěch, a budou nás brát jako 
významné veřejně prospěšné ob-
čanské sdružení, které přispívá 
k údržbě zeleně, zlepšování život-
ního prostředí a k výchově mla-

dé generace. Je nás stále ještě 
přes 175 000 členů, jsme druhé 
nejpočetnější občanské sdružení 
spjaté s půdou,“ uvedl ve své zprá-
vě o činnosti organizace jednatel 
Stanislav Inquart, který dále kriti-
zoval fakt, že se řada členů nezú-
častňuje členských schůzí a jiných 
akcí a po straně potom kritizuje, že 
organizace nic nedělá.

Veřejné akce
Holešovští zahrádkáři v průbě-

hu roku 2010 zorganizovali celou 
řadu akcí. Vedle investičních prací 
na údržbě areálu Na Dlažánkách 
se opět prezentovali i ve vztahu 
k veřejnosti. V březnu uspořádali 
přednášku Ing. Zentricha na téma 
Byliny a prevence. V dubnu pak 

provedl přítel Zavadil na zahrádce 
Rudolfa Seiferta v osadě Za Páleni-
cí instruktáž řezu ovocných dřevin. 
Holešovská organizace uspořáda-
la 30. dubna okresní kolo soutěže 
Mladý zahrádkář pro základní školy. 
V červnu uspořádali zájezd na jižní 
Moravu, jehož součástí byla kromě 
jiného i návštěva soukromého sadu 
v Moravském Žižkově, lednického 

zámku, parku a skleníku. V září za-
hrádkáři připravili výstavu ovoce, 
zeleniny a květin, která se usku-
tečnila pod názvem Klobouk dolů. 
Výstavy se zúčastnili také zahrád-
káři z Dobrotic, Prusinovic, včelaři 
s živým rojem včel, zahradnictví 
Stella, majitel sadu v Jarohněvi-
cích či zástupci květinových síní 
z Holešova. Svá díla zde vystavoval 
i holešovský řezbář pan Stoklásek. 
Celkem se prezentovalo 32 vysta-
vovatelů se 155 vzorky. Výstavu 
navštívilo 250 dospělých návštěv-
níků a 265 dětí ze škol. 

Mladí se nehrnou
I v roce 2010 spravovali členové 

organizace zahrádky ve čtyřech osa-
dách - Žopská I, Žopská II, Za Ryb-
níčky a Za Pálenicí. Největší problé-
my řešili zahrádkáři Žopská I, které 
souvisely s připravovanou stavbou 
jihovýchodního obchvatu Holešova. 
Zahrádkáři rovněž kritizovali majitele 
dvou parcel v této zahrádkářské osa-
dě, kteří se o své parcely nestarají.  

Členská základna se v prů-
běhu roku v podstatě nezměnila. 
Organizace měla 106 členů, z toho  
19 starších 80 let. Hlavním problé-
mem zůstává získání nových členů 
z řad mladší generace.

František Sovadina

Novou předsedkyní zahrádkářů se stala dlouholetá aktivní členka 
výboru Vlasta Čablová. Jednání zahrádkářů přišli pozdravit 
i místostarostové města Rudolf Seifert a Jaroslav Chmelař.

Účastníci výroční členské schůze 
holešovských zahrádkářů.

Přílepskou hospodu U Páralů 
provoněla v sobotu 12. března opět 
libá vůně. Od 14 hodin se zde konal 
již 9. ročník koštování přílepské sli-
vovice. I přes skutečnost, že loňská 
úroda ovoce nebyla z nejbohatších, 
sešlo se na startu celkem 41 vzorků, 
které posuzovala nominovaná košto-
vací komise. Každý z jedenácti hod-
notitelů měl k dispozici škálu dvaceti 
bodů, aby jednotlivé vzorky ohodnotil 
dle vůně, chuti a celkového dojmu. 

Předkládané vzorky slivovice 
vystupovaly pouze pod startovním 
číslem, tudíž nikdo nevěděl, čí slivo-
vice se právě hodnotí. Po okoštování 
posledního byly bodovací protokoly 
předány sčítací komisi a všichni pří-
tomní netrpělivě čekali na konečný 
verdikt. Ani v průběhu sčítání bodů 
však program nijak neskomíral 
a v tomto mezičase probíhal dopro-
vodný košt kysaného zelí a okurek. 
Tuto pochoutku již však nehodnoti-

la jen komise hodnotitelů, ale také 
všichni přítomní hosté. Celou akci 
doprovázela hudbou a zpěvem v re-
gionu známá čtveřice harmonikářů 
- helingónkářů s bubeníkem. Krátce 
před osmou hodinou uviděli všichni 
zamávání výsledkovou listinou od sto-
lu sčítací komise a toto gesto pro-
zradilo, že konečný verdikt je znám. 

Nejprve proběhlo vyhodnocení 
nejlepšího zelí a okurek, v obou kate-
goriích zvítězil Staňa Jurčík. Poté již 
zazněla fanfára a byly ohlášeny tolik 
očekávané výsledky 9. ročníku košto-
vání. Nejlepší slivovici (165 bodů) vy-
pálil Mira Sovadina, v těsném závěsu 
na druhém místě (164 bodů) byl vzorek 
Romana Solaře a vítěznou trojici uza-
vřel třetím místem (161 bodů) vzorek 
Vaška Hrdličky. Všichni byli odměněni 
diplomem a dárkovým košem, vítěz 
navíc převzal dřevěný putovní pohár, 
na kterém jsou zvěčněna jména všech 
výherců předchozích osmi ročníků. 

Doufejme, že přílepské stráně 
v letošním roce dostatečně zalije 
slunce, příroda vydá dobrou úrodu 
a my se budeme moci ve zdraví sejít 
ke koštování i v dalším roce. Na zá-

věr patří dík přílepským zahrádkářům 
i ostatním pořadatelům, sponzorům 
a všem, kteří se na úspěšné akci 
jakkoliv podíleli.

Miroslav Sovadina

Košt slivovice v přílepské hospodě. 

1. 4. 2011 v 16 hodin se usku-
teční v areálu Domu zahrádká-
řů PŘEDNÁŠKA S BE SEDOU 
na téma: „REZISTENTNÍ ODRŮ-
DY JABLONÍ A SLIVONÍ“, při be-
sedě bude i výměna zkušeností  
s pěstováním zeleniny.
Český zahrádkářský svaz, základní 
organizace, zve zájemce na jarní 
FLORU OLOMOUC, do firmy SEMO 

Pozvánky na akce zahrádkářů
SMRŽICE a na zámek NÁMĚŠŤ 
NA HANÉ. Zájezd se koná 29. 4. 
2011, odjezd v 7.00 hod. od Domu 
zahrádkářů, Dlažánky. Přihlášky 
a platba 200 Kč se budou přijí-
mat před přednáškou 1. 4. 2011 
od 15.00 hod. u zahrádkářů.
Na tyto akce zve výbor ZO ČZS 
Holešov. 

Vlasta Čablová

V Přílepích se konal košt slivovice
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Výstavní sezóna v holešovském zámku 
sice ještě nezačala, ale kastelánovi nezbylo 
než udělat výjimku. V pátek 11. března proběhla 
v přízemní zámecké galerii unikátní vernisáž - 
při příležitosti svého koncertu zde nejlepší česká 
zpěvačka, císařovna české hudby Eva Pilarová 
vystavila spolu se svým kolegou, přítelem a pro 
tuto příležitost hostitelem, holešovským poly-
historem Robertem Rohálem, kolekci krásných 
fotografií.

Fotografické umění Evy Pilarové se v po-
sledních letech pomalu stává pojmem. Zpěvač-
ka fotografuje již od dětství, ale až před patnácti 
lety poprvé vystavovala svá díla v Galerii Orten 
v  Praze. Postupně přešla od klasické fotografie 
k výtvarně upravovaným kompozicím, které na-
zývá fotoobrázky - tak se ostatně celá výstava 
jmenuje. Jejími objekty jsou městská i venkov-
ská krajina, příroda, zvířata i západy slunce. 
Uvolněné linie fotografovaných objektů, které 
ve fotoshopu ještě ohýbá a více rozvolňuje, 
odkazují k impresionismu a připomínají vrchol-
ná díla slavného českého malíře Karla Chaby. 
Fotoobrázky Evy Pilarové už byly s úspěchem 
vystavovány v galeriích v Praze, Vídni, Plzni, 
Nymburku i v dalších městech.

Holešovan Robert Rohál, novinář, spiso-
vatel a stále uznávanější fotograf sice nefoto-
grafuje tak dlouho jako Eva Pilarová (počátky 

Fotoobrázky Evy Pilarové a Roberta Rohála v Holešově
jeho fotografické tvorby se datují do roku 2001),  
ale (nejen) holešovské publikum jej už dobře 
zná z řady skvělých výstav především černobílé 
portrétní a žánrové fotografie. V poslední době 
Robert Rohál doplnil své přirozené, upřímné 
fotografické výpovědi, odhalující vnitřní rozměr 
fotografované osobnosti rovněž o výtvarný pr-
vek, překrývá a doplňuje objekty svých fotografií 
malířským povrchem, vzešlým rovněž jakoby 
z impresionistické palety. Oba skvělí fotografové 
a výtvarníci se šťastně sešli v nové zámecké 
galerii a jejich výstava se letos jistě stane jedním 
z vrcholů zámeckých expozic. Velmi srdečnou 
a přátelskou vernisáž uváděl ředitel Městského 
kulturního střediska Pavel Chmelík a promluvili 
na ní starosta města Holešova Zdeněk Janalík 
a přátelé vystavujících - Karel Bartošek a Ví-
tek Chadima. Členka Městského divadla Zlín 
Petra Domžalová proložila program osobitými, 
výrazně podanými písněmi a na závěr se svým 
kolegou Radovanem Králem zazpívali píseň 
ze semaforské  jazzové opery Dobře placená 
procházka z dílny Suchého a Šlitra, ve které 
Eva Pilarová v šedesátých letech excelovala 
jako Vanilka. 

Fotoobrázky Evy Pilarové a Roberta Ro-
hála jsou krásným estetickým i uměleckým 
zážitkem a navíc mají velký výtvarný smysl, 
stojí za to si je pozorně a s otevřeným srdcem 
prohlédnout. Výstava je otevřena do konce 
letošního května. 

Karel Bartošek
Foto František Sovadina a Petr Procházka

Vernisáž zahájil ředitel MKS Pavel Chmelík, promluvil rovněž  
starosta Zdeněk Janalík.

Na slavnostním otevření výstavy nechyběl ani místostarosta  
Jaroslav Chmelař s chotí.

V kulturním programu zazpívali Radovan Král a Petra Domžalová, 
herci zlínského divadla.

Na „fotoobrázky“ se přišel podívat i poslanec Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR Josef Smýkal.

VýSTAVA

Fotoobrázky přilákaly řadu lidí, kteří mají 
ke kumštu blízko.
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POZnáMKA

Pozdě na lásku, brzo na smrt 
- toť motto Kočičí hry z pera maďar-
ského dramatika Istvána Örkény-
ho, která se na českých jevištích 
objevila už před mnoha lety. Za-
tímco v pražském Národním diva-
dle představovala titulní roli Dana 
Medřická, o pár let později hrála 
postavu Erži Orbánové Jiřina Boh-
dalová. Na zlínské scéně  (tehdy 
Divadlo pracujících Gottwaldov)  
inscenoval hru poprvé - psal se rok 
1973 - režisér Pavel Palouš, který 
do hlavních rolí obsadil Vladunu 
Polanskou, Danu Kláštereckou, 
Evu Matalovou nebo Janu Tomeč-
kovou. 

Ostatně Jana Tomečková 
a Eva Matalová se objevují i v nej-
novější inscenaci Kočičí hry, jež 
měla premiéru v Městském divadle 
Zlín v sobotu 5. března 2011 - a za-
tímco před takřka čtyřiceti lety hrála 

Jana Tomečková Eržinu dceru Ilo-
nu, dnes ztvárňuje Giselu, sestru 
Erži. A Eva Matalová? V roce 1973 
byla obsazena do postavy Myšky, 
Eržiny sousedky, dnes hraje Vik-
torovu matku.

Hlavní role nedávno premiéro-
vané inscenace ovšem patří skvělé 
Mileně Marcilisové, zkušené he-
rečce zlínské scény, která - v režii 
Jakuba Nvoty - předvádí doslova 
snad všechny rejstříky svého he-
rectví - a je skvělá, uvěříte jí kaž-
dé slovo či gesto. Bez přehánění 
lze její excelentní výkon označit 
za herecký koncert. Očividně má 
co hrát, předvádí člověčinu se vším 
všudy, ale navíc má v rafinovaně 
vygradovaném a inscenovaném 
kusu skvělé spoluhráče - vedle již 
zmíněných dam to jsou ještě Eva 
Daňková (Ilona), Ivan Řehák (Vik-
tor), Helena Čermáková (Pavla) 
nebo Romana Julinová (Myška), 
jejíž „story-monolog“ je rovněž he-
recky strhující.  

Robert Rohál

KOčičí HRA VE Zlíně

Ať už máme na internet 
a hlavně na život on-line názor 
jakýkoliv, film The Social Network 
by nás neměl minout. Garantem 
je v tomto smyslu už osoba jeho 
režiséra, kterým je David Fincher. 
Toho lze podezřívat z čehokoliv, jen 
ne z nedostatku informovanosti, 
zasvěcenosti, objektivity a perfek-
cionismu. Po kultovních dramatech 
Klub rváčů, Sedm, Úkryt, Hra a jiné, 
kde se jeho fantazie nemusela ne-
chat jakkoliv svazovat, se pustil 
do látek faktografických, které stojí 
a padají s příslušným sběrem ma-
teriálu a věrohodností. A vzal to 
od podlahy. Jeho Zodiac je až „mravenčím“ 
portrétem doby a jejích hrdinů, které spojuje 
případ snad nejproslulejšího masového (a nikdy 

nedopadeného) vraha Ameriky. Je nestranným 
a laboratorně věcným popisem tohoto kriminál-
ního případu a osudu lidí, kteří mu zasvětili život. 
Emoce zde nemají příliš místa. 

Stejným způsobem je nyní zpracován i film 
o zakladateli Facebooku - Marku Zuckerbergo-
vi. Tady si ostatně o toto „studené“ pojetí sám 
hlavní protagonista přímo říkal. Mark je těžký in-
trovert, dá se říci až podivín, který nemá daleko 
k autistickému postoji a prožitku. Jeho student-
ský společenský život je na nule a vstup do elit-
ních klubů nedostižným snem. Taky na poli 
lásky se mu příliš nedaří. Vše se ovšem změní 
ve chvíli, kdy vymyslí největší společenskou 
party on-line, Facebook. Z odmítaného outsi-

dera je rázem hvězda 
a (což jde ruku v ruce) 
i nejmladší miliardář 
(Mark je ročník 1984) 
na světě. Ale žádná 
cesta na vrchol nebý-
vá přímá a jednodu-
chá. Mark je obviněn 
z plagiátorství a musí 

The Social network - o fenoménu Facebook

podstoupit dlouhou řadu soudních tahanic 
o autorská práva. Sporům o to, kdo vlastně je 
zakladatelem Facebooku, je věnován ve filmu 
největší prostor. S prvním nápadem totiž přišli 
bratři Winklevossovi, jejichž prvotní myšlenku 
Mark „pouze“ geniálně rozvedl a zdokonalil. 

V hlavní roli filmu exceluje Jesse Eisen-
berg, který dokonale napodobil chůzi, ges-
ta, mimiku a hlavně mluvu Zuckerberga, jeho 
rychlopalně pronášené monology s naprostou 
absencí vzrušení. Markovi Zuckerbergovi se 
samozřejmě dostalo kromě pohádkového jmě-
ní i těch vysněných pozvánek do prestižních 
klubů a otevřely se mu všechny dříve zavřené 
dveře. Zdánlivě tedy dosáhl toho, oč usiloval. 
Na cestě vzhůru ale ztratil svého nejlepšího 
přítele a srdce dívky, o kterou tolik stál, rovněž 
nedobyl. Jsou totiž ještě (naštěstí) na světě 
věci, které se za peníze koupit nedají a život 
po síti prostý lidský kontakt a jeho vřelost nikdy 
nenahradí. Tahle poznání nám (nepolopaticky) 
servíruje skvělý film Davida Finchera, jehož 
příběh ocenila Oscarem za adaptovaný scénář 
i americká filmová akademie. 

Nezůstalo jen u jedné ceny, další Oscary 
dostal film za hudbu a střih, a stal se tak po feno-
menální Králově řeči a vizuálně bombastickém 
Počátku (shodně 4 Oscary) 3. nejúspěšnějším 
titulem loňské sezóny. 

Marie Drechslerová

Knižní TiP
David Laňka: Herecká tajemství

Může se zdát, že o velkých herec-
kých osobnostech už víme úplně všech-
no, vždyť životopisných knih už vyšlo. 
Jenže tahle není 
jako ty ostatní. 
N e s p o k o j u j e 
se s několika 
základními živo-
topisnými údaji 
a výčtem rolí. 
Jde do hloubky, 
odhaluje tajem-
ství, která dosud 
zůstávala skry-
ta. Díky tomu 
všichni herci, 
o nichž se zde 
píše, doslova 
ožívají před očima, jsou zbaveni aury vý-
jimečnosti a představeni se všemi svými 
chybami a pochybami. 

Josef Bláha měl panický strach 
z nemocí a ze smrti, Karel Hlušička se 
zbraní v ruce bojoval proti nacistům, 
Martin Růžek pomáhal schovávat české 
partyzány, kteří spáchali atentát na Heyd-
richa, František Husák utekl před slávou 
do pohraničí, kde hrál loutkové divadlo, 
Míla Myslíková svou nenaplněnou touhu 
po dětech vložila do psaní pohádek. 

Životní osudy devíti velikých českých 
herců jsou plné podobných dramat, která 
z této knihy dělají napínavé i překvapivé 
čtení…

RR

Obálka nové
Laňkovy knížky.

KinOREcEnZE
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Grafické zpracování programu: MKS Holešov
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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

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)

MĚSTSKé DIVADLO ZLÍN
Velký sál:
Čtvrtek 24. 3. v 19 h: KOČIČÍ HRA
Pátek 25. 3. v 10 h: ONDINA
Pátek 25. 3. v 19 h: 
KRÁSA NA SCÉNĚ
Neděle 27. 3. ve 14.30 h: INDIÁN-
SKÝ DEN (dětský karneval)
Pondělí 28. 3. v 19 h: 
STRÝČEK VÁŇA
Úterý 29. 3. v 19 h: 
JE TŘEBA ZABÍT SEKALA
Středa 30. 3. v 10.30 a 14.30 h: 
JEDNA NOC NA KARLŠTEJNĚ 
(Těšínské divadlo Český Těšín)
Čtvrtek 31. 3. v 10 h: 
VĚC MAKROPULOS
Sobota 2. 4. v 19 h: 
NÁJEMNÍCI PANA SWANA 
(Divadlo pod Palmovkou Praha)
Úterý 5. 4. v 19 h: 
SLUHA DVOU PÁNů

DiVADlO
Středa 6. 4. v 10 h: 
KRÁSA NA SCÉNĚ

STUDIO Z:
Čtvrtek 24. 3. v 10 h: 
JAK SI SPOLU HRÁLI
Pátek 25. 3. v 19 h: 
SPLAŠENÉ NůŽKY
Sobota 26. 3. v 19 h: ROK NA VSI, 
CIRKUS ČLOVĚK
Pondělí 28. 3. v 10 h: FRIDY KAHLO
Středa 30. 3. v 10 h: 
SPLAŠENÉ NůŽKY
Pátek 1. 4. v 10 h: 
JAK SI SPOLU HRÁLI
Neděle 3. 4. ve 14.30 h: 
JAK SI SPOLU HRÁLI
Pondělí 4. 4. v 19 h: 
SPLAŠENÉ NůŽKY
Středa 6. 4. v 10 h: 
SPLAŠENÉ NůŽKY

DÍlnA 9472:
Úterý 29. 3. v 19 h: SOUBOR-
NÉ DÍLO WILLIAMA SHAKE-
SPEARA VE 120 MINUTÁCH
Středa 30. 3. v 19 h: SRDCE 
KRÁSNÉ SLIVOVICE PLNÉ!
Sobota 2. 4. v 19 h: MADAM 
PIAF

< Radovan Král a Zdeněk Juli-
na v představení Je třeba zabít 
Sekala.

Regionální pobočka MSKA ve Zlíně, MO KDU-ČSL 
a Římskokatolická farnost v Holešově pořádají v rámci 

připomenutí 20. výročí obnovení 
Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži přednášku 

Významné osobnosti v dějinách 
Arcibiskupského gymnázia 

v Kroměříži
přednáší P. Mgr. Arnošt červinka

Autor představí také II. rozšířené vydání almanachu 
„Významné osobnosti AG v Kroměříži“, 

které si bude možné 
na závěr besedy zakoupit

Neděle 27. března 2011 v 15.45 hod. 
Dům u sv. Martina v Holešově

Srdečně zveme!



19

hole‰ovsko 6/2011www.holesov.cz

Nestává se to často, ale občas 
se zpěvákovi či zpěvačce dosta-
ne i standing ovation čili potlesku 
vestoje. Evě Pilarové se to podařilo 
naposledy na jejím koncertě v Ho-
lešově, který proběhl ve velkém 
sále holešovského zámku v pátek 
11. března. 

Zatímco první část koncertu 
patřila swingové muzice, pak už 
sázela jeden evergreen za dru-
hým. Některé pocházely z období 
jejího působení v Semaforu, ně-
které z éry, kdy byla v angažmá 
v divadle Rokoko. Samozřejmě 
že došlo i na pozdější hity, které 
lemovaly už její sólovou kariéru 
a které si rádo připomnělo i pu-

Eva Pilarová si v Holešově vyzpívala potlesk vestoje

blikum v Holešově. Zajímavostí 
koncertu, na kterém Evu Pilarovou 
doprovodili pianista Milan Dvořák 
a basista Vít Fiala, byl moment, kdy 
zpěvačka v jedné písni odstoupila 
od mikrofonu a polovinu písně od-
zpívala,  přičemž její hlas byl v cel-
kovém zvuku (a v ohromném sále) 
dominantní. Poté publiku sdělila, 
že to nebylo nic proti práci zvukaře, 
nýbrž proto, aby dokázala, „že to 
tam ještě je.“ Když svůj koncert 
po devadesáti minutách čistého 
času končila, publikum ji odměnilo 
potleskem vestoje.

Robert Rohál
Foto Milan Caha

Eva Pilarová během svého holešovského koncertu. Zpěvačku doprovodili klavírista Milan Dvořák a basista Vít Fiala.

Došlo na swing i staré semaforské hity. Basista Vít Fiala je skvělou zpěvaččinou oporou. Celý svůj koncert si i zábavně moderovala...
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Historie holešovského Divadla 6. května v obraze
Pro letošní rok, kdy oslaví 65 let existence, 

připravuje holešovské Divadlo 6. května dvě 
premiéry. Jednak to bude hra „August, august, 
august“, jednak inscenace „Návštěva staré 

dámy“. Kromě toho se chystá na květen další 
série akcí. 

Ještě předtím se ale - prostřednictvím 
starých fotografií - vraťme do minulosti a při-

pomeňme si činnost souboru z minulých let. 
Snímky redakci zapůjčil někdejší dlouholetý 
člen Divadla 6. května Laďa Bednář.

Robert Rohál

E. Pešková v hlavní roli hry 
M. D. Rettigová (1972).

L. Bednář a J. Seget v pohádce 
Švec a čert (1973).

Protagonisté pohádky 
Velká doktorská pohádka (1976).

L. Bednář a J. Mostýn v inscenaci Na dně (květen 1974). Nad plakátem hry Velbloud uchem jehly (1974).

Velký „tahoun“ Divadla 6. května - K. Ševčíková (s L. Bednářem).
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Holešovské manství - 2. část

HiSTORicKá 
ZAJíMAVOST (seriál)

Do poloviny 14. století byl celý Holešov, 
resp. tedy celé holešovské panství, majet-
kem olomouckého biskupa a jako takový byl 
manským statkem - byl svěřen (svým způso-
bem pronajat) urozenému manovi, který zde 
vystupoval jako pán, ale nikoliv jako majitel. 
Ve druhé polovině 14. století, kdy holešov-
skými many byli příslušníci starobylého a roz-
větveného rodu Šternberků erbu osmicípé 
hvězdy, se větší polovina Holešova  dostala 
do jejich vlastnictví (stala se alodiálním čili 
zpupným statkem) a menší polovina zůstává 
ve vlastnictví olomouckého biskupa, který ji 
uděluje v léno manům - většinou vlastníkům 
větší poloviny. 

Spor se Sárou
První známý man z rodu Šternberků, Jan 

(Ješek), zakladatel holešovské šternberské 
větve, který přijal manskou část Holešova lé-
nem v roce 1390 na biskupském hradě Mírově, 
se od roku 1394 dělil o manství s bratrem Zdeň-
kem, zakladatelem větve lukovské. Odváděli 
z manství biskupovi plat po 7 hřivnách stříbra. 
Z té doby se zachoval záznam o sporu pana 
Jana s židovkou Sárou, manželkou bohatého 
kroměřížského obchodníka Nazana. Pan ze 
Šternberka se Sáře zaručil za nějaký dluh 
svých příbuzných Světlovských, ti jej nevrátili 
a ani pan Jan neměl prostřed-
ky na jeho úhradu. Sára jej 
pohnala k biskupskému man-
skému soudu a ten rozhodl, že 
se Sára může hojit z výnosů 
manské části Holešova. 

Z husitských dob se zprá-
vy o manství nezachovaly 
- do manských desek se ne-
zapisovalo. V roce 1437 přijal 
manství (včetně vsi Pacetluky) 
majitel alodní části Holešova 
Jiří z Lukova a Šternberka,  
ale ještě toho roku jej se sou-
hlasem biskupství přepustil 
(zřejmě na úhradu něja-
kých svých dluhů) Hanušovi 
z Deštné, řečenému Myškovi, 
který byl manem 8 let. Měl 
tedy Holešov - zdaleka ne 
naposled - vlastně dva pány. 
V roce 1447, kdy byl manem 
Albrecht ze Šternberka, mu 
biskup Pavel z Miličína léno 
odebral a dal je Janu z Hertic 
na dobu šesti let.

Dvě sestry versus biskup
Po smrti posledního muž-

ského holešovského Štern-
berka Jindřicha (1574) se 
ujaly manské části (stejně 
jako alodia) jeho sestry Eliška 
Anna a Kateřina. Vycházely 
přitom z listiny biskupa Sta-
nislava Thurza, který v roce 
1522 stanovil, že manství je 
v rodě Šternberků dědičné 
a v případě jejich vymření je 
může poslední potomek rodu 
komukoliv odkázat. Protože 
byly obě sestry vášnivé stou-
penkyně Jednoty bratrské, 
vyzval je olomoucký biskup 
Tomáš Albín z Helfenburka, 
aby manství předaly manské-

mu hofrychtéři Jiřímu Vlkovi z Konecchlumí. 
Sestry to ale zřejmě odmítly udělat a začala 
korespondence mezi biskupem a sestrami 
- biskup jim například osobně píše, že „…
manství zřetelně proti právu drží…“, a aby 
„…v Brně o soudu postním sobě den a místo 
jmenovaly a přátelsky se o věci té smluvily, 
však bez pohoršení práva...“

Zřejmě až po smrti jedné ze sester, Elišky 
(1578), se manství ujali manové Jan Vilím 
z Víckova a Jiřík Kamenohorský. Po roce ale 
předal biskup Stanislav II. Pavlovský holešov-
ské manství Václavovi ml. Haugvicovi z Bisku-
pic a v rodu Haugviců zůstalo až do roku 1604. 

Držením manství řešili zřejmě Haugvicové 
obživu mladších příslušníků rodu, kteří neměli 
nárok na jejich pozemkový majetek. Tito ma-
nové zřejmě sídlili v některém domě v manské 
části Holešova. 

V roce 1604 prodal se souhlasem biskupa 
Dietrichštejna Alexandr Jošt z Haugvic hole-
šovské manství novému pánu alodiální části 
Holešova, Ladislavu ml. z Lobkovic. Od té doby 

už manství přináleželo vždy buď majiteli Ho-
lešova, nebo jinému příslušníkovi rodu, který 
alodium v Holešově vlastnil.  K manství tehdy 
náleželo 13 poddaných rodin, v roce 1676 se 
uvádí, že holešovské léno představuje „14 
osedlých a neosedlých domů měšťanských, 
z nichž jeden, jenž jest vedle děkanství (zřejmě 
nynější dům s lékárnou „U Věže“), jest pustý, 
bez polí, luk i pozemků - patřily-li někdy k němu 
nějaké, byly odstoupeny tamnímu kostelu…“ 
Z toho domu se zanedlouho stala holešovská 
farní škola. Manskou byla tehdy souvislá fronta 
domů kolem fary - počínaje nyní již neexistují-
cím číslem 36 (v místech levé části nynějšího 
domu s výrobnou lahůdek  a prodejnou masa 
J. Pospíšila č.p. 33) přes obě stávající prodejny 
hraček, Neumannův dům (E-café), prodejny 
klenotů až po rovněž již neexistující dům č.p. 
46 (v pravé části tzv. Cvekova domu č.p. 45  
s prodejnou obuvi, kterou nedávno vystřídala 
prodejna gyrosu). Kromě měšťanských domů 
patřila k manství i jedna chalupa v Malé ulici. 
V roce 1760 František Antonín z Rottalu do-
stával z manské části 76 zlatých, 34 krejcarů  
a 2 denáry takzvaných „činží“, mezi které 
patřila mimo jiné i činže herynková a činže 
telecí. V roce 1835 je holešovské manství ještě 
menší - pouze 6 domů od fary po Kroměřížskou 
bránu (nynější katastrální úřad) a 8 domků 

v Malé ulici. 

Hrabě Wrbna 
složil vyvazovací kapitál

Měšťané odvedli na pla-
tech 19 zlatých a 59 a půl 
krejcaru, chalupníci z manské 
části neplatili žádné daně, ale 
měli velmi zajímavé povin-
nosti - v zimě museli shazo-
vat sníh ze střechy děkanství 
(fary) a celoročně museli stře-
žit městské vězně, vodit je 
k útrpnému právu a při jeho 
výkonu pomáhat. 

Biskupské (nyní vlastně 
už arcibiskupské) léno v Ho-
lešově zaniklo roku 1855, 
kdy hrabě Rudolf z Wrbna 
složil se souhlasem olomouc-
kého arcibiskupa Bedřicha 
z Fuerstenberka tzv. vyva-
zovací kapitál 160 zlatých 
a tím se zbavil vlastně už jen 
formálního postavení leníka 
(mana). Za symbolickou cenu 
pak přenechal holešovským 
občanům manské domy, 
které oni už rovněž fakticky 
vlastnili. 

Sedm set let trvající 
éra holešovského manství 
nezanechala v našem měs-
tě výraznější stopy. Během 
jejího trvání však byly pány 
části Holešova alespoň 
na krátkou dobu šlechtické 
rody (páni z Deštné, Hertic, 
z Víckova, Haugvicové), které 
jinak v naší městské historii 
neznáme. Jejich příslušníci 
však v Holešově skutečně žili 
a podíleli se na životě našeho 
města.

Karel Bartošek 
Morový sloup a za ním kostel Nanebevzetí Panny Marie. 

Foto Robert Rohál
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S Martinem Zdražilem, hole-
šovským rodákem, jsem si povídal 
po koncertě kroměřížské punk-
rockové kapely Nšoči. Ta měla 
nedávno vystoupení v zámeckém 
New Drive Clubu v Holešově, kde 
opět zazářila v plném lesku. 

Proč jste měli tříletou odmlku?
V kapele docházelo od roku 

2006 opět k neustálým personálním 
změnám, které se podepsaly jednak 
na stagnaci a taky náladě uvnitř hu-
debně zábavného souboru. (Smích.) 
Tak jsme si s frontmanem Pavlem 
Knapem řekli,že nějakou dobu ne-
budeme takzvaně tlačit na pilu, pů-
jdeme si po svých projektech a čas 
ukáže.

A ukázal?
Ukázal. Když jsem objížděl 

zdejší kluby s kapelou AREA 51, 
bylo mi osudné setkání se skupinou 
BW Bunny, partičkou, která dnes 
tvoří nynější sestavu Nšoči. Kluci 
a holka mají 18 - 22 let, mají parádní 
nadšení, energii včetně hudebních 

na slovíčko s kapelou nŠOči
zručností. A tak už fungujeme téměř 
rok a je to pohoda.

Co věkový rozdíl?
V punku nehraje roli!

Plány do budoucna?
Pokračovat v koncertování 

po celé republice i mimo ni (v mi-
nulosti jsme jezdili také Polsko 
a Slovensko), to nás baví nejvíce. 
A máme již pro naše fanoušky na-
chystáno několik nových  songů, 
takže celá tvorba za určitý čas lo-
gicky vyústí v další řadové CD. Ale 
uvidíme, zda ještě bude mít význam 
v dnešní době songy vydat na tomto 
nosiči tímto způsobem. 

Nějaký vzkaz fanouškům, ma-
sám, lidstvu?

Nic zásadního, nesledujeme 
naší tvorbou myšlenku spasení světa 
atd. Máme teorii, že sraček je kolem 
nás dost, a tak pojďme se alespoň 
na chvíli bavit a nemyslet na nic. 
Užijme si koncert, party... život.

Ptal se Jiří Vojáček

Besedu s tímto názvem při-
pravili pro své holešovské spolu-
občany a další zájemce otec a syn 
Bartoškovi, JUDr. Lubomír Bartošek 
a Ing. Karel Bartošek. V úterý 15. 
března od 17. hodiny proto sálek stu-
dovny v místní knihovně v Holešově 
patřil jen jim, jejich zasvěcenému 
výkladu a názorné sérii diapoziti-
vů. Přednášející nejprve pohovořili 
o zvonech jako neodmyslitelné sou-

Zvony - nejstarší artefakty Holešova 
části každého města či vesnice a při-
blížili jejich význam. Ten v minulosti 
tkvěl v úzké souvislosti s ohlašová-
ním mimořádných událostí. Dnes se 
omezuje převážně na náboženské 
záležitosti, to znamená, že zvony 
upozorňují na církevní obřady. 

Zvony slouží i ryze praktickým 
účelům, v době válek jsou opa-
kovaně roztavovány. Besedující 
Bartoškovi se s posluchači podělili 

i o rekordní údaje, týkající se např. 
největšího zvonu na světě, který je 
v Moskvě, měří 65 metrů a váží 200 
tun. Z Moskvy se vyprávění vrátilo 
geograficky do Holešova.

Ačkoliv jsou zde dva kostely, 
chrám Nanebevzetí Panny Ma-
rie a kostel u sv. Anny, do dnešní 
doby se podařilo uchovat jen zvony 
z chrámu. Jsou dva a pocházejí 
z roku 1596. 

Od tematiky zvonů byl pak už 
jen krůček k dalším stránkám histo-
rie Holešova. Po zbytek času vymě-
řeného besedě Bartoškovi pojednali 
o zdejších šlechtických vládnoucích 
rodech a jejich erbech. Přednáška 
o heraldice posléze poutavé vyprá-
vění přednášejících ukončila. 

Marie Drechslerová
Foto autorka a Robert RohálSehraná dvojice - Karel a Lubomír Bartoškovi.

Beseda o zvonech zaplnila sálek holešovské knihovny.
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žádný herec si nepřeje být zaškatulkován, říká Radovan Král

ROZHOVOR

Bylo to na nedávné vernisáži k výstavě 
Fotoobrázky, kde v rámci kulturního programu 
zazpíval s členkou Městského divadla Zlín Pet-
rou Domžalovou také její kolega Radovan Král. 
Ve zlínském angažmá je deset let a podle všeho 
je ve Zlíně spokojený, snad i proto, že tu sehrál 
řadu velkých rolí. Diváci si ho můžou pamatovat 
nejen jako rytíře Des Grieuxe, ale třeba také 
jako Charlie Chaplina. V poslední době zazářil 
například v inscenaci Krása na scéně anebo 
v novém představení Je třeba zabít Sekala, 
které mělo premiéru před pár dny…   

Co byste řekl k nejnovější inscenaci 
Městského divadla Zlín Je třeba zabít Seka-
la, kde máte jednu z hlavních rolí?

Rád bych pozval diváky na vesnické dra-
ma, které jistě mnozí znají v jeho filmové po-
době. Příběh Jiřího Křižana, který je o velké 
odvaze a také zbabělosti a o jeho přenesení 
na divadelní prkna.

Bude patřit právě tahle role k vašim 
nejoblíbenějším?

To je velmi těžká otázka. Já mám rád vět-
šinu svých rolí. Když s nimi člověk stráví tolik 
času, skoro vždy si k nim cestu najde. Postavu 
Jury Barana mám rád už teď, a to hlavně pro 
jeho přímost bez jakéhokoli kalkulu.

Když se ohlédnete, které postavy z va-
šeho zlínského působení vám vešly pod 
kůži? Jestlipak k nim patří i váš rytíř Des 
Grieux z muzikálově pojaté Manon...? 

RADOVAn KRál 
(ročník 1975)

Rodák z Opavy. Po absolvování 
brněnské JAMU nastoupil do angažmá 
v Městském divadle Zlín. Z inscenací, 
v nichž tady hrál a hraje, to byly například 
Poprask na laguně, Lucerna, Švanda du-
dák, Pension pro svobodné pány, Manon, 
Charlie Chaplin, Ženitba, Cyrano z Berge-
racu, Švejk, Krása na scéně, Je třeba zabít 
Sekala... Kromě toho hostoval v Městském 
divadle Brno (West Side Story) a v Dejvic-
kém divadle Praha (Kouzelná flétna).

Jenomže já vás viděl i v Brně v muzi-
kálu West Side Story, kde jste zpíval a hrál 
na trubku. To byla hostovačka?

Ano, to byla takzvaná hostovačka. Kromě 
Městského divadla Brno jsem hostoval ještě 
v Dejvickém divadle Praha. Bylo to v inscena-
ci Kouzelná flétna, kterou režíroval Miroslav 
Krobot.

V Holešově jste během vernisáže za-
zpíval duet s Petrou Domžalovou. Existuje 
nějaký muzikál, ve kterém byste si rád 
zazpíval?

Žádný konkrétní muzikál, ve kterém bych 
chtěl hrát, nemám. Ale miluji hudební divadlo 
a budu velmi rád, když se mu ve Zlíně budeme 
občas věnovat.

Ve Zlíně jste se předvedl i jako neoby-
čejně talentovaný komediální herec. Proto 
by mne zajímalo, jestli vás - v momentě, kdy 
se dozvíte, co vlastně budete v plánované 
inscenaci hrát - více odváže či navnadí 
postava komická, anebo vám udělá větší 
radost role dramatická...  Anebo je to tak, 
že každá role je vlastně výzvou? 

Přiznám se, že čím jsem starší, přijímám 
své obsazení do inscenací s čím dál tím větším 
klidem   Žádný herec si podle mého názoru 
nepřeje být zaškatulkován. Takže rád hraji obě 
herecké polohy, jak dramatickou, tak i komic-
kou. Podstatné je, jestli vás daná role nějak 
vzrušuje, nebo ji berete jako výzvu k něčemu 
novému, nepoznanému.

Ptal se Robert Rohál
Foto František Sovadina a archiv MDZ

Herci Radovan Král a Petra Domžalová zazpívali v rámci vernisáže písničku, která kdysi zazněla v pražském divadle Semafor. 

Radovan Král v duetu s Petrou Domžalovou.

V dramatu Je třeba zabít Sekala, které mělo premiéru 
19. března 2011.

Rytíř Des Grieux  mi pod kůží určitě zůstal 
a doufám, že naše rocková Manon také, ale 
těch postav bylo opravdu hodně. Z těch, které 
mi uvázly v hlavě, to jsou například Figaro, 
Julian Sorell, Švanda dudák, Bohumil Hrabal, 
Charlie Chaplin anebo v současné době třeba 

Trufaldino… a mnoho dalších.

Pamatuji se, že jste do Zlí-
na nastupoval spolu s Gab-
rielou Pyšnou a Jaroslavem 
Pleslem. Zatímco oba vaši ko-
legové odešli do Prahy, vy jste 
zůstal zlínskému divadlu věrný. 
Jste ve Zlíně opravdu tak moc 
spokojený?

Ano, jsem ve Zlíně občas spo-
kojený. Občas dodávám schválně, 
neboť být spokojený je nemít žád-
né nároky - ale ty já zcela jistě 
mám. Vždy záleží na tom, kdo 
divadlo vede a jak, soubor se mění 
jen málo. Jinak považuji Zlínsko 
za skvělé místo pro život.
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Novou soutěžní sezónu zahájila holešov-
ská děvčata na výbornou. 

Mažoretkové klání, kterého se zúčastnily 
desítky skupin z České republiky i Slovenska, 
se konalo 5. března v Bystřici pod Hostýnem.

V soutěži skupin jsme získaly:

Kadetky: Lentilky  - 3. místo 
Juniorky: Arabelky - 3. místo
Seniorky: Holešovské mažoretky - 4. místo

Holešovské mažoretky bodovaly v Bystřici pod Hostýnem

Lentilky.

V sóloformacích:

• Lenka Smýkalová - sólo kadetky rekvizity 
 - 1. místo
• Denisa Novotná - sólo kadetky s hůlkou 
 - 3. místo
•  Nikola Zlámalová - sólo junior rekvizity 
 - 1. místo, sólo junior s hůlkou - 1. místo
• Lenka Doleželová - sólo junior s hůlkou 
 - 1. místo
• Kateřina Lucká + Lucie Zlámalová 
 - duo junior s hůlkou - 2. místo

• Adéla Froňková + Klaudie Pospíšilová 
 - duo junior s hůlkou - 12. místo
• Lenka Dujková + Barbora Maťová 
 - duo senior s hůlkou - 1. místo
• Klára Brodová + Lucie Zakopalová 
 - duo senior s hůlkou - 9. místo
• Lentilky miniformace kadetky - 8. místo

Děkujeme všem děvčatům za vzornou 
reprezentaci a přejeme jim štěstí v dalších 
soutěžích, které nás v tomto roce čekají.

Trenérky Mažoretek Holešov

Arabelky.
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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
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 pro přátele dětských knížek, 
večerní výprava na holešovský zámek, čtení 
pohádek, vyprávění, malování, zpívání, sraz 
v 16.30, cena 50,- 
1. 4. Taneční show exhibice formací a párových 
show od 18.00, vstupné: 70,-
9. 4. Předvelikonoční keramická dílna, cena: 
20,- + materiál
10. 4. Všetulská hůlka - mažoretkový festival, 
začátek v 9.30, soutěžní disciplíny: miniformace 
a skupiny hůlka, pompony, vstupné: 30,-
12. 4. Jarní venkovní hry od 14.00 do 15.30 
ve Smetanových sadech
12. 4. Den otevřených dveří na železnici 
od 15.30 v budově bývalé DUHY
16. 4. Turnaj v badmintonu od 9.30, startovné: 
50,-/os.
16. 4. Opičí dráha od 14.00, cena: 10,-
18. 4. Výtvarka s Albertem od 15.00

Nabídka na velikonoční prázdniny pro děti:
21. 4. Taneční pohybovka 10.00 - 12.00, 
vstup: 10,-
21. 4. Hudební ladění 13.00 - 15.00, 
vstup: 10,-
21. 4. Florbalové hrátky 14.00 - 16.00, 
vstup: 10,-
22. 4. Velikonoční tvořivé dílničky 9.00 - 12.00, 
cena: 10,-
22. 4. Hopsa-tralala 14.30 - 16.30, 
vstup: 10,-
29. 4. Slet čarodějnic od 17.00
30. 4. Jarní vycházka NORDIC WALKING, 
sraz v 9.00

Duben v ICM - skákací podložky

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 - cyk-
listický  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 Adélkou a Kubou  ** 2.690,-
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-příro-
dovědný 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 nabídkou 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 apartmánech 300 m od moře, možnost, za-
jištění polopenze, pojištění léčebných výloh 
a denního cvičení pilates a powerjógy.
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, zakoupe-
ním hadrové panenky v ceně 600,- přispějete 
na očkování dítěte v Africe, akce probíhá celo-
ročně ve spolupráci s UNICEF.

MUZIKál v Praze
KAT MYDLÁŘ v sobotu 30. 4. - cena akční 
890,-, představení v divadle Broadway s hvězd-
ným obsazením, odjezd v 8.00 AN Holešov, 
přihlášky do 25. 3.

nABÍDKA
Možnost pronájmu jídelny s kuchyňkou
Tento nově zrekonstruovaný prostor je vhodný 
pro pořádání rodinných či podnikových oslav. 
Kapacita cca 40 osob. Je zde samostatný vchod 
přímo ze zahrady a součástí je také sociální 
zařízení. Informace na tel.: 573 39 69 28
PODĚKOVÁNÍ
Vážení přátelé, v úterý 15. 3. o půlnoci skončilo 
hlasovací období 3. kola Dreame Catcher.
Bohužel se nám nepodařilo získat nejvyšší počet 
SMS. Náš sen zatím nebude realizován. Přesto 
si moc vážíme pomoci a podpory všech, kteří byli 
ochotni pro nás hlasovat. Získali jsme celkem 
1701 SMS , naši „soupeři“ zvítězili o pouhých 62 
SMS. Vzhledem k tomu, že máme velký zájem 
stan získat, bereme tuto prohru jako výzvu, aby-
chom se zapojili do dalšího hlasovacího období, 
které zatím ještě není vypsáno. Věříme, že nám 
budete ochotni pomoci i v dalším období, jsme 
přesvědčeni, že se nám to tentokrát společně 
podaří. Ještě jednou děkujeme za vaši ohrom-
nou podporu, které si všichni moc vážíme.                                               

Jarmila Vaclachová

Dvěma snímky se vracíme k úspěšné soutěži Holešovský talent. 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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Holešovský starosta Zdeněk Janalík 
s oběma místostarosty Rudolfem Seiferem 
a Jaroslavem Chmelařem byli hosty výroční 
členské schůze holešovského Klubu důchodců. 
Ta proběhla před několika dny v někdejším 
Drive Clubu v přízemí kina Svět. 

Z pečlivě připravené zprávy, kterou před-
nesla vedoucí samosprávy Ivana Hanzlíková, 
se přítomní dozvěděli vše podstatné z činnosti 

Holešovský Klub důchodců rekapituloval
klubu. Tedy nejenom ve věcech čísel, ať už jde 
o hospodaření, nebo o členskou základnu (ta má  
k 1. lednu 2011 celkem 78 členů, z toho 71 žen), 
ale třeba i o tom, že většina členů je ve věku mezi 
75 a 85 lety a že dvě členky překročily věkovou 
hranici 90 let. Ivanka Hanzlíková přitom vyzvedla 
i úroveň besed, narozeninových oslav stejně jako 
zájezdů či kulturních exkurzí, kterých se členové 
klubu několikrát do roka rádi zúčastňují.  

„Závěrem této zprávy mi dovolte, abych 
poděkovala zástupcům města za jejich pod-
poru, jmenovitě dr. Horákové a Mgr. Seifertové 
z odboru sociálních věcí a zdravotnictví a všem, 
kterým není lhostejné, jak občané tráví své sta-
ří,“ uzavřela zprávu Ivanka Hanzlíková. 

Text a foto 
Robert Rohál

Na výroční členskou schůzi zavítali i představitelé města a zástupkyně 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Schůze proběhla v prostředí, které naši senioři už důvěrně znají  
a ve kterém se scházejí.

V rámci kulturního programu zazpíval sbor Plamínek ze 3. Základní školy Holešov. Slovo má právě Ivanka Hanzlíková.

V závěrečném díle své vzpomínkové tri-
lofie nazvaném Ve službách Thálie vypráví  
holešovský rodák Jiří Zapletal o svém putování 
po českých a moravských jevištích od roku 1953 
až do současnosti. Zvláštní pozornost věnuje 
činohře libereckého Divadla F. X. Šaldy, jejímž 
členem byl po dlouhých třicet let. Zapletalova 
sonda do její historie je nejen bilancí uměleckých 
vzestupů a pádů jednoho z předních mimopraž-
ských 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 otevře-
nosti a smyslu pro objektivitu - a čtenáři tak 
nabízejí konfrontaci s vlastními názory i vlastní 
bilancování toho, co život dal i vzal.

(red)

Jiří Zapletal o divadle

Manželé 
Hana a Vašek  
SOVADinOVi

oslavili v minulých dnech 
rubínovou svatbu.

SPOlEčEnSKá KROniKA

Oznámení

Hodně zdraví, štěstí a osobní pohody 
přejí Zapletalovi

ciTáTY SlAVnýcH
Julian Tuwim: Příbuzné nám dává osud. Jaké štěstí, že přátele si můžeme vybírat sami.
Albert einstein: Jsme tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž úsměvu a blahu závisí naše 
vlastní štěstí.
Romain Rolland: Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto, jací jsme, 
nebo spíše přesto, jací jsme. 
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Ve čtvrtek 17. března byl uveden v New Drive Clubu koncert souboru Zuzana Lapčíková Kvintet, který se konal v rámci jarního cyklu festivalu 
Musica Holešov. Nabídl nejen známou a ceněnou hudební osobnost, ale především kopec kvalitní muziky.  RR   

Foto Milan Caha

Festival Musica Holešov nabídl další bonbónek

Svou další výstavu bude mít od soboty 26. 
března do 23. června v galerii hradu Křivoklát 
Robert Rohál. Spolu s fotografem Janem Le-
vorou připravili expozici, jejíž název zní V pa-
vučinách snů. Výstava bude zahájena v rámci 
slavnostního otevření hradní sezony. Více na 
www.krivoklat.cz.

(red) 

V zámecké galerii si můžete během ná-
vštěvy výstavy Fotoobrázky zakoupit i výpravný 
katalog na křídovém papíře.

Najdete v něm nejen výběr z celkem 50 
vystavovaných fotografií Evy Pilarové a Roberta 
Rohála či zásadní informace o jejich umělecké 
činnosti, ale u limitované části nebudou chybět 
ani autogramy obou protagonistů. 

Holešovan 
na Křivoklátě

Katalogy s autogramy 
vystavujících

Výstava Fotoobrázky, která de facto ote-
vřela zámeckou sezonu a která je umístěna 
v místnostech tzv. „malé galerie“ v přízemí 
holešovského zámku, je otevřená denně kro-
mě pondělí, a to vždy od 9 do 12 a od 13 do  
17 hodin.

(mks)  
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Vážení příbuzní, vážení smu-
teční hosté, slova loučení jsou 
vždycky těžká, slova posledního 
rozloučení jsou pak k neunesení, 
zvláště když jde o člověka, s nímž 
jsme se znali dlouhá léta, vážili si 
ho a měli ho rádi.

Pan plk. Karel Bednařík již 
není mezi námi. Odešel v sobotu 
26. února večer v požehnaném 
věku 90 let. Dovolte mi prosím,  
abych se s ním rozloučil jménem 
velké rodiny jeho přátel z holešov-
ského Orla a lidové strany, s nimiž 
prožil léta dětství, mládí i zralého 
věku, doby svobody i hořká léta 
nesvobody.

Od dětství se jako žák a poz-
ději dorostenec zúčastňoval cvičení 
v holešovské orlovně i veřejných 
cvičení a akademií na zdejším orel-
ském hřišti i mimo Holešov. Mezi 
orelskou mládeží poznal i tu, která 
se měla později stát jeho ženou 
a maminkou jejich dětí. Když do-
šlo k německé okupaci naší země, 
odešel přes Polsko, Francii a Alžír 
do československého zahraničního 
odboje. Jako příslušník českoslo-
venské jednotky se ve Francii v pě-
šácké uniformě účastnil bojů proti 
německému wehrmachtu, a když 
bylo jasné, že Francie válku pro-
hrála, odjel s dalšími českými a slo-
venskými vojáky do Anglie, kde pak 
sloužil jako radiotelegrafista, střelec 
a navigátor v britském královském 
letectvu. Domů se vrátil na podzim 
1945 s mnohými britskými i čes-
koslovenskými vyznamenáními. 
Na besedách se orelští a lidovečtí 
přátelé mohli dovědět o jeho vá-
lečných osudech. Přes všechno 
utrpení a strádání si udržel svůj 
příslovečný humor a neztratil ho 
ani poté, co ho komunisté po úno-
ru 1948 vyhodili z práce. Když se 

Smuteční proslov ing. Františka Rafaji na pohřbu plukovníka  
Karla Bednaříka

Nejbližší víkend kolem 13. dubna je již poos-
mé věnován nočnímu vzpomínkovému pochodu 
ve stopách výsadkové skupiny Clay-Eva. Ani 
letošní rok není výjimkou, a proto bude pátek 
15. dubna další příležitostí, jak si v Hostišové 
připomenout tento desant a absolvovat trasu, 
kterou členové skupiny museli projít od svého 
výsadku do navázání kontaktu na přijímací adrese 
v Bystřici pod Hostýnem. Role pořadatelů se opět 
ujal Junák - Svaz skautů a skautek ČR, středisko 
Holešov; obec Hostišová a občanské sdružení 
Horizont Hostišová. Letošní pochod získal finanční 
podporu z dotačních prostředků MAS - Partnerství 
Moštěnka v rámci programu podpory spolků.

Minulý rok byl pro nás pořadatele výjimečný. 
V Hostišové jsme mohli uvítat všechny tři potomky 
parašutistů skupiny Clay-Eva. Byl to Ing. Čestmír 
Šikola, dále pan Michal Štokman a pan Antonín 
Bartoš. Poslední dva z nich žijí nyní v USA. Letos 
jejich návštěva plánována není, přesto věříme, že 
se dočkáme jiných vzácných setkání. 

Organizace pochodu bude podobná minu-
lým rokům. Po krátkém vzpomínkovém ceremo-

Pozvánka na noční vzpomínkový pochod 
clay-Eva 2011

niálu u pomníku v místě seskoku vyrazí jednotlivé 
skupiny na trať. A to buď přímo z Hostišové 
od obecního úřadu v delší variantě pochodu 
(36 km), nebo v jeho kratší verzi z Rackové 
od místního hřiště (30 km). Konec pochodu je 
v ranních hodinách na vlakovém nádraží v Bys-
třici pod Hostýnem. Novinkou letošního ročníku 
je tzv. symbolický pochod z Hostišové do Rac-
kové v délce 6 km pro ty, kteří si netroufají nebo 
nemohou absolvovat dlouhou trasu. 

Z bezpečnostních důvodů je pochod povo-
len pouze osobám starším 15 let, mladším pak 
za doprovodu dospělého. Skupiny, minimálně 
tříčlenné, se mohou přihlašovat do 11. dubna 
2011 15.00 hodin na webových stránkách po-
chodu: http://clay-eva.cz/. Po registraci jim budou 
zaslány přesné informace o průběhu akce.

Jde nám o to, aby noční vzpomínkový po-
chod nebyl pouze turistickým výkonem, ale aby 
pro své účastníky kromě netradičního zážitku 
představoval také příjemně strávený čas v krás-
né noční přírodě Hostýnských vrchů. 

Srdečně zvou pořadatelé pochodu.

Prodám štěňátka (pejska) Shi-Tzu do dob-
rých rukou. Ihned k odběru. Odčervená 
a očkovaná. Tel. 734 406 844.

rozhodl odejít za hranice, nejprve 
se zde,  na tomto místě - v uzamče-
ném holešovském farním kostele 
- tajně oženil se svojí snoubenkou 
Andělou Hejníkovou. Při rozloučení 
s P. Vojtěchem Rygalem, kateche-
tou a vzdělavatelem holešovské 
jednoty Orla, kterému komunisté 
právě zakázali vyučovat na zdej-
ších školách, přislíbil svému příteli, 
že jej vezme do zahraničí s sebou. 
Jeho pokus o druhý odchod do za-
hraničí, ke kterému došlo v noci 
z Velkého pátku na Bílou sobotu 
1948, se však nezdařil. Br. Bednařík 
při něm ztratil svého dobrého přítele 
P. Rygala, který byl na hranicích bez 
jakéhokoliv předběžného varování 
pohraniční hlídkou zastřelen.

  Manželé Bednaříkovi prožili 
několik měsíců ve vězení. Tento 
nezdar ani následná perzekuce 
a existenční problémy však br. 
Bednaříka nezlomily. Teprve v roce 

1980 se mohl zúčastnit setkání 
bývalých příslušníků 68. perutě 
na britském letišti Coltishall. Až 
po změně politického systému se 
v roce 1990 dočkal morální a po-
litické rehabilitace a zároveň byl 
povýšen do hodnosti plukovníka 
v záloze. Křesťanská sportovní 
organizace Orel mu u příležitos-
ti 75. narozenin udělila ocenění 
za účast ve 2. zahraničním odboji 
a za věrnost Orlu.  Zastupitelstvo 
města Holešova ocenilo jeho ak-
tivní přínos v boji proti nacismu 
a další občanskou angažovanost 
u příležitosti jeho osmdesátky udě-
lením Velké pečeti města.

Br. Bednařík dostal darem 
dlouhý život, během něhož po-
stupně odešli všichni přátelé 
z jeho generace i spolubojovníci 
ze zahraničního odboje. Za jeho 
statečnost, charakterovou pevnost 
a přátelskou družnost už mu dnes 

mohou poděkovat jen děti jeho vrs-
tevníků, z nichž mnohé obdaroval 
svým přátelstvím.

Když jsme s přítelem naposle-
dy navštívili br. Bednaříka na konci 
minulého roku, abychom mu podě-
kovali za jeho příklad statečného 
muže a dobrého člověka a za vše, 
co vykonal pro svoji zemi, město, 
Orla a KDU-ČSL, požádal nás, aby-
chom od něho pozdravovali všech-
ny Holešováky, což rádi tlumočíme 
i při dnešním posledním rozloučení. 
Náš společný bol a zármutek by 
se měly přeměnit v radost z boží 
milosti, že jsme mohli žít a kráčet 
na jeho dlouhé, nesmírně plodné 
cestě vedle něho.

Ing. František Rafaja

(Prosloveno při pohřebním obřadu 
za plk. Karla Bednaříka ve farním 
kostele v Holešově ve čtvrtek dne 
3. března 2011)  

Karel Bednařík s holešovskými orly ve 2. polovině 40. let.

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma. 

Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
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Potřetí v letošním školním roce 
si zacvičily děti ze dvou holešov-
ských mateřských škol v rámci pro-
jektu Holešovské děti v pohybu. 

Ve 2. Základní škole Holešov 
na ně opět čekala závodní dráha, 
kterou připravili žáci z Gymnázia 
Ladislava Jaroše Holešov, kteří vy-
stupují v roli organizátorů a hlavně 
starších kamarádů malých cvičen-
ců. Děti z MŠ Masarykova a z MŠ 
Grohova prováděly odrazové a ak-
robatické prvky a trénovaly střelbu 
do kruhu a na fotbalovou branku.

V letošním roce je na všech 
předškolácích vidět velký pokrok 
při cvičení - ve školách totiž trénují 
v rámci pohybových aktivit s po-
můckami, které jsou používány 
v rámci pohybového programu, 
dané prvky pravidelně procviču-
jí, a proto cvičení všechny velmi 
dobře zvládají. 

Jen pro připomínku - cílem 
projektu není vyhledávat pouze 
nejtalentovanější děti, ale ukázat 
všem bez rozdílu věku a schop-
ností, že pohybové aktivity jsou 
prospěšné a přinášejí všem radost 
a zábavu. 

3. kolo pokračuje v příštích 
týdnech cvičením v dalších školách 
a vyvrcholí 26. května městským 
finále pro všech více než 250 dětí 
z mateřských a základních škol.

Mgr. Svatava Ságnerová

Holešovské mateřské školy jsou opět v pohybu

Děti z holešovských mateřských škol opět cvičily v rámci projektu Holešovské děti v pohybu. Tentokrát 
v tělocvičně 2. Základní školy. Jako obvykle akci organizovali studenti z holešovského gymnázia.  
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Motokrosový team Janiš 
Motorsport odstartuje svou další 
sezónu na začátku dubna. Mladý 
8letý závodník Lu-
káš Janiš jedoucí 
ve třídě MX50 
na stroji KTM byl 
nominován do se-
riálu mezinárodní-
ho mistrovství České  a Slovenské 
republiky a mistrovství Moravy, kde 
bychom chtěli zlepšit, popřípadě 
obhájit loňské celkové 3. místo. 
Jeho zimní fyzická příprava byla 
poctivá a i první tréninky na mo-

Mladý motokrosař lukáš Janiš je připravený na sezónu

torce naznačily, že pokud bude 
i trochu toho štěstí a hlavně zdraví, 
věříme, že ukáže soupeřům záda.

Velký dík pat-
ří všem našim 
partnerům, kte-
ří podpořili náš 
team: Vydona, 
lSC Brázdil, Au-

toservis Gořalík, Pneuservis Zá-
ruba - KM, 2DR, Kov - Velim, Jiří 
Plšek, město Holešov, ČS Stará 
Ves, Fiala Transport, Autoškola 
Dohnal, ZG, Brumla.com.

(red)

Prodám Škoda Octavia 1.9 TDI, kompletní výbava, klimatizace, 
v elektrice, zamykání zpátečky, zajištění oken, stav tachometru  
61 120 km, modrošedá metalíza, první majitel, garážovaná, nebou-
raná, zakoupeno v DOBE CARU Holešov, servisní knížka, uvedeno 
do provozu říjen 2005, výborný stav, přidám zimní pneu a nosič 
na střechu, cena 170 000 Kč, tel.: 604 949 465.

II. lIGA - 8. KOlO  
Znojmo - Holešov A  5.5 : 2.5. Po další 

porážce sestoupil Holešov na poslední místo 
tabulky a jeho vyhlídky na záchranu opět po-
vážlivě klesly. Bodoval: A. Chutný. Remizovali: 
P. Navrátilík, L. Zicháček, M. Vymětal.

KRAJSKý PŘEBOR - 8. KOLO  
Slavia Kroměříž B - ŠK Holešov B 5:3. 

Bodoval: P. Navrátilík. Remizovali: M. Rafaja 
st., A. Chutný, R. Zajíček, M. Novák.

ŠAcHY
9. KOlO  

ŠK Holešov B - Francova Lhota 6.5 : 1.5. 
Utkání mělo jednoznačný průběh, po této vý-
hře se drží „béčko“ Holešova v klidném středu 
tabulky. Bodovali: A. Sojka. P. Navrátilík,  
M. Vymětal, R. Zajíček, Ing T. Chutný. Remizo-
vali: M. Rafaja st., R. Šudřich, M. Rafaja ml.

REGIONÁLNÍ PŘEBOR - 8. KOLO  
Prusinovice - ŠK Holešov C  4.5 : 3.5. 

Zápas začal pro Holešov velmi dobře, závěr 

však patřil domácím, kteří dokázali otočit skóre 
ve svůj prospěch. 
Bodovali: O. Piskač, V. Hasník. Remizovali:  
Vl. Ševela, Z. Krajcar, I. Machovký.

Litenčice - Sokol Holešov 4:4. Bodovali: 
P. Petržela, A. Peška Remizovali: I. Směšný, 
M. Kunc, L. Janík, O. Sedláček.

9. KOlO  
ŠK Holešov C - Zborovice B 2.5 : 5.5.  

V utkání s předposledním celkem podal Hole-
šov zoufalý výkon a po další porážce jej může 
v soutěži zachránit již jen zázrak. 
Bodoval: P. Krajcar. Remizovali: J. Hromada, 
Z. Krajcar, E. Dvořák.

Sokol Holešov A - Kvasice 4.5 : 3.5. 
Po překvapivé výhře poskočilo družstvo So-
kola na 4. příčku. 
Bodovali: P. Petržela, M. Sovadina. Remizo-
vali: R. Holman, A. Peška, M. Kunc, L. Botek,  
O. Sedláček.

REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ  - 8. KOLO
Spartak Hulín - Sokol Holešov B 3.5 : 4.5. 

V nadstavbové části oplatil Holešov Hulínu po-
rážky z posledního kola základní části soutěže, 
a  dostal se tak na páté místo s jednobodovým 
náskokem před Postupkami a Milovicemi. Ta-
bulku uzavírá Hulín. 
Bodovali: M. Sovadina, O. Sedláček, M. Tome-
ček ml. Remizoval: L. Botek.

(is)  

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

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

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

Vaše pohostinství u Kratochvílů

Vážení zákazníci,



31

hole‰ovsko 6/2011www.holesov.cz

Turnaj v šermu. V sobotu 19. března 
proběhl ve velkém sále holešovského 
zámku 31. ročník šermířského turnaje 
Valašský fleret pořádaný klubem šermu 
SK Zlín. Na šesti planších se utkali mladí 
šermíři v kategoriích fleret žáci x, žačky 
x, mladší žáci x a mladší žačky x.

Text a foto Robert Rohál

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

V sobotu 12. 3. sehráli v tělocvičně SVČ-
TYMY jarní přátelský zápas fotbaloví benja-
mínci TYMY. Jejich soupeři přijeli z Kroměříže. 
Vzájemné utkání se neslo v duchu hráčského 
zápalu, spousty střel, podařených přihrávek 
i gólů. Po skončení kopal každý hráč penaltu. 
Za své výkony byli hráči odměněni medailí 
a sladkou dobrotou. Poděkování patří trenérům 
za výbornou přípravu obou družstev fotbalo-
vých benjamínků.

Hanka K.

Přátelské utkání  
benjamínků v TYMY

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

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

Prodejna a půjčovna el. nářadí 

značky BOScH
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Soutěž HolešovskaSudoku
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769 17 Holešov. IČ: 00287172. Tel.: 573 521 550 (573 521 551, 552);  
e-mail: frantisek.sovadina@holesov.cz; robert.rohal@holesov.cz;  
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SOUTěž SPOnZORUJE 
RESTAURAcE KAnADA

Pokud chcete získat knihu o známé 
dvojici Jiřina Jirásková a Zdeněk Podskal-
ský, máte zrovna nyní šanci. Stačí, když 
zajdete do holešovského zámku na výsta-
vu Fotoobrázky - protože naše nová soutěž 
se točí právě kolem této výstavy. 

Jestlipak budete znát odpovědi na 
tyto otázky?

1/ Které světové metropole vystavuje 
v Holešově na svých fotografiích Eva 
Pilarová?

2/ Která ze známých českých hereček je 
na jedné z fotografií Roberta Rohála?

3/ V kolika místnostech holešovského 
zámku je umístěna tato výstava?

Pokud možno správné odpovědi posílejte 
na adresu: Robert Rohál, redakce Hole-
šovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 
769 17 Holešov, 
e-mail: robert.rohal@holesov.cz. 

Tři vylosovaní získají knihu, jejímž 
autorem je redaktor Holešovska. 

chcete vyhrát novou knihu o dvojici 
Jiřina Jirásková a Zdeněk Podskalský?

TIP PRO VÁS: ZOO ZlÍn-leŠná. 
Už od 1. března 2011 můžete využít při ná-
vštěvě zoo zvýhodněné vstupenky. Platí pro 
dva dospělé a maximálně tři děti a vychází 
na 360 Kč.

(red)

Čtyřicítka čtenářů reagovala na hádanku, kterou jsme uveřejnili 
v Holešovsku č. 4/2011, přičemž všichni poznali, že jde o dodnes úspěš-
nou a hranou písničku „Máš chuť majoránky“ (J. Vondráček/Z. Borovec), 
kterou zpíval Karel Zich. Prvním 
vylosovaným výhercem je Radek 
Machálek z Holešova, druhým 
vylosovaným další Holešovan 
Martin Mikulík - oba výherci si 
pochutnají v restauraci Kanada 
v Holešově.

Za správně vyluštěné SU-
DOKU pošleme volné vstupen-
ky do kina Svět Martinu Chyťovi 
z Roštění a Marii Kubáňové z Ho-
lešova. Všem šťastným výhercům 
redakce srdečně gratuluje! 

A teď už pokračujeme v nové hádance, která je od letoška postave-
na na písničkových textech. Nabídneme část textu - a vaším úkolem je 
uhodnout, jak se písnička jmenuje a kdo ji zpíval...

„...svý banjo naladím a jinak nic, oslavím sám vánoční svátky 
a na jaře si vrásky spočítám...“

Správné odpovědi posílejte na adresu: Robert Rohál, redakce Hole-
šovsko, 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 

Dnes již nežijící zpěvák Karel Zich. 

Vtípek pro tento den
Kostelník nalévá mešní víno, netrefí se, tak zakleje: 
„Ku*va, zas vedle!“ 
Farář ho napomíná: „Kostelníku, neklej, Pánbůh tě potrestá!“ 
Ale je to prd platné, a když se zase netrefí, opět zakleje. 
Když se to stane potřetí, naráz blesk, hrom, farář padne mrtev  
k zemi a shůry se ozve: „Ku*va, zas vedle!“




