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MASOPUST. Tradiční vodění medvěda ovládlo v průběhu uplynulého víkendu prakticky všechny vesnice v okolí Holešova. V neděli pořádali ma-
sopustní veselí v Žopích. Další fotografie na str. 3, 20 a 21. Fotografie také na www.holesov.cz.

Foto František Sovadina a Robert Rohál   

Co vy na to, pane starosto?
I v letošním roce by se měl konat festival hudby 
a zábavy Holešovská regata 2012. Je připravený 
na sobotu 23. června 2012 a pořadatelé slibují 
spoustu zábavy, atrakcí a překvapení. Co vy na to, 
pane starosto?

„V minulém roce jsem strávil na prvním ročníku 
Holešovské regaty několik hodin a byl jsem mile pře-
kvapen. Lidé se bavili, panovala příjemná atmosféra 
a ohlasy byly velmi pozitivní. Jsem proto rád, že se 
pořadatelům podařilo připravit i druhý ročník této kul-

turní a společenské akce. Věřím, že podobně jako v loňském roce najdou 
do zámecké zahrady cestu především rodiče s dětmi a využijí to nejen 
k poslechu pěkné muziky, ale užijí si spoustu zábavy a atrakcí, které bu-
dou - jak avizují pořadatelé - v ceně vstupného. Organizátoři letos rovněž 
avizují rozšíření festivalu i do jiných částí Holešova, například na Zámecké 
koupaliště. V každém případě musím zdůraznit, že není naším cílem kon-
kurovat jiným, většinou několikadenním akcím podobného typu, jako je 
například Vizovické trnkobraní. Holešovská regata bude pouze jeden den 
a její hlavní část bude probíhat přes den a vpodvečer. Pořadatelé navíc 
opakovaně zdůrazňují, že se jedná o festival rodinného typu, takže by měly 
být minimalizovány negativní jevy, které velké hudební akce často provázejí.“ 

(frs)     
Více informací na str. 4 

Festival bude

První letošní zasedání Zastu-
pitelstva města Holešova se usku-
teční v pondělí 27. února od 16 ho-
din v zasedací místnosti městského 
úřadu. Kompletní program schůze 
si můžete přečíst na str. 2.  

Město Holešov vyhlásilo vý-
běrové řízení na poskytnutí půjček 
z Fondu rozvoje bydlení. Podrobné 
informace si mohou zájemci pře-
číst na str. 10. Termín přihlášení je 
do 10 hodin 16. března 2012. 

Zasedání 
zastupitelstva

Město nabízí
půjčky

Figarova svatba v zámku
Světoznámá opera W. A. Mozarta Figarova svatba zazněla minulou 
středu ve velkém sále holešovského zámku. Podrobnosti na str. 12 
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Kdo bude osobností města? Nominační období pomalu končí
Nominační období třetího 

ročníku Ceny města Holešova 
a dalších ocenění osobností v ob-
lasti kultury, volnočasových akti-
vit a sportu pozvolna končí. Své 
kandidáty můžete ještě navrhnout 
do středy 29. února. Do poloviny 
února bylo zatím navrženo třináct 
občanů, z nichž jeden byl podpo-
řen jednatřiceti podpisy. O tom, 
kdo se stane osobností města, roz-
hodne zastupitelstvo Holešova, 
v ostatních kategoriích je rozhod-
nutí na radě města.    

Cenu Osobnost města Hole-
šova uděluje zastupitelstvo. Na zá-
kladě podaného návrhu se může 
jejím nositelem stát fyzická osoba 
starší 40 let, která žila či žije v Ho-
lešově (popřípadě může být oce-
nění uděleno in memoriam) a která 

významným způsobem ovlivnila 
některé obory lidské činnosti a vý-
znamně působila ve prospěch 
občanů města, šířila či šíří jméno 
Holešova doma i ve světě.

Osobnosti Holešova v oblas-
ti kultury a volnočasových aktivit 
můžete nominovat ve třech kate-
goriích: osobnost v oblasti kultury, 
osobnost v oblasti volnočasových 
aktivit a kolektiv působící v oblasti 
kultury či volnočasových aktivit.  
Navržené osobnosti ve výše uve-
dených kategoriích musí působit 
na území města s tím, že měly či 
mají v Holešově trvalé bydliště. 
Navržené kolektivy musejí působit 
na území města Holešova. 

Nejúspěšnější sportovci měs-
ta Holešova mohou být navrhová-
ni v kategoriích sportovní naděje 

(do 15 let), jednotlivci za sportov-
ní úspěchy do 20 let, jednotliv-
ci za sportovní úspěchy nad 20 
let, sportovní kolektivy a trenér či 
organizační pracovník. Navržení 
mohou být především sportovci, 
kteří působí v oddílech na území 
města Holešova. Navržené spor-
tovní kolektivy musí reprezentovat 
kluby působící na území města 
Holešova.

V návrhu uveďte jméno a pří-
jmení navrhovaného, v jaké ka-
tegorii jej navrhujete a stručnou 
charakteristiku toho, proč dotyč-
nou osobnost či kolektiv navrhu-
jete. Nezapomeňte uvést svoje 
jméno, příjmení, adresu a kontakt 
na sebe. Nominaci můžete poslat 
poštou na adresu Městský úřad 
Holešov, Odbor školství a kultury, 

Masarykova 628, 769 01 nebo 
na e-mail petr.chvatal@holesov.
cz. Můžete využít i nominač-
ní formulář, který je ke stažení 
na stránkách města www.holesov.
cz přímo na adrese http://www.
holesov.cz/mestsky-urad/odbor-
skolstvi-a-kultury/formulare-odbo-
ru-skolstvi-a-kultury.  Nominaci lze 
podat i osobně na Odboru školství 
a kultury Městského úřadu Hole-
šov, Masarykova 628. Uzávěrka 
nominací je 29. února.  

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

(sov)

Zasedání Zastupitelstva města Holešova 
se uskuteční v pondělí 27. února 2012 od 16 
hodin ve velké zasedací místnosti Městského 
úřadu Holešov.

Rada města navrhla, aby se jednání zastupi-
telstva města řídilo tímto programem: I. Zahájení II. 
Program jednání: 1. Schválení programu 2. Volba 
ověřovatelů zápisu 3. Volba návrhové komise 4. 
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města 5. 
Zpráva o činnosti orgánů města 6. Doplnění počtu 
členů finančního výboru 7. Dodatky ke zřizovacím 

Program jednání zastupitelstva
listinám příspěvkových organizací 8. Změna roz-
počtu města Holešova - rozpočtové opatření č. 
1/2012 9. Rozpočtový výhled města do roku 2014  
10. Úvěr na financování JV obchvatu města  
11. Úvěr na financování akce Kanalizace Tučapy - 
 Količín 12. Žádost Dušana Fialy o snížení 
dlužné částky na nájmu za užívání městského 
bytu 13. Návrh Kláry a Michala Šuráňových 
na pořízení změny územního plánu města Ho-
lešova - lokalita u koupaliště 14. Nová obecně 
závazná vyhláška města Holešova o místních 
poplatcích za užívání veřejného prostranství  
15. Smlouvy o bezúplatném převodu pozem-
ků pod místními komunikacemi 16. Zveřejnění 
záměru prodeje městského pozemku p.č. 82/1, 
k.ú. Žopy 17. Zveřejnění záměru směny pozemků 
k.ú. Holešov 18. Zveřejnění záměru prodeje částí 
městských pozemků p.č. 182/2 a p.č. 3665, k.ú. 
Holešov 19. Odstoupení od kupní smlouvy uza-
vřené s manželi Danou a Milanem Polákovými  
20. Prodej městských bytů v domě čp. 434 v ul. 
Školní v Holešově III. Diskuse členů zastupitel-
stva města IV. Diskuse občanů města V. Před-
nesení souhrnu přijatých usnesení.

(red)

Vodní zdroje Holešov a.s.
nabízí pronájem řadových 

garáží u areálu firmy  
v ulici Tovární.

Kontakt: 602 507 363

Jeřábnické práce
Vodní zdroje Holešov a.s.

provádí práce  
autojeřábem T 148 AB 063 

o nosnosti 2,5 - 5 t
Kontaktní informace  
na tel.: 602 507 363.

Prodám dvoupokojový byt  
po rekonstrukci v lokalitě  

U Letiště, Holešov. 
Cena 1 000 000 Kč. 

Tel.: 739 659 995

Oznámení o veřejném  projednání 
návrhu opatření obecné povahy - 
Změna č. 17 územního plánu města 
Holešov a zveřejnění návrhu opat-
ření obecné povahy - Změna č. 17 
územního plánu města Holešov.
Odbor územního plánování a sta-
vebního řádu Městského úřadu Ho-
lešov - obecního úřadu obce s roz-
šířenou působností jako pořizovatel 
změny č. 17 územního plánu města 
Holešov ve smyslu § 6 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 183/2006 Sb. o územ-
ním plánování a stavebním řádu 
v platném znění  (stavební zákon)  
dále jen stavební zákon oznamuje 
v souladu s § 20 odst. 1 a 2, §22 
a §52  odst. 1 stavebního zákona
a) veřejné projednání posouzeného  
návrhu  opatření obecné povahy - 
Změna č. 17 územního plánu města 
Holešov s jeho odborným výkla-
dem, které se uskuteční  dne  2. 
4. 2012 v 15.30 hod. na Městském 
úřadě Holešov, pracoviště Tovární 
1407, místnost č. 310

Veřejná vyhláška
b)  vystavení  posouzeného návrhu 
opatření obecné povahy - Změna 
č. 17 územního plánu města Hole-
šov k veřejnému nahlédnutí v době   
29. 2. 2012  do  2. 4. 2012 včetně.
Do návrhu opatření obecné po-
vahy - Změna č. 17 územního plánu 
města Holešov je možno nahlédnout  
na Městském úřadě Holešov, Odboru 

územního plánování a stavebního 
řádu, pracoviště Tovární 1407, dveře 
č. 311 (Po, St 7.30-11.00, 12.00-
17.00, Út,Čt 7.30-11.00, 12.00-
15.00, Pá 7.30-11.00,12.00-13.30 
hod.) a  na internetových stránkách 
města Holešova www.holesov.cz v 
sekci městský úřad, odbor územního 
plánování a stavebního řádu.
Předmětem návrhu změny je změ-
na funkčního využití pozemků  jiho-

východně od centrální části města 
(v návaznosti na Americký park) 
na plochu občanská vybavenost 
polyfunkční sportovní zařízení a plo-
chy veřejné zeleně.
Nejpozději při veřejném projednání 
může dle § 52 odst. 3 stavebního 
zákona každý uplatnit své připo-
mínky a vlastníci pozemků a sta-

veb dotčených návrhem veřejně 
prospěšných staveb, veřejně pro-
spěšných opatření a zastavitelných 
ploch a zástupce veřejnosti námitky, 
ve kterých musí uvést odůvodnění, 
údaje podle katastru nemovitostí 
dokladující dotčená práva a vymezit 
území dotčené námitkou.
Dotčené orgány uplatní na závěr 
veřejného projednání své stano-
visko k připomínkám a námitkám. 

K později uplatněným stanoviskům, 
připomínkám a námitkám se ne-
přihlíží.
Stanoviska, námitky a připomínky 
musí být v souladu s § 22 staveb-
ního zákona uplatněny písemně, 
opatřeny identifikačními údaji a pod-
pisem osoby, která je uplatňuje.
Ke stanoviskům, námitkám a při-
pomínkám ve věcech, o kterých 
bylo rozhodnuto při vydání Zásad 
územního rozvoje, se nepřihlíží.

Připomínky a námitky podávej-
te písemnou formou a zasílejte 
na adresu: Městský úřad Holešov, 
Odbor územního plánování a sta-
vebního řádu, Masarykova 628, 
pracoviště Tovární 1407, 769 01 
Holešov.
Toto oznámení plní současně funkci 
pozvání k veřejnému projednání.

Ing. Radomíra Pospíšilová
referent odboru územního 

plánování a stavebního řádu

Předmětem návrhu změny je změna funkčního využití pozemků  
jihovýchodně od centrální části města (v návaznosti na Americký 
park) na plochu občanská vybavenost polyfunkční sportovní 
zařízení a plochy veřejné zeleně.
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DOBROTICE. V Dobroticích vychází masopustní průvod už v sobotu ráno. V průvodu nechyběli terorista, 
kat či střihoruký Edvard.

... dnes, v době permanentní-
ho a překotného vývoje čehokoliv, 
potěší sázka na jistotu. A tou je be-
zesporu masopustní tradice, která 
se hojně udržuje také v okolí Hole-
šova. Prakticky v každé vesnici si 
řada lidí najde čas, aby se maso-
pustního veselí zúčastnili. A pokud 
mohu soudit, rozhodně účastníků 
neubývá. Jen dochází k přirozené 
generační obměně. 

Mnozí kritici poukazují na 
skutečnost, že vodění medvěda 
je především pro řadu účastníků 
dobrou příležitostí opít se zadarmo 
jak zákon káže. Inu, úhly pohledu 
mohou být různé. Ti, kterých se 

...tož tak
kritika týká, si to holt musejí vy-
pořádat se svými játry. Na druhé 
straně je však v obcích spousta 
dlouholetých pilířů pořádání maso-
pustu zejména z řad dobrovolných 
hasičů, bez nichž už by si vodění 
medvěda jejich spoluobčané ani 
neuměli představit. Všichni tak 
myslím mohou být hrdí na to, že 
v dobách všeobecných nejistot 
a zrychlené pomíjivosti čehoko-
liv udržují tradici, která přesahuje 
staletí…   

František Sovadina
Text a foto František Sovadina 

a Robert Rohál

TUČAPY. Podobně jako v Žopích pořádají vodění medvěda i v Tučapích až v neděli.  

KOLIČÍN. Na rozdíl od většiny okolních obcí v Količíně začíná masopustní průvod až po obědě. 
Jeho protagonisté se v posledních letech příliš nemění. 
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Vedle hudebních hvězd bude 
spousta zábavy pro každého

Tisíce návštěvníků všech 
věkových kategorií přivedl vloni 
do zahrady holešovského zám-
ku festival s názvem Holešovská 
regata. Pořadatelé se proto roz-

Holešovská regata 2012 se profiluje jako rodinný festival

Hlavní hvězdy Holešovské  
regaty 2012 budou Tomáš 
Klus, MIG 21, Čechomor, 
Mňága a Žďorp, Backwards 
(The Beatles Revival), Pre-
mier, Jazzzubs. 

hodli, že v úspěšně započatém 
projektu budou pokračovat. V po-
lovině února uspořádaly Městské 
kulturní středisko (MKS) Holešov 
a Agentura Velryba na hotelu Garni 
ve Zlíně tiskovou konferenci, aby 
novinářům představily Holešov-
skou regatu 2012, která se bude 
konat v sobotu 23. června 2012. 
Jako host se tiskové konference 
zúčastnil také starosta Holešova 
Zdeněk Janalík.   

„Festival záměrně nenazý-
váme rockový ani hudební. Je to 
především festival rodinný. Naším 
cílem je nabídnout celodenní zába-
vu dětem i dospělým všech věko-
vých kategorií. A hlavním kritériem 
je, aby se v areálu za doprovodné 
akce pro děti i dospělé neplati-
lo nic navíc,“ uvedl Michal Žáček 
z Agentury Velryba, jehož firma 
patří v pořádání velkých kulturních 
akcí na Moravě k těm nejlepším.   

Loňský ročník, přestože byl 
první, se u veřejnosti setkal s ob-
rovským úspěchem. Do Holešova 
přijelo více než pět tisíc lidí. Rodin-
nou atmosférou byl překvapený 
i starosta města Zdeněk Janalík. 
„Bylo to pro mě velice příjemné 
překvapení, atmosféra byla skuteč-
ně rodinná. Zahrada zámku ožila 
tak, jak jsme si představovali. Lidé 
leželi na trávě, tancovali, hráli si. 
Tak jako oni i já jsem byl z akce 
nadšený,“ uvedl starosta.

Vloni přilákala Holešovská regata do zámeckého parku pět tisíc návštěvníků.

HVěZDy fesTIVAlu
Hlavními hvězdami Holešov-

ské regaty 2012 budou Tomáš 
Klus, MIG 21, Čechomor, Mňága 
a Žďorp, Backwards (The Bea-
tles Revival), Premier, Jazzzubs. 
Kromě hudby čeká návštěvníky 
celá řada doprovodných akcí. Těšit 
se mohou na soutěž netradičních 
plavidel a na Mistrovství Holešova 
(a světa) v přejezdu vodní lávky. 
„Novinkou bude letos přejezd lávky 
ve dvojicích s trakařem. S vodním 
kanálem ale letos ještě překvapí-
me, nebudeme všechno prozra-
zovat dopředu, aby se návštěvníci 
měli na co těšit,“ dodal Michal Žá-
ček. Pro vítěze soutěže netradič-
ních plavidel jsou letos připraveny 
zajímavé ceny. Vítěz obdrží 10 tisíc 

Tiskové konference se zúčastnili zprava na fotografii starosta  
Holešova Zdeněk Janalík, ředitel MKS Pavel Chmelík  

a majitel Agentury Velryba Michal Žáček.  

Vstupné předprodej I (Od 8. 2. do 31. 5. 2012)
Do 31. 5. dospělí 250 Kč, děti do 15 let 150 Kč. Děti do 3 let 

zdarma. Zvýhodněné rodinné vstupné 700 Kč (2 dospělí + 2 děti). 
Vstupenky na druhý ročník rodinného festivalu Holešovská regata 
2012 jsou od 8. února v prodeji v obvyklých předprodejích a v prodejní 
síti TICKETPRO.
Vstupné předprodej II (Od 1. 6. do 22. 6. 2012)

Od 1. 6. Dospělí 290 Kč, děti do 15 let 190 Kč. Děti do 3 let 
zdarma. Zvýhodněné rodinné vstupné 800 Kč (2 dospělí + 2 děti).
Vstupné na místě v den akce

Dospělí 300 Kč, děti do 15 let 200 Kč, děti do 3 let zdarma. Zvý-
hodněné rodinné vstupné nebude v den akce v prodeji.

Akcím MKS Holešov nikdy  
nechybí úsměvné překvapení. 

korun, druhé místo získá 5 tisíc 
korun a ten, kdo skončí na třetím 
místě, si odnese 3 tisíce korun.

Holešov ožije
Pořadatelé chtějí, aby festi-

valem nežily jen prostory zahrad 
holešovského zámku, ale také ši-
roké okolí města. „Pevně věříme, 
že nám bude počasí tak jako vloni 
přát. Letos nabídneme návštěvní-
kům v rámci festivalu jako novinku 
zdarma vstup nejen na místní kou-
paliště, kde se budou moci osvěžit, 
ale také zpřístupníme další zajíma-
vé věci,“ uvedl ředitel MKS Hole-
šov Pavel Chmelík. Zájemci si tak 

budou moci prohlédnout největší 
výstavu Josefa Lady na zámku, 
kde budou také interaktivní dílny. 
Promítat se tam budou rovněž do-
kumenty a pohádky Josefa Lady.

Kulinářský zážitek
Další doprovodná akce, která 

bude nová a naprosto netradiční, 
bude nabídka občerstvení v areálu. 
„Nabídnout párky, pizzu nebo gy-
ros umí každý. My letos nabídneme 
cestu mezinárodní kuchyní, aby 
návštěvníci měli také kulinářský  

zážitek,“ lákal Michal Žáček. Lidé 
tak ochutnají například africký guláš 
nebo thajské speciality za lidové 
ceny. „Novinkou bude letos kromě 
jiného i malé muzeum kovářství. 
Holešov má jedinou středověkou 
kovárnu v původním stavu včetně 
podzemní chodby, toto všechno si 
mohou lidé prohlédnout,“ doplnil 
Pavel Chmelík.

Ten, kdo letos přijede do Ho-
lešova na kole, se nemusí o své 
dvoukolé miláčky strachovat. Také 
pro ně mají pořadatelé jednu novin-
ku. V tzv. cyklozóně bude o jejich 
kola patřičně postaráno.

Podrobné informace mohou 
zájemci získat přímo na strán-
kách festivalu www.holesov-
skaregata.cz.

František Sovadina
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Holešov (frs) - K požáru jednoho 
ze sociálních bytů v Bořenovské ulici 
došlo 6. února kolem poledne. „Požár 
byl ohlášen velmi dramaticky několika 
svědky, kteří hovořili jak o požáru 
domu, tak i o výbuchu. Zároveň hasiči 
dostali informaci, že uvnitř obytných 
místností mohou být osoby. Krajský 
operační důstojník hasičů proto vyslal 
větší počet cisteren a zásahových 
vozů,“ uvedl velitel jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů Holešov Martin 
Horňák. Na místo vyjely tři jednotky 
profesionálních hasičů z Holešova, 
Bystřice pod Hostýnem a Kroměříže, 
které posílily jednotky dobrovolných 
hasičů z Holešova a Prusinovic. Z ne-
daleké stanice byli hasiči na místě 
prakticky do minuty od výjezdu. Požár 

V jednom ze sociálních bytů v Bořenovské ulici hořelo
byl v tu chvíli již lokalizovaný zása-
hem sousedů a hasiči se soustředili 
na rychlé dohašení požáru, při němž 
nebyl nikdo zraněn.

„Požár vznikl v prostoru kuchyně 
hlavní obytné místnosti bytu. Oby-
vatelka bytu se krátkodobě vzdálila 
k sousedům. V době její nepřítom-
nosti došlo k požáru, který byl zpo-
zorován právě sousedy. Ti také hned 
vyběhli na pomoc. Po otevření dveří 
a rychlém vniknutí čerstvého vzdu-
chu došlo k výbuchu nahřátých plynů 
a k vylétnutí zasklení oken,“ přiblížil 
okolnosti požáru Martin Horňák. 

Svědci události se značně roz-
cházeli v popisu požáru. „Vyšetřo-
vatel hasičů se domnívá, že příčinou 
vzniku požáru byla technická záva-

da na elektrické prodlužovací šňůře, 
na kterou byla připojena lednička 
i elektrický vařič. Přípojka byla ve vlh-
kém a prochladlém koutě stavby,“ 
uvedl Horňák.

Celý byt značně poškodil kouř. 
Požárem způsobené škody byly odhad-
nuty na 800 000 Kč. Zásahem hasičů se 
podařilo uchránit další majetek a okolní 
obytné buňky v hodnotě 1,5 mil. Kč.

Holešovsko (frs) - Na sklad s elektroinstalačním materiálem na 
Holešovsku se zaměřil doposud neznámý zloděj. Naposledy se do 
něj vloupal v době od 10. do 13. února. „Překonal téměř dvoumetrové 
oplocení a vnikl na pozemek. Ze skladovacích prostor pak odcizil pět 
metrů gumového kabelu, ve kterém se nacházely čtyři vodiče s mědě-
ným jádrem o průměru 12 centimetrů. Elektrárenské společnosti tímto 
jednáním způsobil škodu deset tisíc korun,“ uvedla policistka Simona 
Kyšnerová. Už počátkem ledna se do tohoto skladu vloupal zloděj, který 
zcizil tři měděné pláty a osm set metrů elektrického měděného kabelu, 
čímž způsobil škodu za více než třicet šest tisíc korun. Policisté nyní po 
pachateli trestného činu krádeže pátrají. V případě dopadení mu hrozí 
až dva roky vězení.

Lupič se zaměřil na elektrosklad

Vozidlo skončilo na střeše
Tučapy (sov) - K vážné do-

pravní nehodě došlo v sobotu 18. 
února krátce před polednem mezi 
obcemi Tučapy a Prusinovice. „Tři-
atřicetiletá řidička osobního vozidla 
Ford havarovala mimo komunikaci 
za situace, aby se údajně vyhnula 
střetu s jiným vozidlem. Auto sjelo 
z náspu a převrátilo se na stře-
chu. Řidička zůstala uvnitř zraněná 
a hlavou dolů, přesto si duchapří-
tomně stačila sama přivolat pomoc 
na tísňové lince 112 i informovat 
rodinu,“ uvedl mluvčí Hasičského 
záchranného sboru Zlínského kraje 
Ivo Mitáček. Hasiči byli ze záchra-
nářů na místě jako první. „Zraněná 

řidička byla stále v převráceném 
voze a psychickou podporu jí po-
skytoval její rodinný příslušník, 
který mezitím přijel. Hasičům se 
podařilo otevřít zadní dveře a sklo-
pit opěradlo sedadla. Zraněná žena 
dostala fixační krční límec a násled-
ně byla hasiči položena na páteřní 
desku. Opatrně byla vynesena 
ven a umístěna do připraveného 
vozidla zdravotnické záchranné 
služby. Po ošetření byla odveze-
na do nemocnice,“ vylíčil zásah 
mluvčí hasičů. Po dobu zásahu 
složek Integrovaného záchranného 
systému byla částečně omezena 
doprava na komunikaci. 

Řidička zůstala zaklíněná v převráceném autě. 
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Děti ze Střediska volného času TYMY se 
i letos zapojily do výtvarné soutěže Setmikvítek. 
Republikové finále se konalo v Kopřivnici, kam 
putovalo celkem 8 prací ve třech věkových ka-
tegoriích oboru keramika. Ve velké konkurenci 
se nakonec malí Holešované ve 2 kategoriích 
probojovali do finále a zvítězili. Nejmladší děti pak 
ve své kategorii získaly třetí příčku. Mladí tvůrci, 

Holešovské děti uspěly v celostátní keramické soutěži

Titul Multikulturní škola získala i 3. Základní škola

kteří možná jednou budou pokračovat ve šlépě-
jích známých holešovských výtvarníků, jsou:

Kategorie  A)  keramika  do 6 let: 1. MÍs-
TO -  Michaela Hanáková s dílkem Dráček.  
3. MÍsTO - Šimon Zavadil s dílkem svícen. 

Kategorie B) keramika 6 - 10 let: 1. MÍs-
TO - Michael sigmund - s dílky Kocourek 
a Akvárium.

Nyní 6letý Michal získal i vloni prvenství 
s tvorbou Rybička a Želvička. Při otázce, kde 
bere inspiraci, jsme se dozvěděli, že všechna 
zvířátka co tvořil má doma a má je moc rád.  Na-
ším receptem na další úspěchy mladých tvůrců 
je, aby tvořili to, co mají rádi, a s těmi, které mají 
rádi. Všem blahopřejeme a pokud chcete tvořit 
s námi - přijďte do TYMY.  (mar)

Úspěšní mladí keramici z Holešova. 

„Zlínský kraj uděluje na zá-
kladě aktivního přístupu v otázce 
multikulturní výchovy, rovných příle-
žitostí žáků a podpory začleňování 
sociálně vyloučených skupin titul 
Multikulturní škola.“ Tak znějí slova 
na certifikátu, kterým se nově může 
pyšnit celkem 10 škol ve Zlínském 
kraji, které se zapojily do projektu 
Zlínského kraje s názvem Multikul-
turní škola. Je mezi nimi i 3. Základ-
ní škola Holešov. 

Tento projekt realizuje Zlínský 
kraj v rámci Operačního programu 
vzdělávání pro konkurenceschop-
nost. „Školy, které projekt zaujal 
jako prevence rasismu a xenofo-
bie i jako možnost zpestření výuky 
i dalšího vzdělávání pedagogů, 
vybraly třídy 2. i 1. stupně, jejichž 
žáci následně absolvovali netra-
diční vyučovací hodiny s lektory 
několika národností. Také celý pe-
dagogický sbor školy, bez ohledu 
na aprobaci pedagogů, absolvoval 
třímodulové vzdělávání.  V něm 
učitelé získali náměty na aktivity 
podporující mezi žáky toleranci 
a vzájemné poznávání a byly zde 
připomenuty také základní pojmy 
a informace z oblasti veřejné sprá-
vy, inkluzivního vzdělávání či práva, 
přičemž posledním dvěma jmeno-
vaným oblastem byly věnovány 
také kulaté stoly, určené zejména 
vedoucím pracovníkům,“ uvedla 

mluvčí Zlínského kraje Gabriela 
Sýkorová Dvorníková. 

Projekt Multikulturní škola je 
nyní na konci realizace. Jako jeho 
poslední aktivita se 1. března 2012 
uskuteční ve Zlíně konference Mul-
tikulturní výchova, na které bude 
možno dozvědět se více o projek-
tu a zazní zde příspěvky o zkuše-
nostech s multikulturní výchovou 
nebo inkluzivním vzděláváním 
v zahraničí i na českých školách. 
„Na konferenci jsou všichni srdeč-
ně zváni stejně jako na výstavu 
fotodokumentace k projektu, která 
bude od poloviny února instalována 
v 16. etáži Baťova mrakodrapu, kde 
sídlí Krajský úřad Zlínského kraje,“ 
uvedla mluvčí Zlínského kraje Ga-
briela Sýkorová Dvorníková. 

seznam škol, které obdržely 
certifikát:  sŠ obchodu a služeb 
Vsetín, ZŠ Vsetín, sychrov 97, 
ZŠ Vsetín, luh 1544, ZŠ Vsetín, 
Trávníky 1217, 3. ZŠ Holešov, 
ZŠ Hulín, okres Kroměříž, Zá-
kladní škola Zlín, tř. svobody 
868, příspěvková organizace, 
Základní škola T. G. Masaryka 
Otrokovice, příspěvková orga-
nizace, Základní škola Trávníky 
Otrokovice, příspěvková orga-
nizace, Základní škola, uherský 
Brod, Na Výsluní 2047, okres 
uherské Hradiště.

(sov)
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Děti z Mateřské školy Sluníčko se těší do školy

Klub výsadkářů opět chystá setkání veteránů 

Těšíme se do školy. Tak by se jednodu-
še dalo nazvat naše společné snažení, které 
souvisí s přípravou našich „předškoláčků“ na 
vstup do základní školy. Letos jsme jich v naší 
mateřské škole napočítali 84.

Všichni pilně pracovali na tom, aby jejich 
znalosti, dovednosti a zkušenosti byly co nej-
bohatší a všechny byly náležitě zúročeny v den 
zápisu do základní školy. Zábavným dopoled-
nem, které pro děti každý rok připravujeme pod 

názvem „Školkoviny“, vyvrcholilo naše těšení. 
Dopoledne bylo veselé, plné her a soutěží, 
hádanek a tancování, takže k zápisu šli všichni 
s úsměvem na tváři.

Lenka Pacíková

Předseda Klubu výsadkových 
veteránů Holešov na základě roč-
ního plánu činnosti klubu svolává 
na den 8. září 2012 do posádkové-
ho města Holešov příslušníky 22. 
výsadkové roty ZU Sabinov, 22. 
výsadkového praporu „Z Prešova 
do Holešova“ a příslušníky VU 7374 
Holešov, kteří sloužili v letech 1960-
1964. Současně zve k účasti na se-
tkání vojáky z povolání.

Nástup se uskuteční dne 8. 
září 2012 v zasedací místnosti 
internátu Vyšší a střední policejní 

školy MV Holešov od 13 hodin. 
Prezentace účastníků začíná 
v 11.30 hodin.

Program: výsadkové morav-
ské přivítání, krátký projev předsedy 
KVV Holešov a některých hostů, 
rozkaz předsedy klubu a předání 
pamětních medailí osobám a osob-
nostem navrženým KVV, Armádou 
České republiky nebo hejtmanem 
Zlínského kraje, promítnutí části 
záznamů z nástupu 27. 8. 2011, 
zkazky „starých zbrojnošů“ a volná 
zábava v oblíbených restauracích.

Účastníkům doporučujeme jako 
ústroj tričko s potiskem NÁSTUP 
2011, výsadkářský baret, případně 
stejnokroj dle vlastní úvahy, klubový 
oděv podle stanov jednotlivých klu-
bů. Jednotná ústroj není určená.

Setkání je volným pokračo-
váním NÁSTUPU 7. výsadkového 
pluku zvláštního určení z roku 2011 
tak, aby byl dostatek času ke vzpo-
mínkám a kontaktům kamarádů, 
kteří společně sloužili. Stejné nebo 
podobné setkání se bude konat 
v roce 2013 pro příslušníky, kteří 

sloužili od roku 1965 do roku 1969. 
sledujte, prosím, pravidelně 
portál KVV Holešov. Najdete jej 
nejlépe na webových stránkách 
města www.holesov.cz. Na levé 
straně v liště rozklikněte VOlNÝ 
ČAs A sPORT, dále ZÁJMOVÉ 
sPOlKy, JINÉ ZÁJMOVÉ sPOl-
Ky a KluB VÝsADKOVÝCH Ve-
TeRÁNÚ. Na portálu budou pravi-
delně aktualizovány podrobnosti 
k akci, včetně toho kdy a jak se 
přihlásit k zajištění ubytování.

KVV Holešov

Kuřátka na cestě do školy s Machem a Šebestovou.

Jak si hrají na školu  děti v Tučapech.

Jak vypadají správní předškoláci ve třídě u Hříbečků.

Eskymácká škola u Koťátek.

Zábavné dopoledne pro děti - Školkoviny 2012.

Sbírka suchého pečiva a jablek pro lesní zvěř
Vážená široká veřejnosti, přátelé zvěře lesní i zvířat domácích! Již 

pátým rokem pořádá Minigolfový oddíl Holešov velkou sbírku suchého 
pečiva a jablek pro lesní zvěř. Veškerý vybraný materiál si odvezou mys-
livci, kteří hospodaří v honitbách v okolí města Holešova, a v tomto pro 
zvěř nejtěžším období jej rozvezou po okolních krmelištích.

Hlavní velká sbírka se uskuteční v pátek 2. 3. 2012 ve zverimexu u mi-
nigolfu, kdy každý, kdo jakoukoliv měrou do sbírky přispěje, dostane jako 
poděkování vstupenku na minigolf v Holešově pro letní období ZDARMA.

Zároveň připomínám, že pečivo se sbírá ve Zverimexu u minigolfu 
po celý rok. Děkuji mnohokrát těm lidem, kteří si dají tu práci a nepotřebné 
rohlíky či chleba průběžně během roku nosí. Díky vám se podařilo v loň-
ském roce nasbírat neuvěřitelných 65 pytlů pečiva. Děkuji srdečně  všem 
a jsem ráda, že i v tomto hektickém a bláznivém století se najdou lidé, 
kteří jsou ochotni pomáhat a mít s někým či s něčím soucit.

                                Zdeňka Doleželová, přírodomil amatér



8

hole‰ovsko 4/2012 www.holesov.cz

Pokud máte zájem zúčastnit se lyžařského zájezdu do Francie, 
pak neváhejte a kontaktujte nás na čísle 605 200 085. Klub přátel alp-
ského lyžování nabízí posledních pár volných míst na jarní lyžovačku 
do francouzského zimního střediska Valmeinier/Valloire v termínu od  
9. do 18. března 2012. 

Slunce jižních Alp a síla sněhu severních Alp - to je lyžařská ob-
last Valmeinier/Valloire. Středisko leží v samém srdci údolí Maurienne 
na úpatí alpských velikánů Mont Thabor (3178 m) a Grand Galibier 
(3228 m) a skládá se ze tří částí: tradiční vesnice Valmeinier 1500, mo-
derní Valmeinier 1800, které je zajímavě postavené do tvaru podkovy, 
a starodávné vesničky Valloire 1430 s kostelem ze 17. století.  

Na třech horských hřebenech si můžete vyzkoušet 150 km sjez-
dovek, které se většinou nachází na prosluněných západních svazích.  
K neopomenutelným kladům střediska patří dobře upravované sjezdovky 
a ubytování přímo u vleku.

Ze sportovních aktivit můžete vyzkoušet především vyhlídkový let 
motorovým rogalem či paragliding. Fakultativně lze zorganizovat výlet 
do Val Thorens 18,50 € skipas + 150  Kč doprava za podmínky alespoň 
15 zájemců. 

Cena zájezdu je od 9 170 Kč/osobu. V ceně je doprava lux. busem, 
ubytování na 7 nocí, skipas na 6 dní pro celou oblast „Grande  Galaxie“, 
využívání skibusu /není potřeba, všechny tratě jsou propojeny/, poby-
tová taxa, služba delegáta, pojištění cestovní kanceláře proti úpadku. 
Účastníci z minulých let mají slevu 250 Kč, pokud nevyužijete autobus, 
máte slevu 1700 Kč. 

Mgr. Irena Seifertová
tel.: 605 200 085   

Poslední volná místa 
na lyžařský zájezd ve Francii  

Knihařství J. foltýnová nabízí veškeré knihařské práce, vazby 
diplomových prací, sb. zákonů ap. Kollárova 2978, Kroměříž. Tel. 
573 338 425, 608 777 499, e-mail kniharstvi@seznam.cz.

ŘáDKoVá iNZerCe

Poděkování za pomoc a ošetření 
Ve čtvrtek 26. ledna ráno jsem spadla a zůstala zraněná na zemi 

u prodejny bývalé Jednoty na sídlišti Novosady. Okamžitě mi přispě-
chali na pomoc tři děvčata a mladý muž. Zabalili mě do deky, zavolali 
záchranku a dotyčný mladík ještě informoval moji rodinu. Všem těmto 
lidem bych chtěla poděkovat za nezištnou pomoc. Děkuji také panu 
Hasalovi, který mě ošetřoval poté, když pro mě přijela sanitka. 

Jiřina Nezdařilová, Všetuly 

Každý občan České repub-
liky může až do 29. února hlaso-
vat pro své favority nominované 
na Cenu Salvator 2011 - Cenu 
hejtmana Zlínského kraje v ka-
tegorii občan. Formulář, jehož 
prostřednictvím můžete ovlivnit 
pořadí, je uveřejněn na strán-
kách www.cenasalvator.cz. Tři 
vybraní hrdinové budou oceněni 
na slavnostním galavečeru, který 
se koná 21. 3. 2012 ve Zlíně.

 „Letos jsme obdrželi 34 
nominací napříč všemi kategoriemi. Proto rozho-
dování výběrové komise, která ze všech přijatých 
nominací vybírala z každé kategorie tři příběhy, 
které se staly kandidáty na vítěze, nebylo vůbec 
snadné. Byla zde celá řada mimořádných činů 
a emotivních příběhů. Komise se ovšem své úlohy 
zhostila výborně. Díky ní již známe tři kandidáty 
na vítěze v každé kategorii,“ řekl tiskový mluvčí 
projektu Martin Trtek.

Cena Salvator 2011 - hlasování pro hrdiny všedních dnů začalo
Odborná komise vybrala 

ze všech přijatých nominací 
v kategorii občan tři hrdiny, pro 
které máte možnost hlasovat. 
Zde jsou jejich příběhy.

1. Tomáš Ponížil
Po těžké havárii osobního 

auta, kdy mladý řidič nezvládl 
jízdu v lesním úseku a čelně 
narazil do stromu, se toto auto 
odrazilo do lesa a ze silnice 
takřka nebylo vidět. Pár minut 
po havárii jel silnicí cyklista, pan 

Ponížil, který si všiml úlomků auta na vozovce 
a následně slyšel z lesa naříkání. S baterkou 
nalezl havarované vozidlo a vážně zraněného 
řidiče a okamžitě přivolal pomoc na lince tísňo-
vého volání. Mimořádně náročné vyprošťování 
zraněného řidiče skončilo až po 75 minutách 
práce s hydraulickým zařízením.

2. Jaroslav Němec, lukáš Ošťádal, Rosťa 
Trtík, Jiří Tomšů

Skupina mužů bezprostředně a akutně za-
chránila topícího se muže, který byl stržen roz-
vodněnou řekou během povodní v obci Všemina, 
kde se snažil pomáhat s pročištěním kanalizace 
a toku. Muž utrpěl těžká zranění, na ošetření 
musela vyjet také posádka ZZS, občanům se ho 
však ještě před příjezdem ZZS a hasičů podaři-
lo za dramatických okolností z vody vytáhnout 
a následně oživit.

3. Michal Třetina (společně s dalším 
zatím nezjištěným mužem)

Když starší majitelka domu uslyšela nad 
ránem divné syčení a šla se podívat do kuchyně, 
za zatím nejasných okolností došlo k výbuchu 
unikajícího plynu z tlakové láhve a k následnému 
požáru. Zraněná žena se v šoku nemohla z hořící 
místnosti dostat ven. Plamenů a kouře si všiml 
jeden z kolemjdoucích občanů a také muž, který 
čekal na autobus, a přiběhli ženě na pomoc. 
Seniorka jim stačila přes rozbité okno hodit klíče 
od domu, a muži ji tak mohli zachránit. 

(sal)
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Občanské sdružení 
Skřítek, o.s., a jeho přátelé 
pozvali do Holešova seve-
roamerického indiána Pablo 
Russella. Tento muž pochá-
zí z kmene Blackfoot Blood 
(Kainai) z Alberty v Kanadě. 
Je uznávaným učitelem a lé-
čitelem svého kmene. Čerpá 
z živé tradice svých předků 
a učí, jak velmi účinné meto-
dy a tisíce let starou moud-
rost využít v našem běžném 
životě. 

Vyprávění o bizoním 
duchu a zpívání posvátných 
černonošských písní zane-
chaly v účastnících před-
nášky Cesta bizona hluboký 
dojem. Pablo Russell mluvil 

o tom, že bizon je jediným zvířetem, které dokáže jít bouři naproti, neboť 
ví, že tak bouře rychleji pomine a bude moci brzy stát opět uprostřed 
prosluněné prérie. Ale musí mít odvahu bouři čelit. Tyto bouře si mnohdy 
vytváříme my sami. 

Pablo Russell se snažil ukázat, jak čelit svým vlastním, vnitřním 
bouřím a překážkám, které nám znemožňují milovat sami sebe i druhé. 
Snažil se učit, jak se vyvarovat situací, kdy za své problémy viníme 
druhé, jak se postavit překážkám, které vytváří strach někomu odpustit 
nebo omluvit se, a jak mít zodpovědnost za své činy. Na přednášce 
se sešli vskutku rozliční lidé, přesto se snad vyprávění Pabla Russella 
každého dotklo.

Srdečně děkujeme Pablu Russellovi i všem, kteří na přednášku 
přišli. 

Skřítek, o.s.

Cesta bizona - moudrost indiánů 
pro život v dnešním světě 

Ve čtvrtek 9. února 2012 uspo-
řádal znovuobnovený vlastivědný 
kroužek ve spolupráci s MKS Hole-
šov v prostorách studovny Městské 
knihovny v Holešově svou první akci 
určenou nejširšímu publiku. Mezi 
námi jsme přivítali paní Irenu Hej-
lovou, která je neteří armádního 
generála Karla Janouška. Gene-
rál Janoušek se narodil v Přero-
vě a bojoval v první světové válce 
v řadách Československých legií 
v Rusku. Za druhé světové války 
stál v čele Inspektorátu českoslo-
venského letectva a organizoval 
vznik československých leteckých 
jednotek v řadách RAF. Krátce 
po únorovém převratu byl nejprve 
přeložen do výslužby a později jej 
Státní bezpečnost vyprovokovala 

Vlastivědný kroužek uspořádal besedu o válečném hrdinovi
k pokusu o emigraci, při kterém jej 
zatkla. V následném vykonstruova-
ném procesu byl odsouzen nejprve 
k 18 letům těžkého žaláře, později 
19 letům a v roce 1950 byl odsouzen 
znovu, tentokrát na doživotí. Pro-
puštěn byl při amnestii v roce 1960. 
Zemřel v roce 1971. Plného zado-
stiučinění se této výjimečné osob-
nosti československých vojenských 
dějin mohlo dostat až po roce 1989, 
když mu byla in memoriam udělena 
nejvyšší československá vojenská 
hodnost armádní generál.

Řeč se ovšem nevedla jenom 
okolo životních osudů strýce paní 
Hejlové, podobný čas jsme věnovali 
i celé její rodině. Osudy příbuzných 
gen. Janouška totiž byly neméně 
dramatické, často i tragičtější. Mno- ho z nich bylo uvězněno a otec paní 

Hejlové, Rudolf Janoušek, zahynul 
v koncentračním táboře Buchen-
wald. Besedu doprovodila improvi-
zovaná výstavka dokumentů z osob-
ního archivu paní Hejlové. Mezi nimi 
byly nejpůsobivější památky na je-
jího otce: dopisy z koncentračních 
táborů se zásahy nacistické cenzu-
ry, oficiální úmrtní list a parte, které 
mu vyhotovili jeho spoluvězni. Paní 
Hejlová, která již od mládí žije ve Zlí-
ně, vzpomínala i na dětství strávené 
ve Zlíně a na zážitky spojené s na-
ším krajem.

Vzpomínky pamětníků mají 
svá specifika a jsou i přes svá 
úskalí pro historiky zajímavým 
a cenným pramenem. Přímý 
kontakt s pamětníkem navíc ob-

sahuje i těžko sdělitelné a pře-
nositelné emoce, které v historic-
kých monografiích často chybí. 
Vlastivědný kroužek by proto rád 
organizoval i další besedy s pa-
mětníky, kteří nám k historii nejen 
regionu mohou mnoho zajímavé-
ho povědět. Zde jsme otevřeni ja-
kýmkoliv podnětům z řad občanů 
regionu. Vedle toho vlastivědný 
kroužek chystá cyklus předná-
šek, výstav a terénních exkurzí. 
Všechny akce budou zveřejňová-
ny prostřednictvím plakátovacích 
ploch, webových stránek MKs 
Holešov nebo facebookových 
stránek Městského muzea a gale-
rie nebo Městské knihovny.

Výbor vlastivědného kroužku
Účastníci besedy vlastivědného kroužku ve studovně 

Městské knihovny.

Do Holešova přijela besedovat paní Irena Hejlová, která je neteří 
armádního generála Karla Janouška.
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Podmínky pro účast ve výběrovém řízení: 
1. Žadatelé mohou získat půjčku z fondu 

na základě žádosti o zařazení do  výběrového 
řízení.  2. Žádost o poskytnutí půjčky bude do-
ručena na podatelnu MěÚ Holešov  do 16. 3. 
2012 do 10.00 hod.  Žádost musí obsahovat: a) 
jméno nebo název žadatele, b) adresu bydliště 
nebo sídla u právnické osoby, příp. IČO, č. tel., c) 
přesné označení předmětu půjčky - adresa, číslo 
popisné, číslo parcely, - doklad o vlastnictví (ne 
starší než 3 měsíce), (u členů byt. družstev kopii 
nájemní smlouvy a kopie OP) - stavební povolení 
či jiný příslušný doklad (u členů byt. družstev sou-
hlas bytového družstva) - nezbytnou projektovou 
dokumentaci, d) cena akce, při svépomoci odhad 
nákladů, které budou při realizaci dokladovány 
fakturami a účty, e) předpokládaná doba dokon-
čení akce, f) požadovaná částka úvěru, g) popis 
účelu, na který je půjčka žádána (druhy půjček), 
h) potvrzení o výši příjmu žadatele o půjčku.  
Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:    

A) Rodinné domy:                
A1 - účel (obnova střechy, případně přestav-

ba ploché na šikmou starší 10 let), splatnost 4 roky, 
úroky 5 %, částka do 350 000 Kč na jeden dům.

A2 - vybudování přípojky na stávající kanali-
zační řad v délce více než 30 m, splatnost 4 roky,    
úroky 5 %, částka  do 100 000 Kč.

A3 - zřízení malé čistírny odpadních vod 
ke stávajícímu domu tam, kde nelze provést 
napojení na ČOV, splatnost 4 roky, úroky 5 %, 
částka do  50 000 Kč na jeden dům.                                                          

A4 - dodatečná izolace domu staršího 30 let, 
splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka do 150 000 Kč 
na jeden dům.

A5 - provedení zateplení nebo obnova fasá-
dy  včetně oplechování, splatnost 4 roky, úroky  
5 %, částka do 350 000 Kč na jeden dům.             

A6 - modernizace nebo zřízení nového hy-
gienického zařízení, splatnost 4 roky,  úroky 5 %, 
částka do 100 000 Kč  na jeden byt.             

A7 - rekonstrukce rozvodů vody, odpadní 
sítě,  elektroinst. či plynoinst., splatnost 4 roky, 
úroky 5 % do 100.000 Kč na jeden byt.            

A8 - zřízení nového systému vytápění (ply-
nové, elektrické, tepelné čerpadlo), případně 
rekonstrukce stávajícího, splatnost 4 roky, úroky 
5 %, částka  do 150 000 Kč  na jeden byt.

A9 - půdní nástavba bytu rušící plochou 
střechu (min. 50 m2 užit. plochy), splatnost 4 roky, 
úroky 5 %, částka do 300 000 Kč na jeden byt.             

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

A10 - nástavba a vestavba bytu  v klasickém 
půdním prostoru, splatnost 4 roky, úroky 5 %, 
částka do  300 000 Kč na jeden byt.             

A11 - zřízení nové bytové jednotky  z ne-
bytového prostoru, splatnost 4 roky, úroky 5 %,  
částka do 300 000 Kč na jeden byt.

A12 - výměna výplní otvorů domu staršího 
20 let, splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka do  
200 000 Kč na jeden byt.  

A13 - rekonstrukce vnitřních omítek a podlah 
domu staršího 20 let, splatnost 4 roky, úroky 5 %, 
částka do 200 000 Kč na jeden byt.         
B) Bytové domy: 

B1 - obnova střechy, případně přestavba 
ploché na šikmou starší 10 let, splatnost 4 roky, 
úroky 5 %, částka do 750 000 Kč na jeden dům.

B2 - vybudování přípojky na stávající kana-
lizační řad v délce víc než 30 m, splatnost 4 roky, 
úroky  5 %, částka  do 100 000 Kč.

B3 - dodatečná izolace domu staršího 30 let, 
splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka do 750 000 Kč 
na jeden dům.        

B4 - provedení zateplení nebo obnova fasá-
dy domu  včetně oplechování, splátka 4 roky, úrok 
5 %, částka do 750 000 Kč na jeden dům.        

B5 - modernizace nebo zřízení nového hy-
gienického zařízení, splatnost 4 roky, úrok 5 %, 
částka do 100 000 Kč na jeden byt.        

B6 - rekonstrukce rozvodů vody, odpadní 
sítě, elektroinst. či plynoinst., splatnost 4 roky, 
úrok  5 %, částka do 100 000 Kč  na jeden byt.        

B7 - zřízení nového systému vytápění (ply-
nové, elektrické, tepelné čerpadlo), případně 
rekonstrukce stávajícího, splatnost 4 roky, úroky 
5 %, částka do 100 000 Kč na jeden byt.

B8 - půdní nástavba bytu rušící plochou stře-
chu (nad 50 m2 užitné plochy), splatnost 4 roky, 
úrok 5 %, částka do 500 000 Kč na jeden byt.       

B9 - nástavba a vestavba bytu v klasic-
kém půdním prostoru (nad 50 m2 užitné plochy), 
splatnost 4 roky, úrok 5 %, částka do 400 000 Kč  
na jeden byt.         

B10 - půdní nástavba bytu rušící plochou 
střechu (do 50 m2 užitné plochy), splatnost 4 roky, 
úrok 5 %, částka do 300 000 Kč  na jeden byt.        

B11 - nástavba a vestavba bytu v klasic-
kém půdním prostoru (do 50 m2 užitné plochy), 
splatnost 4 roky, úrok 5 %, částka do 200 000 Kč 
na jeden byt.

B12 - provedení fasády na novém domě, 
splatnost 4 roky, úrok 5 %, částka do 750 000 Kč                                             
na jeden dům.

B13 - zřízení nové bytové  jednotky z nebyto-
vého prostoru, splatnost 4 roky, úrok 5 %,  částka 
do 300 000 Kč na jeden byt.

B14 - výměna výplní otvorů domu star-
šího 20 let, splatnost 4 roky, úrok 5 %, částka 
do 75 000 Kč na jeden byt.

B15 - obnova a statické zajištění balkónů, 
splatnost 4 roky, úrok 5 %, částka do 75 000 Kč          
na jeden byt.    

B16 - rekonstrukce vnitřních omítek a podlah 
domu staršího 20 let, splatnost 4 roky, úrok 5 %, 
částka do 200 000 Kč  na jeden byt.  

B17 - obnova výtahů domu staršího 20 let, 
splatnost 4 roky, úrok 5 %, částka do 75 000 Kč                                                      
na jeden byt.
C) Ostatní (slouží pouze pro účely města 
Holešova):

C1 - výkupy pozemků v rámci rozvoje města, 
splatnost 4 roky, částka 1 000 000 Kč           

C2 - budování infrastruktury, splatnost 
4 roky, částka do 1 000 000 Kč.   

Jednotlivé účely půjček lze kumulovat. Stej-
ný účel nelze použít opakovaně. O výsledku výbě-
rového řízení budou všichni žadatelé vyrozuměni 
a vyzváni k dodání dalších potřebných dokladů 
a následnému uzavření smlouvy o půjčce.       

Ing. Stanislav Julíček         
vedoucí odboru ISÚ      

odvoz a likvidace
autovraků zdarma. 

Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
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Druhou únorovou sobotu plesalo na ho-
lešovském zámku šest set lidí. Již čtvrtý rok 
za sebou tak ples 2. Základní školy Holešov 
navštívilo nejvíce lidí. Večer zahájily svým 
vystoupením Holešovské mažoretky, které 
v tělocvičně „druhé základky“ pod vedením 
Lenky Doleželové trénují, taneční pár Monika 
Zapletalová - Martin Dubický z kroměřížské-
ho klubu Gradace a talentovaná zpěvačka 
Martina Zapletalová. Poslední tři jmenovaní 

rockový nářez je sázka na jistotu

jsou žáky pořadatelské školy a již několik let 
ji výborně reprezentují na různých talentových 
soutěžích.

Úvodní program sice rozburácel hlavní sál, 
nicméně hlavním tahounem vydařeného plesu 
stejně jako v letech minulých byla populární 
regionální kapela Pension - Expo. V jednom 
z menších sálů na jinou nežli bigbítovou notu 
zahrál A-Z Band a zámecký rockový klub roz-
vlnil tanečníky v rytmu disco. 

Kombinace bigbítových matadorů pod ve-
dením Jardy „Čapsona“ Čápka, bohaté tomboly 
a troufám si říct, že za ta léta i dobře vybudo-
vané reputace přinesla své ovoce v naprosto 
natřískaném zámku i podzámčí. Poprvé v letoš-
ním roce se ruch z plesu linul daleko za brány 
zámku a lidé bydlící v okolních domech úplně 
klidnou noc určitě neměli.

Barbora Winklerová
Foto Barbora Winklerová a Jiří Vojáček
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• Obrazy Rudolfa seiferta 
- Restaurace V Podzámčí
(únor - březen)

• Obrazy a fotografie Tomáše Krejčího 
- Café milk bar Cinema
(únor)

Výstavy v Holešově

Byla to světoznámá opera W. A. Mozarta 
Figarova svatba, kterou nastudovali posluchači 
Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž 
spolu s Moravským divadlem Olomouc a kterou 
s velkým úspěchem uvedli ve středu 15. února 
ve velkém sále holešovského zámku. 

Představení dirigoval Viktor Kozánek, který 
je - spolu s Rut Janečkovou a Lenkou Poláško-
vou - pod hudebním nastudováním.  

Před představením si mohli návštěvníci, 
kteří takřka zaplnili sál, přečíst v programu i 
leccos zajímavého. Nejen o všech účinkujících, 
ale třeba také o vzniku díla. A tak jsem se dozvě-
děl, že operní verze Beaumarchisovy kdysi tolik 
skandální a „zakázané“ divadelní hry se zrodila 
ve Vídni v roce 1786.  A sám velký Mozart si 

V zámku proběhla Figarova svatba
tento námět vybral a o libreto požádal italského 
básníka Lorenza Da Ponteho. 

I když je Figarova svatba osudově spojena 
s Prahou, světová premiéra opery se odehrála 
ve Vídni (1. 5. 1786). Pravda ovšem je, že 
Figarova svatba teprve až v Praze zažila svůj 
první skutečný triumf, díky němuž divadelní 
impresário Bondini u Mozarta objednal operu 
určenou speciálně pro Prahu - tou byl později 
proslavený Don Giovanni. Je prý málo oper, 
které mají tak bohatý a zamotaný děj jako 
právě Figarova svatba. Podtitul stejnojmenné 
Beaumarchaisovy předlohy Bláznivý den trefně 
vystihuje jeho charakter...

Text a foto Robert Rohál

CD TiP

TiP Pro VáS

David Deyl: Hlavolam
Své debutové album produkované Dani-
elem Hádlem vydal mladý zpěvák David 
Deyl už v červnu roku 2009. Z dnešního 
pohledu nabízí album hned tři velké hity: 
Teď hned, Akorát a Hry o nás. Všem 
skladbám se skvěle dařilo v našich rádiích 
a dodnes patří do playlistů řady význam-
ných stanic. 
Na albu se po-
dílely význam-
n o u  m ě r o u 
také osobnosti 
spolupracující 
s jinými umělci, 
nechybí mezi 
nimi kytarista 
Marcus Tran 
(kytara a produkce Ewa Farna), bubeník 
Richard Scheufler (rocková opera An-
tigona, Bára Zemanová) a baskytarista 
Marek Haruštiak (Krucipüsk). Nedílnou 
součástí jsou texty, o které se postarali 
Tomáš Roreček (Kryštof, Chinaski, Ready 
Kirken), Tomáš Jugi Staněk z UDG, Jana 
Rolincová (Black Milk, Helena Zeťová) 
a Petra Glosr Cvrkalová (Ewa Farna).
CD Hlavolam  nyní vychází v reedici 
již pod hlavičkou supraphonu, oboha-
cené o dva bonusy v podobě remixů 
skladeb Hry o nás a Akorát!

RR

Panství Downtown
Tak a skončila poslední epizoda 

britského televizního seriálu Panství 
Downtown. Ten seriál jsem si zamiloval. 
Byl důvod.  Podobně skvěle napsaný, 
vyprávěný a obsazený i zahraný (Mag-
gie Smith, Hugh Bonneville, Elizabeth 
McGovern…), ale také výpravný seriál 
(režii měli hned tři režiséři, a to Brian 
Percival, Ben Bolt a Brian Kelly) jsem už 
dlouho neviděl.  Radosti, milostné i jiné 
pletky a slabosti anglické aristokracie 
na počátku 20. století, ale také pohled 
na život i intriky služebnictva mě doslova 
přitáhly k obrazovce. A proto se nedivte, 
že mám tak obrovskou radost, že tento 
týden začíná první díl druhé řady tohoto 
seriálu. Snad bude tak povedená jako ta 
první. Doufejme!

Dodejme jen, že první série, kte-
rou odvysílala Česká televizi v minulých 
týdnech, byla loni nominovaná na sedm 
cen BAFTY, kde získala dvě ceny. Dále 
byla nominovaná na jedenáct cen EMMY 
a získala další mezinárodní ocenění.

RR
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sHeRlOCK HOlMes 
- HRA sTÍNŮ 
Neděle 4. 3. v 18.00 a 20.00 hod.
(USA, 129 min., akční, mysteriózní, 
krimi, dobrodružný)

Nejslavnější detektiv světa Sher-
lock Holmes býval nejchytřejším mu-
žem salónu... až dosud.  Na scéně 
je však nový kriminalistický mozek 
- profesor Moriarty, který se Holmesovi 
nejen vyrovná, ale jeho cit pro špat-
nost v kombinaci s chybějícím pocitem 
svědomí mu může pomoci slavného 
detektiva předstihnout. Vyšetřování 
smrti rakouského korunního prince se 
stává stále nebezpečnější. Vše je sou-
částí plánu, který pokud vyjde, změní 
celé dějiny.

REŽIE: Guy Ritchiel
Hrají: Robert Downey jr., Jude 

Law, Jared Hartus, Edie Marsan, Ra-
chel McAdams, Noomi Rapace, Stephen Fry 
a další.

Přístupný, vstupné 65 Kč, Warner Bros

 
MODRÝ TyGR  
Neděle 11. 3. v 15.30 a 17.30 hod.
(ČR, 90 min., rodinný, dětský, dobrodružný - pro 
děti, jejich rodiče a tygry)

Dobrodružný, magický, humorný a rodin-
ný film vtáhne děti i jejich rodiče do světa 
fantazie. Uprostřed města je trochu zapome-
nutá, ale kouzelná botanická zahrada. Dva 
kamarádi Johanka a Matyáš žijí bezstarostně 
mezi tropickými rostlinami společně s mluvícím 
papouškem a svými rodiči. Jednoho dne se sta-

Program kina Svět - březen 2012

rosta rozhodne zahradu zbourat. Tu se objeví 
tajemný modrý tygr…

Režie: Petr Oukropec
Hrají: Linda Votrubová, Jakub Wunsch, 

Bára Hrzánová, Jan Hartl, Libuše Havelková, 
Anna Polívková, Jan Vondráček a další.

Přístupný, vstupné 70 Kč, CinemArt 

lAByRINT
Úterý 27. 3. v 18.00 a 20.00 hod.
(ČR, 93 min., mystery thriller)

Představte si, že právě teď a přímo pod 
vámi je někdo ztracený v podzemí a zoufale 
volá o pomoc.

Skupina čtyř lidí se snaží najít legendární 
katakomby staré Prahy, jejich výprava do la-

byrintu středověkých chodeb se však 
změní v boj o holý život.  

Je nebezpečnější nepřesná 
mapa, nebo dávné tajemství?

Režie: Tomáš Houška
Hrají: Lucie Vondráčková, Jan 

Zadražil, Mary Coronado, Martin Bro-
žek a další.

Do 12 let nevhodný, vstupné 
80 Kč, Pinot Film

leTOPIsy NARNIe - PlAVBA JITř-
NÍHO POuTNÍKA
středa 28. 3., 13.15, 17.30 hod.
(USA, 114 min., dobrodružný/ rodinný/
fantasy)

Edmund a Lucinka, dvě nejmlad-
ší z dětí Pevensieových tráví prázdni-
ny u svých příbuzných společně se 
svým nesnesitelným bratrancem Eu-
stacem. Často tu vzpomínají na Nar-

nii a na dobrodružství, které tam zažili, když 
jednoho dne zničehonic ožije obraz lodi, který 
visí v Lucinčině pokoji, a oni se skrz něj dostá-
vají zpátky do Narnie. Bohužel i s bratrancem 
Eustacem.

Režie: Michael Apted
Hrají: Ben Barner, Skandar Keynes, Ge-

orgie Henley, Liam Nesson, Gary Sweet, Tilda 
Swinton a další.

Přístupný, vstupné 65 Kč, Bontonfilm

Předprodej: Městské informační cent-
rum Holešov, nám. Dr. e. Beneše 17, Hole-
šov, tel. 573 395 344, 571 160 890.

Změna programu vyhrazena. Těšíme se 
na Vaši návštěvu.

Hlavní role ve filmu Sherlock Holmes - Hra stínů hrají 
Robert Downey jr. a Jude Law.

Během nedávného uvedení opery Figaro-
va svatba jsem si znovu uvědomil, jak je dobře, 
že ten velký zámecký sál (který tu a tam - nevím 
kdo - mylně přejmenovává na Rytířský sál) je 
a jak moc do tohoto přenádherného prostředí 
takové akce patří. Leckdo si vzpomene na zcela 
mimořádné koncerty Magdaleny Kožené anebo 

Poznámka na okraj Holešovská country

skupina TeXAS 
zahraje v sobotu 25. 2. 

od 20 hodin 
v zámeckém 

New Drive Clubu!

Radka Baboráka, na letošní novoroční koncert 
Holešovského komorního orchestru či na ba-
rokní operu Asics a Galatea a řadu akcí v rámci 
festivalu Musica Holešov... Nějak si nedovedu 
představit, že by si tento hudební „luxus“ Ho-
lešov mohl dovolit, kdyby tohoto důstojného 
kulturního stánku nebylo... RR
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Známý herec a moderátor Jan Čenský, 
představitel princů a tradiční průvodce vol-
bami královny krásy, dorazil do Holešova, 
aby moderoval Reprezentační ples města. 
Před začátkem jsme měli možnost udělat 
s tímto  distingovaným gentlemanem v šat-
ně krátký rozhovor.

V mládí jste se aktivně věnoval běhu, udr-
žujete se v kondici i dnes?

No musím se přiznat, už dlouho jsem 
si  nebyl zaběhat, ale každopádně myslím, 
že sport určitě patří do života herce, protože 
jediný jeho nástroj je tělo a to by podle toho 
mělo taky vypadat.

Hrál jste někdy v ochotnickém divadle?
Byl jsem těsně u ochotnického divadla, 

protože jsem vyrůstal v Orlických horách. Tam 
byl jeden ochotnický soubor a chodil jsem 
rád na jejich představení, ale potom jsem se 
dostal na konzervatoř a z ochotničiny se stala 
profesionální dráha.

Jan Čenský: Nepatřím jen do jedné škatulky

roZHoVor

V Holešově působí už šedesát let ochot-
nické Divadlo 6. května, co byste poradil 
začínajícím hercům?

Aby zůstali nadále nadšení, protože bez 
toho to ani nejde, a myslím, že právě na ochot-
nickém divadle se tleská hlavně tomu nad-
šení.

Můžeme vás teď vidět někde v divadle?
Ano, mohli jste mě vidět v Budějicích, kde 

hrajeme. Jsem tam v takovém souboru, takže 
vlastně jsem ne ochotnický, ale kočovný herec, 
protože nemám stálé angažmá, a hodně cestu-
jeme. Těch scén, kde vystupujeme, je možná 
více po republice než v Praze. Dokonce jezdíme 
i na Slovensko.

Chodíte ve svém volném čase do diva-
dla?

Jejda, no musím se přiznat, že už jsem 
poměrně dlouho nebyl v divadle, protože té 
práce je tolik, že jakmile mám volno, tak jsem 
radši doma.

 
Vy také působíte jako lektor herectví, jak 
taková lekce probíhá?

S tím herectvím, to bych si netroufl učit 
herectví, to bych byl moc nafoukaný, spíš se 
věnuji seminářům jako je rétorika, vystupování 
a komunikace. Pokud jsem něco vyučoval, tak 

to byly na škole společenské večery. Ale že 
bych si troufl učit herectví, to asi ne. Například 
modelky jsem učil, když měly jít na nějaký kon-
kurz, aby uměly před kamerou něco zahrát.

Cítíte se více hercem, moderátorem, nebo 
lektorem?

To je těžké, pro mě je to fakt ještě všech-
no najednou. Je příjemné, že nemám jenom 
to divadlo nebo jenom to moderování, ale já 
sem tak byl vlastně vychovávaný  na škole. 
Na konzervatoři jsme měli spoustu předmětů 
jako práci s mikrofonem, s kamerou, herectví 

samozřejmě jako hlavní obor, ale měli jsme 
také hudebně-dramatický obor, říkalo se tomu 
syntetické herectví, takže třeba dabing. Těch 
disciplín je tam hodně, takže pro mě je fajn, že 
nejsem jenom v té jedné škatulce, ale můžu 
to střídat. 

Na který svůj film vzpomínáte nejraději?
No asi na první pohádku, Princezny jsou 

na draka. Z těch inscenací strašně rád třeba 
vzpomenu třeba na hru Zahrada dětí nebo Tři 
mušketýři.

 
Je některý z českých herců, kterého si 
vážíte pro jeho úspěchy?

Těch je strašně moc, ale mým vzorem byl 
Radoslav Brzobohatý. Setkal jsem se s ním 
i osobně a myslím, že jsme se i spřátelili a byl 
přesně takový, jak jsem si ho vysnil.

společně například s Markem ebenem jste 
jeden z mála zastánců etikety na české me-
diální scéně. Myslíte si, že je v dnešní době 
ještě prostor pro vybrané chování?

Děkuji za otázku, já si myslím, že ano. A to 
nejen k dívkám nebo ženám, ale k okolí celkově, 
například na silnicích. Já jsem ze staré školy - 
a byl jsem tak i vychován. Myslím si, že není 
na škodu zachovávat pro někoho už třeba staré 
zvyky. Když vejde dáma, tak by se muž měl 
postavit, někdo to tak možná nebere, ale mně 
se to líbí, takže to budu dodržovat i nadále.

Lucie Podolová 
Foto František Sovadina, Igor Dostál

(Převzato z http://nocnik.igordostal.cz/)

Pravidelně moderujete Miss. Získal jste 
nějakou pracovní deformaci tím, že se po-
hybujete mezi nejkrásnějšími dívkami?

To nevím. Ale při tom hodnocení ženské 
krásy jsem poznal, jak je to těžké. A hrozně 
nerad bych rozhodoval o kráse, takže bych byl 
nerad v těch porotách.
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roZHoVor

Jednapadesátiletý Vladimír Štancl, 
ikona českého popu, byl hlavní hvězdou 
letošního 4. Reprezentačního plesu města 
Holešova. Možná jej znáte spíš pod pseu-
donymem Michal David. Po vyčerpávajícím 
vystoupení, které „rozvibrovalo“ sál hole-
šovského zámku v rytmu jeho hitů nejen 
z osmdesátých let, si udělal čas i na malé 
interview v šatně.

Jaký byl první impuls, který vás přivedl 
k veřejnému vystupování?

Já jsem začínal už jako kluk v kapele. 
Nejdřív s beatovou kapelou a pak jsme přešli 
k jazzu, to už bylo tak v mých šestnácti letech. 
Začali jsme tehdy vystupovat na Pražských 
jazzových dnech. Tehdy jsem dostal nabídku 
působit v kapele Kroky Františka Janečka spo-
lečně s Janou Kratochvílovou. A za čtyři roky, 
když mi bylo dvacet, jsem složil písničku Chtěl 
bych žít tak, jak se má - to byla vlastně moje 
první autorská i pěvecká záležitost. Zkusili jsme 
ji tehdy poslat do rádia a stal se z ní hit, takže 
pak jsem začal zpívat a zjistil jsem, že mám 
talent po otci. Samozřejmě mám i takové ty 
komediantské geny.

Pocházíte z cirkusové rodiny, mělo to 
na vás nějaký vliv?

Ne, opravdu s cirkusem nemám nic spo-
lečného. Je to krásná záležitost, cirkusové umě-
ní je velice těžké a já jsem se mu nevěnoval. 
Místo toho jsem chodil na hodiny klavíru.

Co byste řekl člověku, který by vám před 
třiceti lety tvrdil, že budete v roce 2012 
vyprodávat haly?

Řekl bych mu, že je blázen.

Jaký je podle vás hlavní důvod vaší po-
pularity?

To je těžké, kdybych to věděl, tak bych byl 
možná vševědoucí, ale skutečně nikdy nevíte, 
jaká písnička se stane hitem, nevíte, co lidé 
přijmou, co nepřijmou. Myslím si, že písničky, 
které jsme dělali s Kroky v sedmdesátých letech, 
byly pěkně udělané. Taky si myslím, že velkou 
roli v nich hrály texty, které byly o životě, o lásce, 
o přátelství a o možnosti prožít si svůj diskopří-
běh. A to si myslím, že se týká každého člověka. 
Jsou to příběhy, které prožívá každý, muzika je 
rytmická a melodická, je to krásně spjaté dohro-
mady a možná to dělá tu nadčasovost.

Michal David: Nikdy nevíte, z jaké písně se stane hit

Máte pozitivní vztah ke sportu?
No k tenisu určitě a ke golfu taky, ale je 

na to velmi málo času. Když si jdete zahrát 
golf, tak tím zabijete celý den. Tam je můj jediný 
problém, a to čas.

 
Vaše manželka je bývalá tenistka, chodíte 
spolu někdy hrát?

Jednou za čas, když jsme na dovolené, 
tak si jdeme zahrát. Manželka se tak nějak 
přeorientovala na golf, který ji 
hodně baví, a tak jdeme na tenis 
skutečně jenom ojediněle.

 
Doma máte malé nahrávací 
studio. Kolik času v něm trá-
víte?

To záleží na tom, co mám 
zrovna za práci. Když mám na-
psat muzikál, tak trávím ve studiu 
tři až čtyři měsíce v kuse.

Jakým způsobem sklá-
dáte? Sednete si k tomu ráno 
jako k práci, nebo čekáte, až 
vás políbí múza?

Když mám před sebou ně-
jaké zadání, které musím splnit, 
tak ráno vstanu a celý den pra-

cuju. Pak jsou zase určité momenty, kdy mám 
třeba nějaký nápad, který mě napadne ve dvě 
ráno, tak jdu hned do studia a tam si to natočím. 
Protože když to necháte na ráno, tak vstanete 
a už to nevíte, ten nápad je pryč, takže ho 
musím okamžitě zaznamenat.

V jaké fázi je příprava třetího Diskopříběhu 
a co chcete tímto příběhem lidem říct?

Máme mladého scenáristu i režiséra, 
díky tomu se Diskopříběh podařilo zapracovat 
do dnešní doby. Do doby současných mladých 
lidí. U tohoto Diskopříběhu jsme to posunuli 
o nějakých dvacet let dál. Určitě si myslím, že 
to bude pro diváky zajímavé, pro ty, kteří to znají 
a kterým se to líbí.

 
Jaké tři vlastnosti by podle vás měl mít 
úspěšný zpěvák?

To je strašně těžká otázka, protože úspěš-
ným zpěvákem se nestanete jenom tak. Ta-
kový zpěvák musí mít velké štěstí, aby se stal 
úspěšným, a musí také mít nějaké charisma, 
které osloví lidi, musí mít za sebou dobrý tým, 
dobré producenty, autory a texty, vizážistu, 
stylistu, hrát dobré písničky a tak dále. Pokud 
se ale interpretům někdo nevěnuje, tak jsou 
párkrát v televizi a pak skončí. A když už mají 
to štěstí, že se dostanou mezi lidi a získají si 
své fanoušky, tak si myslím, že by se tomu 
měli věnovat. Podle mě je kámen úrazu zrovna 
SuperStar, protože když skončí ta soutěž, tak 
většinou skončí i oni.

Lucie Podolová a Igor Dostál
Foto František Sovadina

(Převzato z http://nocnik.igordostal.cz/)
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Thesaurus Hollesoviensis a Bible učitele českého berlínského
- 11. díl

SeriáL

Muzejní práce skýtá vedle běžných pra-
covních dní i momenty, které dokážou příjemně 
překvapit. Věc, kterou dnes chceme představit, 
přinesl před 14 dny do muzea správce sboru 
Jednoty bratrské v Holešově Mgr. Milan Svo-
boda. Dnešní článek tedy bude v dosavadním 

proudu našeho seriálu výjimkou, protože před-
mět není součástí sbírkového fondu muzea. Spl-
ňuje ovšem to, že je thesaurem, tedy pokladem, 
a to doslova. Navíc tímto dílem odhalujeme 
i jednu lahůdku z kuchyně pracovníků muzea 
a galerie.

Kniha byla nalezena na půdě domu sboru 
Jednoty bratrské (Nerudova 320/18), když se 
zde v červenci 2011 prováděla rekonstrukce 
podlahy. Ležela v dutině pod úrovní podlahy 
za krokvemi (na přiložené fotografii je již vy-
sunuta asi o cca 30 cm od místa, kde ležela). 
Byla částečně zabalena do rozpadávajícího 
se balicího papíru a byl u ní i malý útržek no-
vin z roku 1923 (což pro dataci jejího uložení 
nemusí být rozhodující, pozn. autora). Okolo 
ní bylo několik lahviček od léků asi z počátku 
20. století. Stav bible odpovídá jejímu dlouho-
dobému nevhodnému uložení, což znamená, 
že není uspokojivý. Hřbety knihy chybí úplně 
a v důsledku toho se celá vazba zkroutila. 
Stránky jsou zašpiněny a pokrčeny, ale jinak 
spolu zatím drží pohromadě.

Historické vyprávění nás dnes přivádí 
do doby po třicetileté válce, kdy se početná 
komunita členů Jednoty bratrské ocitla v exilu. 

V zahraničí se usazovali také v Prusku, 
konkrétně v okolí Berlína, kde hledali 
vytouženou náboženskou svobodu. 
Dlouho očekávaná a připravovaná 
česká bible vyšla v německém Halle 
postupně ve třech vydáních v letech 
1722, 1745 a 1766, a je proto ozna-
čována jako tzv. Hallská bible. Zatím-
co první dvě vydání ještě obsahovala 
mnoho chyb, až třetí bylo schopné 
obstát jako reprezentativní tisk. Oproti 
vydání z roku 1722, ke kterému se 
vrací, obsahuje český výtažek Versuch 
einer böhmischen Bibel-Geschichte 
nebst einem historischen Anhange 
z roku 1765 publikovaný zde jako Zprá-
va hystorická o wydánjch nov. zákona. 
Na konci této předmluvy na straně 
14 nechybí datace a podpis: „Psáno 
w Berlině na faře české dne 26 dubna léta 
Páně 1766. I. (an) T. (heofil) E. (lsner) Senior 
gednoty bratrské y včitel český Berlinský.“

Jan Theofil Elsner byl jednou z význam-
ných postav Jednoty bratrské své doby. Narodil 
se 5. března 1717 ve Wengrově v Polsku. 
Po studiích v Lešně byl poslán na berlínské 
gymnázium a potom studoval v holandském 
Leydenu. Když v roce 1743 studia ukončil, stal 
se učitelem na lešenském gymnáziu a po dvou 
letech kazatelem v He-
yersdorfu v Poznaň-
sku. Od roku 1747 byl 
kazatelem berlínských 
reformovaných Čechů 
a později se stal i se-
niorem Jednoty bra-

trské. Berlínským Čechům sloužil téměř 35 
let. Z jeho vlastních děl dosáhl mimořádného 
ohlasu především kancionál vydaný v roce 1753 
a katechismus. Ten zpracoval počátkem roku 
1748 pod názvem Mléko čisté Pravdy Boží. 
Jan Theofil Elsner vydával i díla Jana Amo-
se Komenského. Význam jeho práce je takový, 
že bez něj bychom možná mnohá díla J. A. 
Komenského ani neznali. Když v roce 1782 
Jan Theofil Elsner zemřel, v péči o berlínský 

sbor a o české exulanty pak 
pokračovali jeho synové Kris-
tián Fridrich a Benjamin Daniel 
až do roku 1831. 

Jak bylo určeno, že se 
jedná právě o toto vydání? Klí-
čem ke správné identifikace 
bible byla již zmíněná před-
mluva, která se nachází pouze 
ve vydání z roku 1766. Úvodní 
strany bible nám napovědět 
nemohly, protože zcela chybí, 
kniha vlastně začíná až první 
knihou Mojžíšovou. Poslední 
stránka předmluvy a úvodní 
strana Genesis jsou od knihy 
odděleny a byly vloženy až 
k začátku čtvrté knihy Mojží-
šovy. 

Protože prozatím nezná-
me důvod toho, kdo a proč 
bibli v domě zanechal či ukryl, 
necháme zvídavého čtenáře, 
aby pracovala jeho fantazie. 
Sborový dům Jednoty bratrské 
v ulici Nerudova je ve vlast-
nictví sboru od roku 1937, ale 
Jednota bratrská v Holešově 
byla znovu obnovena již v roce 
1935. Chceme-li však jít hlou-
běji do historie, sahá její slav-
ná minulost v našem městě až 
do 16. století. Jak se vyjádřil 
Mgr. Svoboda, v majetku sbo-
ru je již několik starých tisků 
a dokumentů, tato bible však 
na žádném seznamu nefiguru-
je. Doufáme, že po případném 
restaurování se bible stane 
ozdobou knihovny bratrského 
sboru.

Děkujeme panu Mgr. Mi-
lanu Svobodovi za zapůjče-
ní bible a popis nálezových 
okolností.

Za Městské muzeum 
a galerii v Holešově

Mgr. Ondřej MachálekPoslední stránka předmluvy bible.

Nálezové okolnosti bible.

Celkový pohled na bibli.
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o původu názvu Holešova a některých ulic - 2. část

HiSToriCKá  
ZAJÍMAVoST (seriál)

Třetí jmennou holešovskou pověstí je ná-
zev další zajímavé holešovské lokality, dnešní 
ulice Plačkov. Je to rovněž vlastně stará ves-
nice s dlouhou návsí podél silnice (tzv. „Stras-
sendorf“, tedy vesnice rozložená kolem cesty 
na rozdíl od české „okrouhlice), vesnice ten-
tokrát hanácké, jejíž obyvatelé vlastnili pole 
v místě dnešní průmyslové zóny (bývalé letiště) 
a areálu továren Mopas (ČSAO) a v dřívějších 
dobách byli hrdí na to, že v dávných časech 
byla jejich ulice samostatnou obcí (i když v pí-
semných pramenech se o tom nedochovaly 
žádné záznamy).  

V čísle popisném 563 měla být dokonce 
rychta. Pravda ale je, že Plačkov byl až do-
nedávna samostatným katastrálním územím, 
mohl tedy být samostatnou zemědělskou obcí 
za zdmi města. Eduard Peck zaznamenal 
v roce 1882 ve svém „Okresním hejtmanství 
holešovském“ zajímavou pověst: Plačkovští 
prý měli své původní sídlo na Zdražilovsku 
(míní se tím zaniklá ves Dražejovice u Všetul, 
jedna tamější polní trať se skutečně jmenuje 
dodnes Zdražilovsko).  Ale stíhala je tam ne-
hoda za nehodou, až konečně se dohodli, že 
nešťastné místo opustí a při Holešově se usadí. 
A své nové bydliště nazvali na památku svých 
útrap Plačkovem. 

Obec Dražejovice zanikla - byla vypálena 
- za husitských válek na počátku 15. století, 
obyvatelé ji neopustili dobrovolně, pověst se 
tedy mýlí. Zajímavé je, že své Plačkovy (ulice 
nebo místní části) mají v našem okolí i jiné obce 
- například Kvasice, Prusinovice i další. Nejčas-
tější lidový výklad tohoto jména je, že původem 
pojmenování je zármutek, jehož příčinou byla 
velká živelní pohroma nebo hromadná úmrtí 
místních obyvatel, třeba z důvodu moru. 

Ale nejpravděpodobnější, díky koncovce 
- ov, staročesky - ów je opět vlastnický původ 
tohoto jména - zdejší půda patřila nějakému 
vladykovi jménem Plaček (ostatně celkem ob-
vyklé jméno) a stál zde Plačkův (Plačków) dvůr. 
Tomu by mimo jiné nasvědčovalo v případě 
našeho Plačkova i to, že v místě zdejší velké 
budovy „Na Špici“ na konci ulice Plačkov stával 
odedávna skutečně svobodný, původně zřejmě 
zemanský dvůr.

Další pověsti o názvech částí Holešo-
va neznáme. Ale zajímavých názvů je u nás 
spousta. Podobně jako Plačkov byly samo-
statnou katastrální obcí Novosady. Ostatně 
i jejich charakter byl podobný jako charakter 
vesnické zástavby Plačkova - až do doby, kdy 
na sklonku minulého století musely ustoupit 
zdejší drobné zemědělské usedlosti panelové 
výstavbě moderních bytovek. Původní název 
„Novosáda“ se sice vztahoval na celou tuto 
čtvrť, ale její   část přilehlá ke Všetulím se 
nazývala Soukenická ulice - a podle záznamů 
z roku 1659 zde skutečně žilo 18 soukeníků. 
Novosad je v českých a moravských obcích 
spousta a tento název znamená, že tato část 
obce byla „nově osazenou“, tedy poměrně 
pozdě založenou osadou. Ostatně to potvrzuje 
i německý název našich Novosad - Neugestifte 
Gasse, tedy Nově založená ulice. 

Pro starší pamětníky zcela jasný, pro mlad-
ší možná poněkud záhadný je název poklidné 
ulice složené z vilek a domků, vedoucí podle 
zdi zámeckého parku „U Střelnice“. V roce 1780 
vznikl v Holešově stejně jako v mnoha ostatních 
městech německý střelecký spolek. Takovéto 
spolky byly hlavně v 19. století velmi populární 
(vzpomeňme na komedii s Vlastou Burianem 

„Anton Špelec ostrostřelec“, postavenou prá-
vě na dějích v ostrostřeleckém spolku). Obec 
holešovskému spolku poskytla v roce 1885 
zdarma pozemek mezi zámeckou zahradou 
a Rusavou na vybudování spolkové budovy, 
dnes bychom řekli klubovny, s výletní restaurací 
a venkovní střelnicí. Zatímco z vlastní střelnice 
se v dalších letech staly zahrádky, budova 
střelnice stojí dodnes - má číslo popisné 192, 
uzavírá stejnojmennou ulici, která k ní vede  
a jsou v ní byty. 

Velmi časté jméno Újezd, kterým je v Ho-
lešově nyní pojmenována rovněž klidná ulice 
za obchodním domem Billa, ale které se pou-
žívalo a ještě používá na celou tuto vilkovou 
čtvrť mezi silnicemi na Martinice a Přílepy (ulice 
Boženy Němcové, Jiráskova, Dvořákova), zna-
mená místo, které se musí objíždět. A protože 

v  místech bývalé benzínové pumpy a zhruba 
dnešního obchodního domu Lidl byla ještě před  
sto lety velká „louže“ a zdejší polní trať se jme-
novala „na močidlech“, protože ve velké  louži 
se močíval (namáčel) sklizený len a konopí,  
a  bažina kolem se tudíž  musela objíždět, zdá 
se, že původ tohoto jména je jasný. A současně 
pozemky za „louží“ (tedy přesně místo dnešního 
Újezda) byly původně obecními pastvinami 
(trávníkem), které vrchnost v roce 1701 zabra-
la a v roce 1781 nechala zorat na pole. Nově 
vzniklé hranice těchto pozemků se vymezi-
ly a periodicky potvrzovaly jejich objížděním  
(někde dokonce byli při tomto objíždění a ob-
cházení pozemkových hranic synové majitelů 
pozemků obřadně tělesně vypláceni - biti, aby si 
jejich průběh řádně zapamatovali). Takže jméno 
našeho Újezda má jasné vysvětlení - jeho území 
vzniklo objížděním hranic nově vyčleněných 
pozemků a ještě se tudy snad i musela objíždět 
zamokřená část Holešova.

Bohužel už skoro úplně z naší součas-
né mluvy vymizel kouzelný název „Židovňa“, 
který se vztahoval k bývalé židovské čtvrti 
- samostatnému holešovskému židovskému 
městu. Vymezoval zhruba dnešní ulice Příč-
ní, Hankeho, U Potoka, Dlažánky a zejména 
náměstí Svobody. Starší lidé ještě donedávna 
tato místa v Holešově nazývali tímto souhrnným 
názvem a dokonce i Česká pošta neomylně 

doručovala dopisy, u nichž bývalí Holešované 
místo ulice a čísla popisného uváděli tento 
poetický název.

Trať Kráčiny, na které vznikla moderní čtvrť 
rodinných domků mezi Holešovem a Všetuly 
po této trati pojmenovaná, zase nese jméno 
po dlouhých, rovných honech polí, které v této 
lokalitě před jejím zastavěním převažovaly - a ty 
se odměřovaly kráčením, moderně bychom 
řekli krokováním. 

Velmi zajímavý název Dlažánky (Dlážanky) 
se vztahuje k ulici, která byla podle posledních 
výzkumů hradskou cestou - tedy přístupovou 
cestou k holešovskému hradu za panství ho-
lešovských Šternberků. Kolem této přístupové 
cesty, vyhýbající se vlastnímu městu, se usa-
zovali jak řemeslníci a hradští služebníci, tak 
po roce 1454 i židovští osadníci. A protože pro 
mocné a bohaté holešovské pány byla tato 
cesta nejen důležitá jako hlavní komunikace 
k hradu, ale i jako reprezentace jejich významu, 
viditelná všemi přijíždějícími návštěvami, zřejmě 
ji nechali nějakým způsobem vydláždit (možná 
valouny, možná jen proutěnými hatěmi) - jistě 
podstatně dřív než byly vydlážděny ostatní části 
našeho města. A protože takovéto dláždění bylo 
pro obyvatele Holešova dlouho něčím zvláštním 
a nevídaným, dostalo se jeho pojmenování ce-
lému úseku této významné komunikace.

A poslední zajímavý pomístní název v Ho-
lešově, vztahující se k usedlosti - hospodář-
skému dvoru za Holešovem, zůstává stále 
záhadou. Jedná se o název Želkov. Tvar tohoto 
slova je opět vlastnický, mohlo by se tedy jed-
nat o Želkův či Žalkův dvůr. Ale jeho základ 
obsahuje výraz smutku - žal (sloveso „želet“ - 
litovat). A vzhledem k tomu, že pod Želkovem se 
nacházelo městské popraviště (po pravé straně 
cesty na Želkov je ostatně trať, která se dodnes 
jmenuje „Pod Šibenicí“), nabízí se poněkud ro-
mantická představa, že název Želkova souvisí 
s výkonem hrdelního práva. Stejně záhadný je 
název pahorku mezi Želkovem a Holešovem - 
Moráčí kopec. Představa, že by se zde chovali 
či žili moráci - krocani je samozřejmě mylná. 
Ale když nahlédneme do starších katastrů, 
nejdeme zde písemně zachycený a zřejmě 
správný název - Molákův kopec. Tedy opět 
pozemek nějakého sedláka jménem Molák. 
A to je vysvětlení logické, ostatně nám ukazuje, 
jak ve starých dobách absolutně převládala 
vlastnická jména ve většině lokalit.

Karel Bartošek

restaurace 
V Podzámčí

v 
Holešově

Výstava 
obrazů

rUDoLFA 
SeiFerTA

Únor - březen 
2012
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VZPoMÍNKA

Významný regionální botanik František 
Gogela se narodil 13. září 1854 v Podhradní 
Lhotě v mlynářské rodině. Z Podhradní Lhoty 
se rodina přestěhovala do Kvítkovic a odtud 
do Holešova, kde František Gogela navštěvoval 
obecnou školu. Poté studoval na piaristickém 
gymnáziu v Kroměříži, kde získal znalosti z pří-
rodních věd.  Ve studiu pokračoval na boho-
slovecké fakultě v Olomouci a roku 1878 byl 
vysvěcen na římskokatolického kněze. 

Působil jako kaplan v Kyjově a Bílovicích 
u Uherského Hradiště, později jako katecheta 
na měšťanských školách v Místku a jako zá-
mecký kaplan v Hukvaldech. V té době začíná 
publikovat výsledky svých floristických výzku-
mů. Z této doby pochází dílo „Květena Hukvald“ 
vydané v roce 1896. 

Od roku 1897 do roku 1907 působil ve far-
nosti Rajnochovice, pod kterou spadala i Pod-
hradní Lhota. Zabýval se květenou Hostýnských 
vrchů, kterou mapoval. Dokladem jeho odbor-
ného zájmu jsou floristické záznamy, korespon-
dence s odborníky, publikační činnost, herbáře, 
sbírky mechorostů a přírodnin, které však byly 
z velké části poničeny, zachovala se z nich 
pouze část. Své poznatky zpracovával a v roce 
1899 vydal dílo „Květena Rajnochovic“, v roce 
1907 dílo „Z květeny Javorníka a Rajnochovic“. 
Jeho význačným dílem je devatenáctisvazkový 
„Valašský herbář“ z let 1898 až 1907. 

90. výročí úmrtí botanika Františka Gogely
Gogelova (Rosa Gogeliana) a ostřice Gogelova 
(Carex Gogeliana). 

František Gogela zemřel 22. února v Tře-
běticích, kde je i pohřben. Jeho pamětní deska 
na budově farního úřadu v Rajnochovicích byla 
odhalena 21. září 1969.

HK

Od roku 1907 do roku 1922 působil na faře 
v Třeběticích. Tam popisoval flóru dolního toku 
Rusavy, okolí Hulína, Záhlinic, Zámečku u Kro-
měříže a zámeckého parku v Kroměříži. V roce 
1909 vydal z těchto pozorování dílo „Květena 
na dolním toku Rusavy“. Publikoval v časopise 
Hlasy svatohostýnské články s názvem „Kvě-
tena svatohostýnská“. Po jeho smrti v letech 
1927-1930 vycházel v Zálhotském sborníku 
jeho spis „Květena horstva hostýnského“. Pub-
likoval i svá botanická pozorování ze svých za-
hraničních cest po Alpách, Štýrsku, Bavorsku, 
Polsku a Palestině. Nalezl také několik dosud 
neznámých rostlin na Moravě a jeho jménem 
byly pojmenovány některé rostliny jako růže 

Město Holešov chystá v edici Knihovnička 
Holešovska volné pokračovaní již dříve vydané 
publikace Vzlety a pády holešovské hraběnky 
Barbory Wrbnové. Hledáme pamětníky, kteří 
paní Wrbnovou (1892 - 1962) znali anebo se 
s ní třeba jen jednou setkali. Paní Wrbnová žila 
v Holešově přibližně od roku 1930 až do roku 
1962 s výjimkou několika let koncem 50. let, kdy 
byla v ženské věznici v Ilavě.

Pokud máte na ni nějakou osobní vzpomín-
ku anebo třeba i fotografie paní hraběnky, zastav-
te se v redakci Holešov-
ska anebo volejte číslo 
573 521 550. Rádi vaše 
vzpomínky a snímky za-
řadíme do připravované 
publikace. Ta by měla 
vyjít letos v dubnu, kdy 
uplyne 120 let od naro-
zení Barbory Wrbnové.  

Robert Rohál

Hledáme pamětníky
a ty, co znali 

Barboru Wrbnovou
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PROVOZ TyMy 
Kancelář sVČ, p.o.: 
pondělí - pátek 7.30 - 18.00
spontánní aktivity (kulečník, stolní fotbálek, 
stolní tenis, trampolína, ICM): 
pondělí - pátek 14.00 - 18.00 

ZVeMe VÁs
26. 2. TANeČNÍ PRO DOsPělÉ - zahájení 
od 17.00 - základní kurz, od 19.00 - pokračo-
vací kurz, vyučují manželé Starečkovi, cena: 
1200,-/pár
1. 3. VyHlÁŠeNÍ 2. ROČNÍKu fOTOsOuTě-
Že - DOMÁCÍ MAZlÍČeK - zašlete fotografie 
svých zvířecích mazlíčků - na e-mail: www. 
tymycentrum.cz, za 1 zvířátko lze poslat max.  
3 snímky, uzávěrka 31. 3.
2. 3. HOleŠOVsKÝ TAleNT - galave-
čer od 17.30 - ve společenské hale TYMY, 
vstupné: 70,-
3. 3. MIss POuPě - pro dívky od 4 do 7 let, 
od 14.30, vstupné: 30,- MISS KVÍTEK - pro 
holky a mladé dámy od 8 do 12 let 
3. 3. JuMPING TRAMPOlÍNKy - party-jum-
ping -  od 18.00 do 19.00 v tělocvičně TYMY, 
cena: 80,-/hod., přihlášky do 2.3.
4. 3. TuRNAJ DěTÍ V BOWlINGu - od 11.00, 
pro děti od 5 do 18 let, startovné: 150,- 
10. 3. DÁMsKÁ JÍZDA - od 17.00 ve spole-
čenské hale TYMY, vstupné: 50,-/v předprodeji, 
70,-/na místě
10. 3. TOČeNÍ NA HRNČÍřsKÉM KRuHu - 
od 14.00, pro děti i dospělé - od 14.00, cena 
dle výrobku, objednejte se na určitou hodinu 
v kanceláři TYMY
12. 3. sVÁTeK POeZIe - recitační soutěž pro 
základní školy - od 10.00
13. 3. TuRNAJ V TANeČNÍCH PODlOŽ-
KÁCH - od 15.00, startovné: 10,-
16. 3. KResleNÍ MANDAl s ANDěly - 
od 17.00, seminářem provází Radka Hubeňá-
ková, cena: 350,-, přihlášky do 13.3.
16. 3. - 18. 3. INDIVIDuÁlNÍ PORADeNsTVÍ 
- tarotová numerologie, výklad tarotových karet 
a andělských karet, prameny života - přírodní vůně 
- informace + objednávky v kanceláři TYMY
16. 3. ZÁVODy sAMOODRÁŽeCÍCH AuTÍ-
ČeK - od 15.00 v tělocvičně, pro děti i dospělé, 
startovné: 10,-, přihlášky do 15. 3.
17. 3. - 18. 3. KuRZ KResleNÍ PRAVOu 
MOZKOVOu HeMIsfÉROu - od 9.00 do 17.00, 
kurzem provází Luděk Hubeňák, cena: 2.000,-, 
přihlášky do 13. 3. v kanceláři TYMY
17. 3. TuRNAJ Ve flOORBAle - od 10.00, 
startovné: 10,-/osobu, přihlášky do 15.3.
18. 3. POHÁDKA pro děti - od 15.00, vstupné: 
40,-/děti i dospělí, hrají J. Kuhl a V. Dvořáková
23. 3. TuRNAJ V PING-PONGu - od 15.00, 
startovné: 10,-/ osobu, přihlášky do 21. 3.
23. 3. ODPOleDNe NA CyKlOsTeZCe - 
od 15.00 do 17.00, zábava o přírodě pro celou 
rodinu na cyklostezce Všetuly
25. 3. VÍTÁNÍ JARA - sraz v 9.00 u ZUŠ Hole-
šov - první jarní vycházka do Přílep, od 11.00 
pestrý program na myslivecké chatě - hry pro 
děti, táborák s opékáním špekáčků, přírodověd-
ný kvíz pro děti i dospělé
27. 3. DeN OTeVřeNÝCH DVeřÍ NA MO-
DelOVÉ ŽeleZNICI - v ulici Školní od 15.00 
do 17.00
27. 3. MuZIKOTeRAPIe - KuRZ - od 16.00, 
cena: 400,-Kč/ 3 hodiny, přihlášky do 23. 3.
30. 3. - 31. 3. NOC s ANDeRseNeM - sraz 
v 16.00, ukončení v sobotu v 9.00, dobrodruž-

ství s přenocováním, čtení pohádek, vyprávění, 
týmové hry, zpívání, přihlášky do 28.3., cena: 
50,- (nocleh, pitný režim, program, odměny, 
snídaně, pedagogický dozor)

PřIPRAVuJeMe
26. 4. - 30. 4. ZÁJeZD DO HOlANDsKA 
- cena: 4.900,-/os.
- 5 dnů, z toho 2 noci v beach hostelu Holland
- doprava luxusním autobusem, průvodce, 2x 
ubytování se snídaní 
Návrh programu: Rotterdam-Euromast, Delft 
-výroba tradičního porcelánu a keramiky, Den 
Haag, Madurodam, Scheveningen, Aalsmeer 
burza květin, Amsterdam, dům Anne Frankové, 
Rijksmusei, muzeum Madame Tussaud, Zaan-
se Schans - skansen, Volendam - rybářská ves-
nice, Enkhuizen, Lelystad, Naarden - památník 
J.A.Komenského, výstava kvetoucích cibulovin 
v holandském parku Keukenhof

VyHlAŠuJeMe ANKeTu 
- „sRDCe NA DlANI“ 
- dejte své hlasy svým oblíbeným vedoucím 
kroužků, pedagogům a dalším pracovníkům 
do 31. 3. 2012
- anketní lístky + schránky jsou k dispozici 
u služby TYMY a také ve školách

KulTuRA 
26. 3. My fAIR lADy (Ze ZelŇÁKu) - Měst-
ské divadlo Brno - cena: 690,- ( při obsazenosti 
35 osob), cena pro děti a důchodce: 480,-, 
odjezd v 17.00 z AN Holešov
21. 4. OsMÝ sVěTADÍl - Divadlo Kalich - Pra-
ha - největší hity skupiny ELÁN, cena: 1.190,-
rezervace do 13. 3., odjezd v 9.00 z AN Ho-
lešov

lÉTO s TyMy 2012
POByTOVÉ TÁBORy
25. 6. - 29. 6. - Mám malý stan - pro rodiče 
s dětmi - Podhradní Lhota, cena: 800,-

29. 6. - 7. 7. - Rybářské léto - pro členy rybář-
ského kroužku - Horní Lideč, cena: 2.600,-
8. 7. - 14. 7. - Indiánský příběh pokračuje, Léto 
s tancem, Hravá angličtinka - Podhradní Lhota, 
cena: 1.890,-
14. 7. - 20. 7. - Ateliér v přírodě, výtvarně-kera-
mický tábor - Podhradní Lhota, cena: 1.890,-
13. 8. - 17. 8. - Léto na koni (3.190,-), Výtvarné 
dobrodrůžo (2.890,-), Beskydská olympiáda 
(2.690,-), Hravá angličtina(2.690,-), Hip-hop 
(2.690,-), Bezbariérová komunikace (2.690,-), 
Logopedie hrou (2.690,-), Taneční léto s Olgou 
(2.690,-), Breakdance (2.690,-), Čáry máry 
(2.890,-), Muzikoterapie pro dospělé (4.690,- 
bez dopravy, 4.790,- s dopravou) - RETASO 
- Horní Bečva
23. 7. - 4. 8. - Dobrodružství pod stanem - Pod-
hradní Lhota, cena: 3.300,- tábor organizuje 
PS M. Očadlíka

PřÍMěsTsKÉ TÁBORy
9. 7. - 13. 7. - Holešovský sporťák, 16. 7. - 20. 
7. - Barevné prázdniny, 23. 7. - 27. 7. - Křížem 
krážem Holešovem, 30. 7. - 3. 8. - Putování 
s jednorožcem, 6. 8. - 10. 8. - Vykutálený 
tábor s Evou, 6. 8.-10. 8. - Tábor přes objektiv,  
13. 8. - 17. 8. - Pohádkové divadlo, 13. 8. -  
17. 8. - Léto s mičudou, 20. 8. - 24. 8. - Léto s mi-
čudou, 20. 8. - 24. 8. - Hannah Montana, 27. 8. -  
31. 8. - U nás v TYMY

OZDRAVNÉ POByTy
8. - 17. 6. CHORVATsKO - PlAVA lAGuNA 
- apartmány Astra
- ozdravný pobyt pro rodiny s dětmi
- cena: 6.460,-/dosp., 5.960,-/dítě do 12 let, 
1.960,-/dítě bez lůžka
- možnost zajištění stravy: polopenze: 2.400,-/
pobyt
- pojištění léčebných výloh: 190,-/dosp., 130,-/
dítě do 18 let, pojištění komplexní: 295,- / děti 
i dospělí
- pro zájemce: kurz muzikoterapie s Jitkou 
Králíkovou - příplatek 1.200,-Kč

24. 8. - 2. 9. ITÁlIe - CAORle 
- ozdravný pobyt pro rodiny s dětmi, ubytování 
ve stanech, plná penze, cena: 4.290,-

PODROBNěJŠÍ INfORMACe K JeDNOTlI-
VÝM TÁBORŮM NAleZNeTe NA NAŠICH 
sTRÁNKÁCH www.tymycentrum.cz NeBO 
V DAlŠÍM ČÍsle HOleŠOVsKA

sPONTÁNNÍ AKTIVITy 
Pondělí - pátek od 15.00 do 18.00 hodin
- trampolína, stolní fotbálek, kulečník, ping  
-pong, oáza, tělocvična, zrcadlovka
 (můžete rezervovat předem na tel: 573 396 928, 
mob: 734 358 563)
sOBOTNÍ PROVOZ - od 14.00 do 18.00 - spon-
tánní aktivity, kulečník, stolní fotbálek, deskové 
hry, ping-pong, trampolína, tělocvična (v dopro-
vodu dosp. osoby, předem objednávky)

V celém objektu je nutné používat návleky nebo 
přezůvky. Děkujeme!
Nabízíme pronájem jídelny a kuchyňky na ro-
dinné oslavy, schůze apod.
- cena pronájmu: jídelna: 60,-/hod., kuchyňka: 
60,-/hod.

Bližší informace na tel.: 573 396 928, 
734 358 563, e-mail: vsetuly@centrum.cz

Divadlo Kalich
Cena 1.190 Kč,

Večerní představení
odjezd v 9 hod. z autobusového  

nádraží v Holešově 
(z Prahy ve 22.30 hod.), možnost 
přistoupení po trase nebo svoz  

větší skupiny. Pro zájemce procház-
ka po staré Praze s průvodcem.

rezervace do 13. 3. v TYMY  
nebo na tel. 573 396 928,

počet míst omezen - přednost mají 
včasné rezervace.

MUZiKáL V PrAZe
Sobota 21. 4. 2012

oSMÝ SVĚTADÍL
Muzikál s hity skupiny 

eLáN

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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Masopustní víkend  (18. - 19. 2.) probudil maškary a medvědy

RyMICe

luDslAVICe

ZAHNAŠOVICe ZAHNAŠOVICe

PRAVČICe

RyMICe
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Masopustní víkend  (18. - 19. 2.) probudil maškary a medvědy

Foto: R. Rohál a F. Sovadina

PRAVČICe

PRusINOVICe

PřÍlePy ŽeRANOVICe

MARTINICe

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

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

Prodejna a půjčovna el. nářadí 

značky BoSCH

Další únorovou akcí byl pro Dívčí fot-
balový klub Holešov mezinárodní halový 
fotbalový turnaj žen lodica Cup Diakovce 
2012. Tuto akci pořádal náš partnerský klub 
a zúčastnilo se jí 12 týmů 1. a 2. slovenské 
ligy, přední družstvo maďarské futsalové 
ligy ferencvárosi Torna Club a Holešov 
jako jediný reprezentant Česka. 

Tři skupiny o čtyřech družstvech hrály 
o postup do dalších bojů 14minutové vyřazovací 
zápasy a omlazený celek DFK narazil na velmi 
silné soupeře. Hned první zápas hrála děvčata 
proti domácím Diakovcům - vítězi holešovského 
Mikulášského turnaje 2011 - a jeho průběh byl 
velmi překvapivý - český celek zachytil úvodní 
nápor domácích, podařilo se mu zpomalit tempo 
hry účinným napadáním obrany a vše korunoval 
brankou Denisy Baranové. Bohužel - hrubka 
mladých obránkyň a špatné postavení brankář-
ky vedly k vyrovnaní  a konečnému skóre 1:1, 
které znamenalo dobrý vstup do turnaje. Další 
utkání se Holešovu nevydařilo - útočnice první 
čtyřky hrály velmi nedisciplinovaně, zavinily 
dvojí vyloučení a favorizovaný celek Nových 
Zámků nemilosrdně trestal soupeře brankami 
- 0:4. V posledním střetnutí se hrálo o umístění 
ve skupině a favoritem byl prvoligový celek 
MFK Topoľčany; DFK však bojoval velmi disci-
plinovaně skvělou poziční hrou, účinně odebíral 
míče soupeři a díky přihrávkám Terezy Vybíra-
lové a Zity Pospíšilové dvakrát skórovala opět 
Baranová. DFK díky druhému místu ve skupině 
postoupil přímo do čtvrtfinále,  kde narazil na pr-

DFK Holešov na mezinárodním turnaji v Diakovcích

okresní kolo ve volejbale středních škol se konalo v Holešově

voligový Skloplast Trnava. Holešov vyhrával 
brankou Baranové, ale soupeř vývoj zápasu 
otočil na 1:2 a až v poslední minutě po skvělé 
spolupráci obránkyň vyrovnala Zita Pospíšilová. 
Penaltový rozstřel bohužel nezvládly mladé 
české hráčky, a poslaly tak svůj tým do boje 
o 7. místo. Poslední zápas měl velmi vyrovnaný 
průběh, a když už se opět schylovalo k penal-
tovému duelu, předvedla nevídaný průnik přes 
celé hřiště Tereza Vybíralová a svůj skvělý 
výkon korunovala pěknou brankou. Omlazený 

celek DFK Holešov nakonec obsadil 7. místo 
a svými výkony rozhodně nezklamal přihlížející 
holešovské fanoušky v čele s poslancem PSP 
ČR Josefem Smýkalem.

sestava: Kasalová - Pospíšilová, Vybí-
ralová, Baranová, Kuchařová, Kozlanská, 
Zichalová, Hovořáková, Kučerová, Batouš-
ková, fojtová, Rybenská. Nejlepší střelky-
ně: Denisa Baranová - 4 branky. Nejlepší 
hráčka: Zita Pospíšilová.

Mgr. Svatava Ságnerová

Omlazený celek DFK Holešov doprovázel na slovenském turnaji také poslanec PSP ČR 
Josef Smýkal.

Gymnázium Ladislava Jaroše  
Holešov bylo v letošním roce pořa-
datelem okresního kola středních 
škol ve volejbale dívek a chlapců. 

Dívčí soutěž byla pořádána 
jako 15. ročník Plajnerova memo-
riálu a zúčastnilo se jí 6 družstev. 
Zápasy ve skupinách určily, že se 
ve finále střetla děvčata z Gym-
názia Kroměříž a Vyšší policejní 
školy Holešov. Po vyrovnaném boji 

si prvenství odnesly volejbalistky 
z Holešova. 

Celkové pořadí: 1. VPŠ 
a sPŠ MV Holešov 2. Gymnázi-
um Kroměříž 3. Arcibiskupské 
gymnázium Kroměříž 4. sOŠ 
veterinární Kroměříž 5. Gymná-
zium Holešov A  6. Gymnázium 
Holešov B.

Do turnaje chlapců se přihlási-
ly pouze čtyři školy z okresu. Loň-

Turnaj chlapců holešovské družstvo vyhrálo. 

Úspěšné holešovské družstvo dívek. 

ské vítězství suverénně obhájili žáci 
z pořádajícího gymnázia, kteří prošli 
celým turnajem bez porážky. 

Celkové pořadí: 1. Gymná-
zium ladislava Jaroše Holešov 
2. Gymnázium Kroměříž 3. VPŠ 
a sPŠ MV Holešov 4. Obchodní 
akademie Kroměříž.

V krajském finále, které se 
koná ve Valašském Meziříčí,  tak 
budou náš okres reprezentovat 
děvčata z VPŠ a SPŠ MV Holešov 
a chlapci z Gymnázia Ladislava Ja-
roše Holešov. V boji pod vysokou 
sítí jim přejeme hodně úspěchů.

Mgr. Ivo Janečka
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Házenkáři jsou druzí, čeká je jarní část sezóny
Oddíl házené TJ Holešov je po podzimní 

části soutěže II. ligy - severní Morava na druhém  
místě,  jen 2 body za vedoucím družstvem Slavia 
Fatra Napajedla. 

Holešovští házenkáři zahájí jarní sezónu 
v neděli 26. února na domácí palubovce. Od 
10.30 hodin hostí družstvo sokol Trnávka. 

Do jarní části sezóny nastoupí ve složení 
brankáři Zdeněk Luňák a Dušan Rypka, v poli pak 
Tomáš Balůsek, Petr Gahura, Petr Konůpka, Petr 
Zetík, Robert Plšek, Michal Kasaj, Tomáš Uruba, 
Pavel Bábek, Tomáš Procházka, na limitovaný 
přestup pak Andrej Titkov z HC Zubří, David 
Novák z HC Zlín a David Kachtík z TJ Veselá 
a na hostování z HC Zlín Jiří Lefan a Adam Oš-
kera. Naopak Holešov povolil hostování do HC 
Přerov Robertu Plškovi, do HC Zlín Petru Zetí-
kovi a do HC Zubří Zdeňku Luňákovi a Tomáši  

Balůskovi s tím, že přednostně budou hrát za do-
mácí TJ Holešov. Trenérská dvojice zůstává 
ve složení Roman Pavlas a Josef Votava. 

Další mistrovská utkání sehrají házen-
káři 3. března v Karviné, 11. března budou 
doma hostit TJ Rožnov pod Radhoštěm, 18. 
března ve Vsetíně a 25. března od 10 hodin 
přivítají doma sokol Přerov „B“. 15. dubna 
zajíždí házenkáři do HC Zubří „B“, pak ná-
sledují dvakrát zápasy doma, a to  22. dubna 
hostí DTJ Polanku n. O. a 19. dubna sokol 
Ostrava. Následuje utkání v Olomouci a 13. 
května poslední domácí utkání se slavií fatra 
Napajedla a 20. května završí soutěž v Zubří 
se zdejší lesanou.  

Holešovští házenkáři zvou všechny věrné 
příznivce házené na svá utkání. Občerstvení 
zajištěno a dobrá házená také. (ju)

BLAHoPŘáNÍ
Dne 24. 2. 2012 oslaví 

životní jubileum
dlouholetý hráč, trenér, 

funkcionář
a  v současné době předseda 

oddílu házené TJ Holešov

Mgr. Libor KreJČÍ     
Výbor oddílu  házené, hráči  
a  všichni příznivci házené
přejí hodně zdraví, štěstí, 

pohody  a dobré nervy při vedení 
oddílu házené 

do další padesátky.

A mužstvo mužů prodělalo soustředění 
na Trojáku a přímo z něj měli fotbalisté odjet 
na zápas do Kroměříže, ale velké mrazy donutily 
pořadatele utkání odložit. Přípravné utkání se tak 
hrálo až minulou sobotu a soupeřem Holešova 
byl FC Chropyně. Holešov nastoupil na chropyň-
ský trávník v sestavě Krejčí - Munster, Roubalík, 
Charuza, Jirsa - Sumec, Marek, Sedlařík, Matulík 
- Křenek, Hausknecht. Mužstvo podalo dobrý 
výkon a po zásluze vyhrálo 4 : 1. Branky stříleli 
Hausknecht 2, Křenek a Roubalík. O týden později 
fotbalisté odjeli do Hranic, kde se střetli s FC Ústí, 
hrajícím krajský přebor Olomoucka. V sestavě ten-

Zimní příprava fotbalistů pokračuje

radní ocenili předsedu TJ Holešov

tokrát chyběli Bačík, Roubalík, Hausknecht, Barták 
a Olša. Mužstvo tak nastoupilo za krásného počasí 
v sestavě Krejčí - Jirsa, Charuza, Ohlídal, Očadlík - 
Matulík, Marek, Sedlařík, Sumec - Křenek, Uruba. 
Ve druhé půli střídali Snopek a Machálek, do hry 
se pro nemoc nezapojil Munster. Holešov zvítězil 
1 : 0. Ve 43. minutě prošel Křenek a jeho střelu 
dorážel do sítě Sumec. Ve druhém poločase si 
mužstva mnoho brankových šancí nepřipravila. Až 
v 89. minutě byl sražen Křenek, ale Marek z po-
kutového kopu dva metry přestřelil branku. Další 
utkání sehraje Holešov na Vršavě,  soupeřem 
bude fC fryšták. (hr) 

Udělení pamětního listu v deskách schválila 
Rada města Holešova dlouholetému předsedovi Tě-
lovýchovné jednoty Holešov Milanu Hudcovi u příle-
žitosti jeho osmdesátých narozenin, které oslaví 24. 
února. Ocenění obdržel za dlouholetou a obětavou 
činnost pro tělovýchovu a sport v Holešově.

Milan Hudec působí již mnoho let jako před-
seda Tělovýchovné jednoty Holešov, která má 
největší členskou základnu ze všech holešovských 
sportovních klubů a sdružuje celkem 6 oddílů. 
Jedná se o oddíly házené, odbíjené, stolního 
tenisu, vzpírání, plavání a oddíl české asociace 
sportu pro všechny. 

Mezi úspěchy posledních let patří např. vý-
sledky družstva mladších žáků TJ Holešov - oddílu 
vzpírání. Toto družstvo vybojovalo bronzové medaile 
a obsadilo tak třetí místo v rámci Mistrovství České 
republiky družstev mladších žáků v žákovském 
čtyřboji. Členové družstva také získali titul mistra 
České republiky mladších žáků a jedno druhé místo 
v rámci mistrovství České republiky mladších žáků 
jednotlivců. Za tyto své výsledky bylo také družstvo 
mladších žáků TJ Holešov - oddíl vzpírání vyhlášeno 
Radou města Holešova dne 4. 4. 2011 sportovním 
kolektivem města Holešova za rok 2010.

(sov)

Spanilá jízda holešovských lak-
rosáků pokračuje i na Zimním turnaji, 
který se odehrál v Praze o víkendu  
4. a 5. 2. 2012. Zima byla tuhá, slu-
níčko svítilo, tudíž se to všechno dalo 
zvládnout, zvlášť když vás hřejí výhry 
a dobrý týmový duch.

Iktočante Holešov bylo ve své 
základní skupině nasazeno jako favo-
rit a také výsledky, které byly postupně 
vepisovány do tabulek, tomu nasvěd-
čovaly. Základní skupinou prošel tým 
bez zaváhání a bez větších problémů 
postoupil do finálové čtyřčlenné skupi-
ny, kde ho pak čekaly tři těžké zápasy. 
Nejúspěšnější se poté stal samozřej-
mě celkovým vítězem turnaje. 

V prvním zápase finálové čtverky 
nastoupilo proti holešovskému týmu 
Gusano Rojo. Dá se s jistotou říct, že 
jde o nejúspěšnější tým vůbec v his-
torii lakrosu v České republice, vítěze 
mnohých republikových mistrovství, 

Pražský Zimní turnaj ovládli Holešované
nespočtu turnajů a třináctinásobného 
vítěze Pražské lakrosové ligy. Když ho-
lešovský tým devět sekund před kon-
cem zápasu strhl vedení 10:9 na svou 
stranu, mělo Gusano Rojo už jen málo 
času na vyrovnání, což se Gusanu také 
naštěstí už nepodařilo. V lakrosu jde 
vstřelit gól například i za tři sekundy.

Iktočante Holešov mělo tedy 
skvěle nakročeno k historickému 
vítězství na Zimním turnaji, ale bylo 
ještě potřeba porazit dva další ve-
lice silné a agresivně hrající týmy 
Brutal a Kivi Benešov. Proti prvnímu 
jmenovanému si Iktočante drželo 
po celou dobu zápasu dvougólový 
náskok a nakonec zvítězilo 12:10. 
Proti celku Kivi to bylo o gól výraznější 
a konečný stav 13:10 pro Iktočante 
znamenal, že si tento holešovský 
tým odvezl z Prahy první místo, plno 
radosti a skvělých zážitků. 

Petr Němčík 

Horní zleva: Libor Novák, Kamil Trhlík, Matěj Melichar, Nikolas Adámek, 
Jan Valášek, Pavel Gajdoš. Dolní zleva: Jiří Procházka, Petr Němčík, 

Pavel Paseka, David Košacký.

Holešovsko - noviny  
do každé rodiny!
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Soutěž HolešovskaSudoku

Holešovsko - Regionální zpravodajský čtrnáctideník. Vydá-
vá město Holešov. Registrováno u MK ČR pod reg. číslem 
MK ČR E 120 40. Re dak ce: F. Sovadina a R. Rohál. Tisk:  
TY PO ser vis Ho le šov, náklad 1750 ks. Re dak cí ne vy žá da né  
ru ko pi sy a ne o tiš tě né pří spěv ky ne vra cí me ani se k nim  
ne vy ja d řu je me. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví au-
toři. Ad re sa re dak ce: Holešovsko, MěÚ Holešov, Ma sa ry ko va 628, 
769 17 Holešov. IČ: 00287172. Tel.: 573 521 550 (573 521 551, 552);  
e-mail: frantisek.sovadina@holesov.cz; robert.rohal@holesov.cz;  
http:www.holesov.cz. 

Soutěž vzniká ve spolupráci s restaurací 
KANADA ve Zlínské ulici a MKS Holešov.

Pětatřicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou jsme uveřejnili 
v Holešovsku č. 2/2012, přičemž všichni poznali úryvek z textu písně 
„Duhová víla“, kterou v roce 1977 natočili a dodnes ji zpívají Hana 
Zagorová a Petr Rezek (hudba Karel Vágner, text Pavel Žák). První vy-
losovanou je Petra Horáková 
z Rymic, druhou Naděžda 
Hlobilová z Dobrotic - obě 
dámy si pochutnají v restau-
raci Kanada v Holešově.

Za správně vyluštěné 
SUDOKU pošleme volné 
vstupenky do kina Svět 
pánům Ladislavu Drábko-
vi z Holešova a Bohumilu 
Vašíkovi z Holešova. Všem 
šťastným výhercům redakce 
srdečně gratuluje!

A teď už pokračujeme 
v nové hádance. Uhádnete, jak se tato písnička jmenuje a ve kterém 
českém filmu zazněla? Můžete připsat i to, kdo ji ve filmu zpívá...

„My jsme holky z porcelánu, život máme těžký, nelétáme 
v eroplánu, my chodíme pěšky…“

Správné odpovědi posílejte nejpozději do týdne na adresu: Robert 
Rohál, redakce Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 
Holešov, e-mail: robert.rohal@holesov.cz. 

RR 

Hana Zagorová a Petr Rezek.

Naše noviny  
do každé rodiny!

• Blondýna u soudu vyslechne verdikt: „Obžalovaná, o tom, že jste 
právě vy přepadla banku, neexistuje dostatek důkazů. Jste volná.“ 
Blondýna: „A znamená to tedy, že si ty prachy můžu nechat?!“

• sousedka: „Ahoj! Já jsem tvá nová sousedka. Mám chuť dnes 
celý večer tancovat, pít a milovat se. Nemáš čas?“
soused: „Jasně že ano!“
sousedka: „super! Pohlídáš mi psa?“ Připravuje RR

PoBAViLo NáS

Akce na nejbližších 14 dnů

VÝSTAVY
• Do konce března prodloužena výstava 

Marlene, fotografie Roberta Rohála  
- Restaurace Starý pivovar

• středa 1. 2. - středa 29. 2. Výstava foto-
grafií a obrazů Tomáše Krejčího 

 - Café milk bar Cinema
• Úterý 7. 2. - sobota 31. 3. Výstava obrazů 

Rudolfa seiferta 
 - Restaurace V Podzámčí

KiNo, KoNCerTY,  
BeSeDY, DiSKo A PLeSY
• Pátek 24. 2. DIsCO, DJ steve a DJ Šma-

kin - zámecký New Drive Club od 21 hod.
• sobota 25. 2. TeXAs, vystoupení oblíbené 

country kapely 
 - zámecký New Drive Club od 20 hod.
• středa 29. 2. Na vlásku, animovaná hu-

dební komedie 
 - kino Svět od 13.15 a 17.30 hod.
• Čtvrtek 1. 3. Plastic People a Půlnoc, kon-

cert dvou legendárních kapel k nedožitým 
61. narozeninám Mejly Hlavsy) 

 - zámecký New Drive Club od 19.30 hod. 
(vstupné 290/190 Kč). 

• Pátek 2. 3. Ples střední policejní školy 
MV Holešov 

 - zámek od 19.30 hod.

• Sobota 3. 3. Vernisáž, prezen-
tace nové fotografické kolek-
ce Komtesa roberta rohála 
(www.artrohal.cz) a originálních 
šperků Hany Palečkové (www.
vytvarno.cz) - Cafe milk bar Ci-
nema od 16 hod., výstava potrvá 
do konce března

•  sobota 3. 3. společenský večer, hraje 
skupina Rytmix - sokolovna od 19.30 hod.

• sobota 3. 3. Crashe Rock, koncert hole-
šovské skupiny - zámecký New Drive Club 
od 20 hod.

• Neděle 4. 3. sherlock Holmes - Hra stínů, 
akční a mysteriózní - kino Svět od 18 a 20 hod.

• Čtvrtek 8. 3. Z historie nepro-
fesionální archeologie na Ho-
lešovsku, přednáška Dalibora 
Kolbingera - Městská knihovna 
od 17 hod.

RR


