
Thaibox
Holešovští sportovci a thaiboxe i se v prosinci 
p edvedli na galave eru v Tábo e.
 

14

Vít Horá ek
...se díky úsp chu v sout ži dostal až do Ja-
ponska. Student gymnázia exceloval ve zna-
lostech geogra  e.

10

T íkrálová sbírka v Holešov  
Ani silný mráz nep ekazil letošní t íkrálovou 
sbírku. O tom, jak probíhala a jaký m la vý-
sledek více na stran  ...

13

V zahrad  vyrostlo kluzišt
P ij te si do zámecké zahrady zabruslit na le-
dovou plochu. M sto na t i m síce pronajalo 
kluzišt ...

5

Fond kultury a ceny m sta
Pravidla pro získávání p ísp vk  a také no-
minací cen osobnostem Holešova. Detaily na 
stran ...

7

Novoro ní koncert
Ohlédnutí za jednou z nejvýznamn jších akcí 
roku. Novoro ní koncert v Holešov  m l 
úsp ch i letos...

5
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ÚVODNÍK STAROSTY

Na úvod nového roku – základní investice 2017
Vážení Holešováci, milí spoluob ané,

vstoupili jsme do roku 2017 a doufám, že 
první dny a týdny se vám vyda ily a p ed-
znamenávají, že letošní rok bude pozitivní 
a obohatí naše žití mnoha zajímavými setká-
ními a akcemi, úsp chy ve všech innostech, 
ale také v oblasti osobní, tj. ve vzájemných 
vztazích, ve využívání nám sv eného asu 
a velmi d ležitém upev ování psychické, du-
chovní a fyzické kondice a tím i zdraví. Stále 
platí, že pokud ztratíme sny a rezignujeme 
na svá p edsevzetí a necháme se znechutit, 
nep estaneme tím žít, ale naše žití bude chu-
dobné a prázdné.

Investice a rok 2016
M žeme íci, že rok 2016 ub hl velmi 

rychle až p ekotn  a mnoho v cí se nesta ilo 
udát, ale není to pravda. Až kroniká i našeho 
m sta i místních ástí ukáží svými zápisy, jaký 
byl minulý rok i v oblasti investic, budeme 
možná p ekvapeni. V rámci majetku m sta 
prob hla oprava dvou stran zámecké fasá-
dy a st echy a byla zahájena poslední etapa 
t chto prací. A nejenže se povedla, ale m sto 
ji dokázalo i zainvestovat bez zbyte ného za-
dlužení nebo problém . Další práce prob hly 
i na údržb  zámeckého areálu a zahrady. Ve 
spolupráci s Vodovody a kanalizacemi (VaK) 
Krom íž, editelstvím silnic Zlínského kraje 
( SZK) a dalšími správci sítí m sto vybudo-
valo kruhovou k ižovatku a upravilo p ilehlé 
prostory mezi ulicemi Palackého a 6. kv tna. 
Tato stavba výrazným zp sobem zp ehlednila 
a zjednodušila pr jezdnost lokalitou a zvýšila 
i bezpe nost pro všechny ú astníky provozu. 
Prob hly další opravy chodník  a komuni-
kací (p edevším ulice U Potoka a chodníky 
v ul. Palackého sm rem ke Krá inám), opra-
vy, vybudování a dopln ní nového ve ejného 
osv tlení (ul. P í ní, Všetuly cyklostezka a ul. 
Dukelská aj.), obnova jedné z komunikací na 
sídlišti U Letišt  a komunikace na Novosa-
dech kolem „monobloku“.

adu r zných oprav a úprav realizovaly 
p ísp vkové organizace m sta (školy, školky, 
MKS na zámku a ve svých objektech, SV  
i obchodní spole nosti TS a TH). Mnoho se 
také poda ilo v oblasti ochrany i propagace 
památek – st edov ký trámový stop v dom  
p. 26, zmapování p dorysu Nové synagogy, 

oprava váz v zámeckém parku nebo udržovací 
práce na kamenných podlahách zámku. Vý-
znamná byla také rekonstrukce bývalé školy 
v ulici Pivovarská a zprovozn ní holešovské-
ho pracovišt  Finan ního ú adu v t chto pro-
storách a tím i jeho udržení ve m st . Usku-
te nila se i ada udržovacích prací v oblasti 
zelen , d tských a dalších h iš  apod.

Finance a rok 2017
Dá se íci, že  nan ní situace m sta Hole-

šova je stabilizovaná a m sto je ve velmi dob-
ré kondici s malou mírou zadlužení a s dob-
rými p íjmy p edevším z oblasti daní. Nyní 
jde o to, co nejvíce využívat r zné projektové 
výzvy a m stské  nance využívat na p ípadné 
„spoluú asti“. Z tohoto d vodu m sto podalo 
žádosti do r zných výzev a další p ipravuje. 
Z ejm  dojde – pokud bude dotace p izná-
na – na opravu autobusového nádraží, další 
etapu regenerace panelového sídlišt  Novosa-
dy, opravy bytového domu p. 55 a mate ské 
školy v Tu apech, p edpokládá se i obnova 
stadionu Míru a jeho úprava v moderní atle-
tický areál – samoz ejm  ve „st ízlivé podob “ 
– oprava ve ejného osv tlení a obnova chod-
ník  p edevším „m stské“ ásti ulice Palacké-
ho a ul. Masarykova. P ipravují se podklady 
na opravu d ev né budovy mate ské školy 
v ul. Havlí kova, na „zateplení“ a opravu dal-
ších budov (hasi ský d m v ul. Bo enovská), 
revitalizace zámecké zahrady, respektive obo-
ry a sad , jedná se s Ministerstvem kultury na 
podpo e obnovy zámku a další podpo e opra-
vy kostela. V uvedených oblastech bude tedy 
záležet na úsp chu v grantových ízeních.

Investice a rok 2017
Základní rozpo et m sta nazna uje i nej-

d ležit jší oblasti, které jsou pro m sto v le-
tošním roce nejd ležit jší.

Ulice 6. kv tna – Jedná se o druhou eta-
pu obnovy samotné ulice. Tato stavba i s kru-
hovou k ižovatkou a lo skou opravou sítí 
p esahuje, co se týká rozsahu, i nedávnou 
rekonstrukci ulice Sušilova. Jedná se nadále 
o sdruženou investici m sta a SZK a opra-
vu vodovodu a kanalizace VaKem Krom íž. 
Stavba bude zahájena z ejm  v dubnu a bude 
obsahovat stržení sou asné vozovky (v území 
mezi ul. Palackého a k ižovatkou s ul. Sokol-
ská). Následovat bude oprava stávajících ad  
kanalizace a vodovodu i s obnovou p ípojek 
do dom . Na uvedené práce naváže budování 
podloží a samotné cesty i související úpravy 
chodník , vjezd  a p ípadných parkovacích 
stání. Další ást opravy cesty v „druhé“ ás-
ti ulice prob hnou v návaznosti na tu první 
lo skou. Bude se jednat skute n  o rozsáhlou 
stavbu, která se velmi citeln  dotkne života 
obyvatel lokality i všech, kte í využívají ko-
munikace k pr jezdu.

Krytý bazén a p ilehlé prostory – Dv  
desetiletí byly prostory tohoto objektu pro-
vozovány soukromým subjektem a k prosinci 
2016 smlouva skon ila. Protože objekt vyža-
duje výraznou opravu i modernizaci a také 
zp ehledn ní systému provozu z hlediska 

napojení na sít , rozhodla po dlouhých dis-
kusích Rada m sta o p evedení provozu na 
obchodní spole nost Tepelné hospodá ství, 
a to od 1. kv tna 2017. Jednozna nou priori-
tou m sta z stává zachování provozu celého 
areálu p ibližn  v sou asném rozsahu, a to 
i s pracovníky. Objekt je ve ejností zna n  
využíván a služby je t eba nadále pro ob a-
ny zajistit. Má ale za sebou tak ka t icetile-
tou historii užívání a byl postavený v ur ité 
dob , tehdejším zp sobem a technologiemi. 
Obnovu nutn  vyžaduje a z tohoto d vodu je 
výhodné provozovat areál m stem a postupn  
vždy p es letní období po etapách opravovat. 
P edpokládá se, že práce budou rozloženy na 
n kolik let s asov  omezenými odstávkami. 
Rada vypsala výb rové ízení na projektanta 
oprav a nyní se up es ují podmínky a zadání. 
Následovat bude stanovení etap prací a z ej-
m  první investice již v letošním lét .

Zámek – Dodavatelská spole nost RA-
POS již zahájila poslední etapu obnovy fasád 
a st echy zámku – tedy stranu sm rem k pi-
vovaru – a p epokládá se, že v první polovi-
n  roku budou práce dokon eny. Tímto bude 
i pláš  zámku v po ádku a nebude hrozit zaté-
kání do objektu a další degradace omítek. Ná-
sledn  je t eba se zam it na most do zámku 
a poté za ít uvažovat o zp sobu využití a ob-
novy druhého patra. To je už ale jiný rozm r. 
Samoz ejm  je t eba pokra ovat s opravami 
podlah, tedy parket a dalšího, již dev t let vy-
užívaného, inventá e.

Nám stí sv. Anny – Tato lokalita je vel-
mi exponovaným místem a s masnými krámy 
je sou ástí st edu m sta. Proto se p edpoklá-
dá, že by letos m sto zahájilo práce na rekon-
strukci masných krám  a tím deklarovalo pro 
správce sítí i nového majitele domu p. 11, že 
se aktivn  zapojí do prací. D m p. 11 by m l 
projít také rekonstrukcí a dokonce se p ed-
pokládá vybudování ve ejných WC v tomto 
objektu. 

Další investice – Drobn jších investic 
a oprav je naplánováno více a ty se budou p i-
pravovat. A to p edevším projektovými pod-
klady a zpracováním studií. N které následn  
a operativn  realizovat. Jedná se o nové d t-
ské h išt  a opravy stávajících, snad i školních 
h iš , a p ípravu nových lokalit. Zásadní pri-
oritou z stává obnova chodník , komunikací 
a osv tlení, dalších objekt  m sta, n které in-
vestice v místních ástech a možná i vybudo-
vání stálého kluzišt  pro bruslení p es zimní 
období.

Š astný, požehnaný, podn tný a smyslu-
plný rok 2017 všem…

Rudolf Seifert
starosta 
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Holešov | Letošní reprezenta ní ples nem l 
chybu a organizáto i dodrželi to, co slibova-
li: p ijel sympatický moderátor Ond ej Bla-
ho, který s jemu vlastní elegancí „provedl“ 
návšt vníky plesu celým ve erem. Milovníky 
tance dostala do varu kapela Marathon Band, 
mažoretky Arabelky, tane níci školy A&A M -
dílkovi... a o nejv tší vzrušení se poté posta-
rala bohatá tombola. Svého majitele tak našel 
skútr, suši ka, vinotéka, ale i selátko.

Ples se skute n  vyda il, i když v jeho po-
zadí byla spousta práce s organizací a chystá-
ním. Pod kování za práci pat í skupin  okolo 
organizace plesu, p edevším paní Jan  Slo-
ven íkové, která neúnavn  plánovala, zajiš o-
vala program, ešila problémy a shán la dary 
do tomboly.

Plesem však práce zdaleka nekon í. Již 
nyní organizáto i zvažují koncepci reprezen-
ta ního plesu 2018. eká nás také spousta 
dalších kulturních aktivit (nap íklad Dny 
m sta). 

Jana Rohanová

Reprezenta ní ples m sta 2017

Upozorn ní
led na zámeckých 
rybnících hrozí 
prolomením

Vážení spoluob ané,
z d vodu silných mraz  zcela zamrzlo 

koryto a tok náhonu, kterým protéká voda 
do zámeckých rybník . Ty jsou nyní bez 
p ítoku vody, a tím hrozí vznik vzducho-
vých mezer mezi vodní hladinou a ledem. 
Tímto se výrazn  zvyšuje nebezpe í pro-
lomení ledu. Bruslení a vstup na rybníky 
zásadn  nedoporu ujeme, a pokud tak lidé 
u iní, konají výhradn  na vlastní nebezpe-
í.

Situaci zap í inily pov trnostní pod-
mínky, ale i samotný pro  l a stav toku 
a p ítok vody bude moci být obnoven až po 
zm n  po así a p ípadné oblev . Tok je od 
minulého týdne zastaven a rybá i musejí 
na ploše vytvo it a udržovat v trací otvory 
pro ryby. I tím se stává plocha nebezpe -
n jší.

Doufám, že situaci zájemci o bruslení 
a pohyb pochopí a v rámci své vlastní bez-
pe nosti budou dbát doporu ení m sta.

D kuji
Rudolf Seifert

starosta

Pod kování za podporu
Vážení spoluob ané,

dovoluji si touto cestou pod kovat všem, 
kte í se jakýmkoliv zp sobem podíleli a pod-
po ili akce, jež souvisejí se zahájením nové-
ho roku v našem m st . Prob hl oh ostroj, 
otev eno bylo kluzišt  u zámku, následovala 
t íkrálová sbírka a novoro ní koncert a také 
ples m sta. A zvládly se zatím i všechny roz-
mary zimy.

T ch, co aktivn  pomohli, je mnoho. A  
to jsou pracovníci m sta a MKS, SV , Tech-
nických služeb, tak lenové SDH Holešov 

i Dobrotic, místní farnosti a charity nebo 
ú inkující, dobrovolníci, zvuka i atd. Velké 
pod kování pat í i všem dárc m do tomboly 
na ples m sta, ale i další plesy, které dotvá ejí 
a obohacují naše spole enské d ní na po átku 
roku.

Díky aktivnímu postoji t chto osobností, 
a doufám, že jsem na n koho nezapomn l, 
m žu íci, že m sto Holešov pat í a snad bude 
pat it i v roce 2017 k p íjemným míst m pro 
žití.

D kuji                                      Rudolf Seifert
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Zimní radovánky v Holešov  mají nový rozm r.
M sto obyvatel m nabízí vyžití na kluzišti
Holešov | Milovníci bruslení si p ijdou na 
své v Holešov . Od ned le 8. ledna je zahá-
jen provoz ledové plochy o rozm rech 15 x 
30 metr . K dispozici je d tem, žák m škol, 
p ípadn  družin, dosp lým i sportovc m 
a hokejist m. 

V režimu zahájení provozu by kluzišt  
m lo být otev eno b hem pracovních dn  od 
12 hodin. Je k dispozici školním skupinám 
i ve ejnosti a díky osv tlení bude provoz mož-
ný až do ve erních hodin, kdy ve ejnost od 
19:00 vyst ídají hokejisté. 

Vstupné (20 K /jednotlivci, 10 K / len 
školní skupiny) je hrazeno v hospodá ské bu-
dov  v zámecké zahrad . P ímo u kluzišt  pak 
je umíst no ob erstvení a zázemí pro odložení 
obuvi i bund. 

Kluzišt  je možné provozovat do 15ti stup-
 Celsia. Pokud to tedy po así dovolí, ledo-

vá plocha bude obyvatel m k dispozici až do 
konce b ezna. Pokud však teplota vystoupí 
výš, je možné, že bude nutné kluzišt  uzav ít. 

Upozor ujeme, že 8. ledna byl zahájen 
zkušební provoz. Po jeho vyhodnocení tedy 
m že dojít k ur itým zm nám z hlediska 

bezpe nosti, technického zajišt ní, i provoz-
ní doby. 

Na druhou stranu ješt  plánujeme aktivi-
ty, které by vyžití na kluzišti ješt  zatraktiv-

nily. Zvažujeme nap íklad možnost no ního 
bruslení a podobn .

Jana Rohanová
Aktuální informace na www.holesov.cz

Slavnostní novoro ní koncert m sta Holešova
Holešov | Pam tníci prvních let po zprovoz-
n ní prostor holešovského zámku si možná 
vzpomenou, že na první ro níky novoro ních 
koncert  (tím prvním o  ciáln  zahájil svou 
innost  Holešovský komorní orchestr Ivo Ku-

re ky), museli jeho po adatelé pomalu nahá-
n t diváky. Neuplynulo ani tak moc let a  stala 
se z n j skv lá tradice. Je to snad jediná akce 
v našem m st , na které se sejdou snad všich-
ni kulturn  založení Holešováci, p átelé, zná-
mí i ti, kte í se zrovna nemusí, na které odhodí 
(bohužel do asn ) své animozity a p átelsky 

si pop ejí k novému roku, prohodí pár slov 
a užijí si nejenom krásné atmosféry, ale i krás-
né hudby. 

A té je tradi n  také dost. HKO letos  op t 
p išel s tematickou novinkou – zatímco vlo-
ni kralovala Bernsteinova West Side story 
a p edloni to byly víde ské operety, letoš-
ní koncert se nesl ve „špan lských rytmech“ 
– hlavním tématem byla Bizetova Carmen, 
na kterou reagovali i hrá i – dámy ernými 
šaty s rudou kv tinou ve vlasech i na rameni, 
pánové rudými košilemi a la torero. Zazn la 

v tšina „šlágr “ z Carmen se všemi t mi ob-
tížnými zm nami temp orchestru. O ekáva-
né dobré p vecké výkony Kristýny Vylí ilové 
a Aleše  Janigy v etn  jejich opravdu repre-
zentativního zjevu a hereckého provedení 
byly korunovány skv lou Kate inou Oškero-
vou, která se „položila“ do árie  „ amour est 
un oiseau rebelle“ s takovou vervou a nasaze-
ním, že se diváci ocitli p ímo v rušné Seville. 
Celý koncert, dopln ný o Mozartovu p edehru 
k Figarov  svatb  a o p edehru k Pikové dám  
F. von Suppého op t velmi vtipn  komentoval 
klavírista a universální provozovatel rytmické 
a bicí sekce Lubor Horák. Dokonce i Aleš Ja-
niga si v záv re né skladb  zahrál na triangl. 
A jako na správném novoro ním koncertu 
v bývalé rakousko-uherské monarchii nemohl 
chyb t na úplný záv r diváky skandovaný Ra-
deckého pochod J. Strausse st. HKO rozší ený 
o dechovou sekci, tentokrát i se skv lým klari-
netem, který nádhern  pozdvihl celkový zvuk 
orchestru, vytvá el opravdu p íjemnou, milou 
náladu prvního lednového víkendu. 

Slavnostní novoro ní koncert Holešov-
ského komorního orchestru je další ze skvost-
ných tradic našeho m sta. A není to tradice 
omezená na n kolik osob – ty t i stovky spo-
kojených poslucha  v nabitém velkém sále 
zámku, to už je opravdu významná ást oby-
vatel našeho m sta!

Karel Bartošek
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Chodby zámku p edstaví 80 let filmu ve Zlín  
a práci Karla Zemana
Holešov | T ináct výjime ných  lmových 
osobností, které se zapsaly do tuzemské, ale 
i sv tové kinematogra  e p edstavuje výstava, 
která je od 14. prosince k vid ní v 1. pat e ho-
lešovského zámku. 

Prost ednictvím osmadvaceti historic-
kých fotogra  í z dílen a natá ení a asové osy 
z let 1936 až 2016 zachycuje významné mezní-
ky zlínských ateliér . Zmín na jsou nap íklad 
jména jako Elmar Klos a Alexander Hacken-
schmied. 

Výstavu dopl ují fotogra  e a velkofor-
mátové plakáty z  lm  Karla Zemana, které 
sedm let ležely v depozitá i a naposledy byly 
ve ejnosti p edstaveny v New Yorku.

Výstavy do Holešova zap j ila produk ní 
spole nosti Filmfest, která si tento rok p ipo-
míná 80. výro í  lmových ateliér  ve Zlín . 
Ob  expozice budou b hem zimních m síc  
ve ejnosti voln  p ístupné v dob  konání kul-
turních akcí a poté podle b žného provozní-
ho režimu zámku až do zá í 2017. Dopl ují je 
knižní publikace, které byly p i zmín né p í-
ležitosti vydány – knihy FA Kudlov 1 – Kud-
lovská stodola. Založení a první léta  lmových 
ateliér  ve Zlín  a Za alo to Ferdou Mraven-
cem. 80  lmových let 55 festivalových let jsou 

v prodeji v M stském informa ním centru 
v Holešov . 

Více informací k výstav  zazn lo 4. ledna 
2017 v Dobrém ránu z eské televize Ostra-
va, jehož záznam je dohledatelný na adrese 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/
10435049455-dobre-rano/4172361000
71003/video/ pod názvem Beseda: 80. let  l-
mu ve Zlín . 

Dana Podhajská

Sout ž o permanentku akcí MUSICA Holešov 2017
Zn ní tajenky posílejte do 5. února 2017 
na e-mailovou adresu jana.rohanova@holesov.cz.
Jedna ze správných odpov dí získá zdarma perma-
nentku na jarní cyklus festivalu MUSICA Holešov 2017

A. podzimní kv tina; spojka
B. hrdina ecké novely; zna ka dusíku
C. vytvo iti manželský pár (ob adn )
D. z ícenina eského hradu (Rollenberg)
E. tázací zájméno; Staro ek
F. zm na v domí (mn. .)
G.  chebská továrna na kola; technická kontrola (zkr.)
H. k ik (slovensky); úst ední ást nervstva (zkr.)
I.  Akademický klub alpinist  (zkr. s první árkou); 

ozna ení vitamínu (tokoferol); japonská zna ka 
motocykl  (zkr.)

1. jméno psa; tázací zájméno
2.  nezbytný dopln k whisky; naše chrán ná drobná 

ryba, podobná candátovi
3. lidov  hlupák; vodní (park)
4. zna ka rubidia; známá hra Václava Havla
5.  SPZ len  naší vlády; Krom ížská Jiskra (zkr.); 

trny
6.  spojka; osobní zájméno; komunistický svaz mlá-

deže

TAJENKA (šedá pole): pest e zbarvený p nkavovitý 
pták, hnízdící v zámeckém parku v Holešov

 1 2 3 4 5 6 
A       

B       

C       

D       

E       

F       

G       

H       

I       

Připravila: Svatava Ságnerová
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Fond kultury, sportu a vzd lávání v roce 2017
V roce 2017 je op t možnost žádat o dota-

ce z Fondu kultury, sportu a vzd lávání m sta 
Holešova. Dotace je poskytována za ú elem 
podpory aktivit v oblasti kulturní, sportovní, 
spole enské, vzd lávací, sociální a životní-
ho prost edí, a to pro aktivity v Holešov  i 
s Holešovem spojené. V roce 2017 existují 
ty i druhy dotací: dotace tzv. Akce milion, 

dotace mimo ádné, dotace na t locvi ny a do-
tace na mládežnická družstva v dlouhodobých 
sout žích. Pro každou dotaci musí být podána 
žádost na p edepsaném formulá i, speciální 
dodatek žádosti dle druhu dotace a p ílohy dle 
lánku 2 Obecných pravidel pro poskytování 

a vyú tování dotace z Fondu (tyto p ílohy sta-

í doložit v každém kalendá ním roce pouze 
jednou, a to u první podané žádosti žadatele). 
Povinné p ílohy jsou t i, a to

1) prostá kopie dokladu o z ízení ú tu ža-
datele 

2) prostá kopie listiny o ustavení (volb , 
jmenování) sou asného statutárního orgánu 
žadatele (lze použít aktuální výpis z ve ejného 
rejst íku elektronicky podepsaný p íslušným 
soudem)

3) estné prohlášení žadatele dle lánku 2 
odstavce 2 Obecných pravidel pro poskytová-
ní a vyú tování dotace z Fondu 

P íjemcem mohou být právnické osoby 
(spolky, pobo né spolky, p ísp vkové organi-

zace…). U mimo ádných dotací i fyzické osoby 
a fyzické osoby podnikající. Všechny tyto oso-
by však musí vyvíjet innost na území m sta 
Holešova. Nejv tší  nan ní ástka je tradi n  
rozd lována v ásti tzv. Akci milion. Její uzá-
v rka je 28. 2. 2017. P íjem žádostí o mimo-
ádné  nan ní dotace bude probíhat v termí-

nu 1. 3. 2017 – 30. 11. 2017. Další informace 
týkající se Fondu jsou k dispozici na o  ciál-
ním webu m sta www.holesov.cz. P ípadné 
dotazy je možné konzultovat na následují-
cích kontaktech: ilona.augusti@holesov.cz, 
tel.: 573 521 550, petr.chvatal@holesov.cz, 
tel.: 573 521 600.

Ilona Augusti

Výzva k p edkládání návrh  na ud lení cen m sta
M sto Holešov zve ej uje výzvu k p ed-

kládání návrh  na ud lení cen m sta Holešo-
va za rok 2016. 

M sto Holešov vyhlašuje osobnosti v ná-
sledujících kategoriích:

1. Osobnost m sta Holešova
2. Osobnost v oblasti kultury
3. Osobnost v oblasti volno asových aktivit
4.  Kolektiv p sobící v oblasti kultury i vol-

no asových aktivit
5. Sportovní nad je (do 15 let)
6.  Jednotlivci za sportovní úsp chy do 20 let 

v ku v etn
7.  Jednotlivci za sportovní úsp chy nad 20 

let
8. Kolektiv p sobící v oblasti sportu
9.  Trenér i organiza ní pracovník p sobící 

v oblasti sportu
10. in roku

Cenu Osobnost m sta Holešova ud lu-
je zastupitelstvo m sta. Jejím nositelem se 
m že stát fyzická osoba starší 40 let, která žije 
i žila v Holešov  a která významným zp so-

bem ovlivnila n které obory lidské innosti 
a významn  p sobila ve prosp ch ob an  
m sta, ší ila i ší í jméno Holešova doma i ve 
sv t . Cenu od roku 2009 získali Miroslav Ol-
šina, Mgr. Alena Grygerová, JUDr. Lubomír 
Bartošek, MgA. Karel Košárek, Ing. František 
Rafaja, Ing. František Hostaša a Josef Jakub-
ík.

Na osobnost m sta Holešova v oblasti 
sportu, kultury a dalších aktivit m že být no-
minován lov k i kolektiv, který p sobí nebo 
p sobil na území m sta Holešova. Osobnosti 
v oblasti sportu, kultury a dalších aktivit ud -
luje rada m sta. 

Novinkou v ud lování ocen ní je katego-
rie in roku, která má podpo it a ocenit jedin-
ce nebo skupinu lidí organizovanou i neorga-
nizovanou za významný in nad rámec jejich 
innosti. Všechny výše uvedené kategorie lze 

ud lit in memoriam. Uzáv rka všech návrh  
je 28. února 2017. 

Návrh na ocen ní m že podat každá fyzic-
ká nebo právnická osoba, která zašle vypln ný 
formulá  na adresu: M stský ú ad Holešov, 
Masarykova 628, 769 17 Holešov. Lze také 
využít datovou schránku i emailovou adresu 
petr.chvatal@holesov.cz.

Po et návrh  na ocen ní v jednotlivých 
kategoriích není omezen. Každý návrh na 
ocen ní musí být podán na samostatném for-
mulá i. Údaje uvedené ve formulá i musí být 

ov itelné (nap . u p edstavitel  klubu nebo 
spolku, na internetu…). 

Nomina ní formulá e a další informa-
ce jsou ke stažení na o  ciálním webu m sta 
v sekci M sto – Dotace a ocen ní. Nomina ní 
formulá  je možné si vyzvednout také osobn  
na M stském ú ad , na odboru kultury, škol-
ství a památkové pé e.

Ilona Augusti

Loňskou osobností města se stal Josef Jakubčík  Foto | Jana Rohanová
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Holešov si v únoru p ipomíná výro í smrti 
významného rabína Šacha
Holešov | Osmého února si m sto Hole-
šov p ipomíná 354. výro í úmrtí významné-
ho židovského u ence rabína Šacha, který 
v 17. století p sobil v holešovské synagoze 
a je poh ben na místním židovském h bitov . 
Podle hebrejského kalendá e však toto výro-
í letos p ipadne až na 26. února. Synagogu 

a Šach v hrob p i této p íležitosti navštíví 
velké množství židovských poutník  z celého 
sv ta.

Zbožní chasidé p ijížd jí, aby se v Hole-
šov  pomodlili. Krom  Šachova hrobu n kte í 
z nich navštíví i studovnu, která v synagoze 
vznikla loni a poutník m nabízí rabínovy nej-
významn jší knihy. Ty se do Holešova poda-
ilo získat ze sv tových internetových aukcí 

a chasid m slouží ke samostudiu. Loni se p i 
této p íležitosti v holešovské synagoze objevili 
i Šachovi potomci.

„Rabín Šach pat í mezi nejvýznamn jší 
rabíny poh bené na území eské republiky. 
Takových míst p itom u nás moc není. Co do 
významu a mimo ádnosti je Holešovu nejbliž-
ší Krakow a Bratislava,“ íká o významném 
rabínu správce a pr vodce holešovských ži-
dovských památek Vratislav Brázdil. 

Šach se narodil v roce 1621 v litevském 
Vilnu a zem el v roce 1663 v Holešov , kde 
p ed smrtí p sobil jako rabín. adí se mezi 
dvacet nejvýznamn jších židovských u enc , 
jeho práce v nované p edevším židovskému 

právu jsou pro židovský sv t zásadní. ást 
knih, které Šach vydal, je b hem turistické se-
zony k vid ní ve zmín né studovn  ve druhém 
pat e synagogy.                        Dana Podhajská

Foto: MKS Holešov

Vánoce na gymnáziu v Holešov

Holešov | Poslední den školy v roce 2016 
–Váno ní den na gymnáziu se nesl tradi n  
v p átelské, p íjemné atmosfé e vzájemné po-
spolitosti – každá t ída si p ipravila sv j pro-
gram pro ostatní. 

A tak jste si mohli p i procházce školou za-
zpívat spole n  koledy a váno ní písni ky na 
chodbách školy, ochutnávat cukroví, zdobit 
perní ky, vytvo it si šperky z korálk , vyfotit 

se ve fotokoutku, poslechnout si vtipnou ko-
ledu v podání orchestru t ídy kvarta, podívat 
se na cimrmanovské p edstavení septimán , 
zatan it si, popovídat u pun e… Tato tradi ní 
akce pat í k mnoha milým aktivitám našeho 
gymnázia, které tvo í domáckou, p átelskou 
atmosféru, na kterou naši žáci tak rádi vzpo-
mínají a k níž se mnozí absolventi vrací – také 
letos se jich n kolik p išlo do školy podívat 

z vysokých škol, zavzpomínat, popovídat, jak 
se jim da í a pop át krásné svátky…

Váno ní den uzav el zásadní „ma “ se-
zony – fotbalový zápas studenti: profeso i. 
Vánoce na gymnáziu se nesou v duchu tradic 
a maximálního propojení žák  všech t íd a ce-
lého u itelského sboru.

Miriam Kuczmanová
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Student gymnázia exceloval olympiád  IESO. 
Ve finále se dostal až do Japonska
Holešov | Holešovské gymnázium zazname-
nalo další úsp ch. Konkrétn  tamní devate-
náctiletý student Vít Horá ek z Lukove ku. 
Nedávno se zú astnil olympiády IESO – In-
ternational Earth Sciences Olympiad, nebo-li 
Olympiáda v d o Zemi. Dokázal, že v oblasti 
geologie je skute ným odborníkem. 

„Její hlavní zam ení se týká geologie, 
která je dopln na v dními disciplínami jako 
meteorologie, astronomie, hydrologie, envi-
ronmentalistika a ostatní v dy, jež se zaobíra-
jí popisem Zem  a d j , které na ní probíhají,“ 
up esnil student s tím, že sout ž klade d raz 
p edevším na logické uvažovaní a aplikaci 
obecných fyzikálních princip  na neživou p í-
rodu.

Hlavní sout ž má dv  ásti: teoretickou 
a praktickou. „Testy se plní v pr b hu dvou 
dn , kdy teorie p edchází praxi. Teoretická 
ást má za cíl ov it nejen znalosti sout ží-

cích, ale p edevším jejich schopnost myslet 
v souvislostech. V tšina úkol  se dala vy ešit 
za pomocí aplikace r zných fyzikálních prin-
cip , a proto nerozhodovaly jen “našprtané” 
znalosti, ale hlavn  porozum ní toho, jak se 
jednotlivé systémy vzájemn  ovliv ují,“ do-
dal. „V praktické ásti jsme museli prokázat 
schopnost rozlišovat r zné horniny a v d t, 
jaké procesy se podílely na jejich vzniku. D -
ležitým prvkem v této ásti byly výpo ty na 
základ  námi nam ených hodnot. Vedlejší 
ást sout že se skládala ze dvou projekt , kte-

ré jsme plnili v mezinárodních týmech. Každý 
tým musel zpracovat zadanou problematiku, 
když své návrhy a ešení prezentoval jednou 
jako prezentaci a podruhé formou plakátu,“ 
popisoval Horá ek.

Jak jste se vlastn  k sout ži dostal? 
eský tým byl vybrán z nejúsp šn jších eši-

tel  národního kola zem pisné olympiády, ze 
které se mi poda ilo p ivést bronzovou me-
daili.

Je tedy jasné, že máte skv lé znalosti 
týkající se p írodních v d. Co Vás p i-
vedlo k jejich oblib ?

Vždy m  zajímalo, jak fungují v ci kolem nás. 
Stále se od p írody u íme a snažíme se ji po-
chopit do v tší hloubky. Práv  ona komplex-
nost a v mnohých p ípadech elegance m  na 
p írod  nejvíce fascinují. Sou ástí olympiády 
byla mimo jiné Deklarace o globálním otep-
lování, kterou spole nými silami vypracovali 
sami sout žící. Bylo nám dáno za úkol ší it 
osv tu o globálním oteplování. Avšak není to 
snadné, když tento fakt nejsou schopni p i-
jmout ani n kte í sv toví líd i.

Cestujete rád?
Myslím si, že cestování je jedna z nejlepších 
v ci, které m že lov k d lat. A podle m  by 
každý m l, protože vám rozši uje obzory, po-
znáváte nové lidi s jiným kulturním pozadím 
a tím i jejich názory na r zné problémy. Na-
p íklad jsem si díky sout ži mohl promluvit 

s muslimy z r zných kout  sv ta a tuto zkuše-
nost bych doporu il každému.

Sou ástí ú asti ve  nále sout že byla 
cesta do Japonska. Popište prosím Vaše 
zážitky a dojmy z cesty...
Let li jsme p es Dubai a cesta trvala p es 
19 hodin. Japonsko je zcela jiný sv t a hlavn  
mentalita místních obyvatel je pro Evropa-
na p inejmenším zajímavá. V srpnu, kdy se 
sout ž konala, je v Japonsku nejv tší teplo 
a kv li oceánu je zde neskute ná vlhkost 
vzduchu. Teploty ani p es noc neklesaly pod 
27 °C. Našt stí veškeré budovy i autobusy, 
které nás všude dopravovaly, jsou dokonale 
klimatizované. Organizáto i pro nás m li na 
první dva dny p ipraven kulturní program 
a celý týden jsme byli v kontaktu se studen-
ty vysoké a st ední školy v Mie, kde se sout ž 
odehrávala. Co pro m  bylo nejvíce zarážející, 
byla japonská neznalost angli tiny. Za celou 
dobu sout že, jsem potkal snad jen p t Japon-
c , kte í um li plynule hovo it anglicky.

Plánujete se p írodním v dám v novat 
n jak víc? Nebo je to pouze “koní ek”?
Rád bych se v noval bu  fyzice nebo infor-
matice. Zrovna informatika je dnes velmi 
progresivní obor, a i proto se spíše p ikloním 
k ní. Zem pis byl vždy spíše m j koní ek, než 
že bych ho cht l v budoucnu intenzivn ji stu-
dovat.

Jana Rohanová

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A PŘÍPRAVNÉ KURZY 
K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA GYMNÁZIUM

Pátek 10. 2. 2017                                       14:00   1. přípravný kurz k přijímacím zkouškám
Pátek 24. 2. 2017                                       14:00–18:00   DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
                                                                 + 14:00   2. přípravný kurz k příjímacím zkouškám 
Pátek 7. 4. 2017                                         14:00   3. přípravný kurz k příjímacím zkouškám 

Informace a přihlášky do kurzů najdete na www.gymhol.cz.
Kurzy k přijímacím zkouškám pořádáme ZDARMA!

Vít Horáček s ředitelem gymnázia Zdeňkem Janalíkem Foto | archiv školy
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Od strašidelných masek, drak , kucha ské sout že 
až po Vánoce v Nízkoprahovém klubu Coolna
Holešov | Do Coolny si chodí d ti nejen za-
hrát r zné hry, popovídat si s kamarády i 
pracovníky, napsat si domácí úkoly, ale chodí 
sem také na nejr zn jší akce, které jsou zde 
po ádány. Akce jsou ur eny jak pro pobavení 
d tí, ale také proto, aby se n co nového nau-
ily, v n em se zdokonalily, nau ily se spolu-

pracovat a smyslupln  využít sv j as.
Po úsp šných letních prázdninách v Níz-

koprahovém klubu Coolna, kdy jsme s d tmi 
„cestovali po sv t “ a poznávali taje r zných 
kraj , jsme se v podzimním období vrátili 
k naší krajin  a jejímu krásnému zvyku – vý-
roba drak . Pracovníci s d tmi nejprve vy-
ráb li konstrukce na draka, pak si draky vy-
zdobili. Bohužel však nebylo vhodné po así 
k jejich poušt ní venku, ale my se nevzdá-
váme a draci jsou v klubovn  nachystáni na 
vhodnou chvíli, kdy je všichni vyrazíme uká-
zat sv tu.

Další velice povedenou akcí byla oslava 
Halloweenu, který je typický strašidelnou 
atmosférou, maskami a vy ezáváním dýní. 
I v Cooln  jsme toto období prožili v tomto 
duchu. Spole n  jsme vy ezávali dýni, která 
nám potom v klubovn  krásn  svítila a nala-
dila nás do atmosféry. Jme také moc rádi, že 
k nám do Coolny p ijala pozvání studentka 
místního gymnázia Holešov Adriana Navráti-
lová, která má zkušenosti s um leckým lí e-
ním a d tem malovala nejr zn jší strašidelné 
masky na obli ej. Akce byla velice povedená, 
všechny p ítomné lí ení a aktivity v Cooln  
bavily.

Jelikož dnes r zné sout že hýbou sv tem, 
tak jsme ani v Cooln  nezaháleli. Vyhlásili 
jsme sout ž Coolna Masterchef. Ti, kte í do 
Coolny zavítali, vytvo ili skupinky po dvou. 
Každá dvojice si vylosovala barvu stolu, na 
kterém již byly nachystané potraviny a úko-
lem bylo vytvo it co nejzajímav jší, nejchut-
n jší a nejpoutav jší jídlo a nápoj, které nám 
musí skupina zárove  origináln  prezentovat. 
Porota, která pokrmy hodnotila, m la mož-
nost ochutnat sladké a slané pokrmy. Všichni 
zú astn ní byli ocen ni a každý z nás si sout ž 
náramn  užil.

A v neposlední ad  jsme v Cooln  spo-
le n  prožili dobu adventní i váno ní. Vy-
zkoušeli jsme si r zné váno ní zvyky a tradice 
(jako nap íklad lití olova, poušt ní sko ápek 
po vod , rozkrajování jablka, házení botou, 
atd.), dále jsme zpívali koledy, pekli spole -
n  cukroví a va ili pun . Zhlédli jsme  lm 
a nazdobili váno ní strome ek vlastnoru n  
vyrobenými ozdobami. Do Coolny také zavítal 
Ježíšek, který d tem na p íští rok p inesl hu-
dební nástroje a další zajímavé hry a aktivity, 
které v Cooln  budou pro všechny k dispozici.

Proto neváhejte a navštivte Nízkopraho-
vý klub Coolna i vy, ur it  se u nás nudit ne-
budete a na p íští rok plánujeme další velké 
množství zajímavých akcí, aktivit a inností. 
Jedenou z nich je i rozší ení služeb o terén-
ní formu sociální práce. Díky ní se lehce po-
zm ní i otevírací doba klubu. Po celý týden je 
klub otev en od 12:00 do 17:00 hodin. Krom  
st edy, kdy je otev eno do 15:00! Od 15:00 
do 17:00 probíhá již zmín ná terénní práce 

v holešovských parcích, h ištích a odlehlých 
ástech m sta. 

T šíme se na Vás jak v Cooln , tak v terénu.
Pracovníci Nízkoprahového klubu Coolna

Na konci lo ského roku se konala i v Holešov  sbírka na podporu brn nské d tské onkologie. Z vybraných pen žních prost edk  byly zakou-
peny kity (diagnostické soupravy) na specializovanou laboratorní diagnostiku nádorových onemocn ní, které umož ují podávání cílené, indivi-
duáln  zam ené, personalizované lé by zhoubných nádor  u d tí, což je situace, kterou ješt  u d tí zdravotní pojiš ovny nehradí. 

Celkem se vybralo krásných 162 420 K . U vás v Holešov  bylo v pokladni ce na radnici 280 K , v knihovn  220 K , v kv tiná ství Kamélie 
2863 K , v hra ká ství na nám stí 1550 K , v lékárn  Medica 757 K , vinotéka Ehrlichovi 811, kosmetika paní Vernerová 440 K , prádelna paní 
Telecká 292 K .

Jsem ráda, že na koncert  byl p ítomen tatínek Kubí ka St íteského a mohla jsem mu p edat 40 000 K . Doufám, že Kubí kovi p inesou 
št stí a pomohou v lé b . Takže na d tskou onkologii se 16. 12. odvezlo 122 420 K . O jejich využití se op t dozvíte na dalším koncert , který bude 
16. 12. 2017 op t od 15:00 v KD v Loukov .

P eji Vám všem krásný vstup do roku 2017 s úctou a láskou Pavlína Blahová

Výt žek sbírky pro onkologicky nemocné d ti
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T i králové dorazili na radnici 

T íkrálová sbírka prob hla i v Centru pro seniory

Holešov | 5. ledna v odpoledních hodinách 
náš domov navštívili T i Králové.

Tradice letitá, smysluplná a krásná. Vždy  
pomoc pot ebným (pro které je sbírka pri-
márn  ur ena) je akt smysluplný a uznávaný 
nap í  r znými zem mi.

Za t i krále byly p evle eny t i šikovné 
dívky a doprovázela je vedoucí skupinky paní 
Gabriela Botosová. Pat í jim všem velký dík. 
Naši obyvatelé pot ebují tradice, p ipomína-
jí jim jejich život, který prožívali v minulosti 
a navozují p íjemné vzpomínky a pocity. Ka-
ždý uživatel p isp l malou ástkou do kasi -
ky a ví dob e, že i peníze vybrané u nás jsou 
nedílnou sou ástí pomoci, která bude dob e 
využita.

Celková vybraná ástka v našem Centru 
pro seniory iní 2.924,-K .

Gabriela Hol áková
Instruktorka sociální pé e

CPS Holešov

Tři králové navštívili starostu města Rudolfa Seiferta a úředníky Foto | Jana Rohanová
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Výsledky T íkrálové sbírky nejsou o pen zích, 
ale o lásce v srdcích
Holešov | Dovolte mi za Charitu Holešov po-
d kovat Vám i všem, kte í se podíleli na tak 
nádherné T íkrálové sbírce 2017. 

Celkem se zapojilo 87 skupinek, zape e-
tilo ú edn  93 pokladni ek a koledovalo se 
v 18 ti obcích. (Holešov = jedna obec složená 
z místních ástí). Termín koledování byl dán 
na sobotu 7. 1. 2017. Koledovalo se za po así 
–17 °C, poprašku a námrazy. 

ástka je krásná 549 548,- 
Ano, ty vysoké ísla nás p ivád jí v úžas, 

ale mnohem více žasn me nad tím, že lidé se 

rozhodli v tak nevlídném mrazivém po así 
ob tovat sv j volný as, energii a pohodlí pro 
druhé, vzali na sebe roli král  i vedoucích 
a vyrazili koledovat. A to jak z ad dosp lých, 
tak z ad d tí a student . A na druhé stran  
je stejn  krásné sledovat, jak lidé otevírali 
dve e svých dom  i srdcí a vesele nabízeli po-
hostinnost a zázemí pro promrzlé koledníky, 
vzpomínali na koledování ve svých d tských 
asech a m li z koledník  radost. Nejedna 

skupina se vracela obda ena mnoha krásnými 
zážitky ze setkání s t mi, kterým p išli donést 

poselství o lásce a požehnání do nového roku 
a na dve e vepsali ono K+M+B +2017. 

Kolik dobra se v tomto skrývá? To se nedá 
vypov d t. Sv d í to ale o tom, že stále ješt  
uznáváme k es anské hodnoty dobra a lásky 
– a to v dnešních dobách není málo. 

P ejeme Vám i nám všem, aby ta radost 
ší it požehnání dobrého a laskavého nep e-
stala po celý rok 2017. Ješt  jednou d kujeme.

Za Charitu Holešov Leona Machálková 
(Koordinátor TKS 2017).

Bo enovice 6 040,00 K

Holešov 232 789,00 K

Horní Lapa 12 630,00 K

Jankovice 11 019,00 K

Kostelec u Holešova 22 950,00 K

Kurovice 9 809,00 K

Ludslavice 22 920,00 K

Martinice 22 375,00 K

N m ice 7 687,00 K

Pacetluky 7 195,00 K

Prusinovice 36 240,00 K

P ílepy 35 437,00 K

Racková 25 552,00 K

Rošt ní 14 728,00 K

Rymice 23 550,00 K

T eb tice 10 608,00 K

Zahnašovice 18 005,00 K

Žeranovice 30 014,00 K

Celková ástka: 549 548,-
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T íkrálová sbírka 2017 v Holešov  o ima koledník

Holešov | Každoro ní a tradi ní T íkrálo-
vá sbírka se v Holešov  odehrává se stejným 
scéná em. Sraz je v sobotu ráno v Dom  
U sv. Martina, odtud se odebírají všichni pr -
vodem na nám stí, u váno ního stromu se 
spole n  vyfotí, pak se p esunou do kostela na 
požehnání, a pak se již po skupinkách rozchá-
zí do ur ených ulic m sta. 

Po koledování se vracejí do zázemí 
„u Martina“, kde na n  již ekají organizáto i. 
Vedoucí odevzdají pokladni ku a všechny do-
klady, koledníci se vysoukají ze zap j ených 
kostým  a všichni se jdou zah át, ob erstvit 
do sálu, kde dostanou párky nebo polévku 
s pe ivem, dle výb ru.

Letos jsme však ješt  cht li získat i v t-
ší p ehled o tom, jak vnímají sami koledníci 
koledování, napsat lánek tak trochu jinak. 
Své zážitky a  už veselejší, i smutn jší mohli 
vypsat do dotazní ku (zapisoval vedoucí sku-
pinky) a tak tady máme pár post eh .

Jedna z otázek byla: Co si budete pama-
tovat z letošního koledování – co jste zažili 
dobrého, špatného, zajímavého?
•  Letos byl velký mráz, necítili jsme ruce ani 

nohy, ale h álo nás to, že nám lidé rádi ote-
vírali.

•  Lidé, když nám otev eli, m li radost a usmí-
vali se, i když to normáln  ned lají.

•  Budu si pamatovat písni ku „My t i králové“.

•  Jedna paní nám povídala o svém život .
•  Jedna paní íkala, že nemá ani korunu, tak 

jsme jí dali n co ze sladkostí, které jsme si 
vykoledovali, a ona m la o i zalité slzami…

•  Budu si pamatovat, že si mám vzít ven ru-
kavice. 

•  Pomohli jsme lidem, kte í to budou pot e-
bovat, spousta lidí nás pozvala k sob  dom  
a pohostila nás, šli jsme do kostela a taky 
jsme se fotili.

•  Byla velká zima, ale nabízeli nám rum i sli-
vovici. 

•  Hodn  lidí má krásné pejsky a byli hodní 
a milí.

•  Bylo to skv lé. D ti byly nadšené, když moh-
ly vid t, jak vypadají uvnit  staré domy na 
nám stí. Také jsme byli i na fa e a dostali 
opravdu hodn  koledy (cukroví a sladké).

•  N kde bylo vid t lidi za oknem, ale neote-
v eli nám. Ale ti co otev eli, byli skv lí.

•  Hodn  nás lidé obdivovali, že v tom mrazu 
koledujeme, litovali nás a možná o to více 
p isp li.

•  V jednom dom  byl pán, který zvedal na-
šeho krále, aby mohl napsat požehnání na 
dve e – legrace.

•  Mohlo to být delší, po así bylo krásné.
•  Jak jsme se strašn  nasmáli, radost obdaro-

vaných i nás, kdesi m li strašn  tvrdé cuk-
roví.

•  Bylo to milé, pamatuji si ty úsm vy. A n kde 
m li ko i ku ve dve ích.

•  Zima, zima, zima….a zase zima!!!
Vykoledovaná ástka v Holešov , jeho míst-
ních ástech a okolních obcích je op t rekord-
ní: 549 548 K . 

D kujeme všem, kdo jakkoliv pomohl. 
Koledník m a jejich vedoucím – bez nich by 
sbírka opravdu prob hnout nemohla. Vám 
všem, kte í jste koledujícím promrzlík m 
otev eli, p ijali od nich požehnání a p isp li, 
pracovník m Charity Holešov za organizaci, 
otci d kanovi za poskytnutí zázemí, spoluprá-
ci a pomoc p i páte ním koledování i samot-
né sbírce, otci kaplanovi za p evezení všech 
pot ebných v cí, našim milým a laskavým 
dobrovolnicím z kuchyn  a t m, kte í výt -
žek sbírky po ítali. Velmi nám pomohli u i-
telé ze všech t í ZŠ s oslovením d tí a jejich 
rodi . D kujeme starost m okolních obcí, 
kte í s touto sbírkou mají nemalé starosti na-
víc, M stské policii v Holešov , pracovnicím 

eské spo itelny a.s. a také našim sponzo-
r m: Svoboda a B ezík – pe ivo, s. r. o. – op t 
nám dodala kolá ky i rohlíky pro holešovské 
koledníky, JOSPO, a. s. za polévky a párky 
a NESTLÉ ESKO s. r. o. závod SFINX za 
sladkosti.

D kujeme. 
Charita Holešov.
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T i premiéry v thaiboxerském ringu

Holešov | Poslední akcí v tomto roce byl pro 
náš oddíl galave er v Tábo e, který se konal 
15. prosince.

Holešov reprezentovali t i zápasníci a ka-
ždý z nich m l svým zp sobem premiéru.

Robin Šmíd, aktuální vicemistr R v dis-
ciplín  K1, nastoupil ke svému prvnímu pro-
fesionálnímu zápasu (bez chráni ). Podle 
pravidel K1 se utkal se slovenským soupe em 
a po veliké bitv , ze které si odnáší t i stehy na 
obo í, vít zí 2:1 na body.

Druhým naším zástupcem byl Ond ej Va-
ší ek, který nastoupil do ringu poprvé v živo-
t . V amatérském zápase podle plných pravi-
del Muay Thai se st etl s domácím zástupcem 
z KBC Tábor. Na první zápas v život  p edvedl 
výborný p ehled a slušnou fyzickou kondici. 
Po t ech kolech byl vyhlášen vít zem domácí 

zápasník, což nás pom rn  p ekvapilo, ale ne-
vadí, budeme bojovat dál.

Posledním naším  ghterem byl Petr „Zde-
na“ Haiser, aktuální mistr R v K1, který na-
stoupil ke svému prvnímu pro   zápasu dle 
plných pravidel Muay Thai. Jeho protivníkem 
byl slovenský trenér Ras o Fra o z Cerbe-
ros Gymu. Haiser využíval veškeré techniky 
Muay Thai, lokty, kolena, kopy, údery a po 
t ech kolech zasloužen  vít zí 3:0 na body.

Sezóna 2016 pro nás sice skon ila, ale 
už te  jsme myšlenkami na únorovém tré-
ninkovém pobytu v Thajsku, kde se budeme 
p ipravovat na t etí ro ník Ve era bojovník , 
který se uskute ní 23. 3. 2017 v holešovském 
zámku.

Petr Osokin, 
trenér

PRÁDELNA- ISTÍRNA 
NOVOSADY

PO–PÁ 7:00–17:00
Tel.: 737 145 008

chemické ist ní od v
chemické ist ní k ží (duben)

praní pro zdravotnická za ízení
praní civilního prádla

praní pracovních od v
ist ní koberc

Sb rna: Pracovní od vy U Pštrosa
(naproti budovy Komunálu)

www.najistodocista.cz

Vystavení dokladu ekolikvidace 

vašeho autovraku NA MÍSTĚ

Autovrakoviště Třebětice 

Tel.: 777 550 621, 608 749 219

až 1500 Kč za váš vrak

Odvoz a ekologická 
likvidace autovraků

SV  TyMy po ádá
JARNÍ PRÁZDNINY 

NA HORÁCH

S celotáborovou hrou 
„ZA ZVÍ ATY KOLEM SV TA“

pro d ti a rodi e s d tmi, 
lyža e i nelyža e

 
13. 2. 2017 – 17. 2. 2017

ubytování na Trojáku
možnost lyža ského výcviku 

s instruktorem

CENA: 2 550,- / dít  + 500,- vle-
ky nebo

+ 1 500,- vleky a instruktor
2 950,- / dosp lí

Termín p ihlášení do 13. 1. 2017, 
nejlépe obratem

Informace a p ihlášky v kance-
lá i TYMY nebo 

tel.: 573 39 69 28, 734 358 563
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ZUŠ v zrcadle adventu
Holešov | Adventní doba pat í k nejkrásn j-
ším údobím roku.

Je dobou, v níž v p ipomínce narození 
Spasitele hledáme v sob  to nejlepší, co v nás 
je. Je dobou, kdy se snažíme povznést k n e-
mu lepšímu a smyslupln jšímu v nás, dobou, 
kdy cítíme, že chceme nalézt cestu k t m dru-
hým a u init je š astn jšími.

Jsou r zné zp soby obdarování a jedním 
z výrazových prost edk  je i hudba. Proto 
v tomto ase naše škola uspo ádala adu kon-

cert , které m ly tento úkol splnit. A  už to 
byl koncert u itel  v místním kostele, besíd-
ka žák  s podpo ením projektu „Malé mimi“ 
Ba ovy nemocnice a jejího novorozeneckého 
odd lení, i velká p ehlídka soubor  a nej-
lepších sólist  v sala terren  zámku. Tane -
ním projevem nás obohatilo naše odd lení 
vystoupením v kin  Sv t a celou plejádu uza-
vírá v lednu T íkrálový koncert, jehož vý-
t žek p isp l stejnojmenné sbírce naší Cha-
rity. V neposlední ad  se m žeme t šit na 

VIII. varhanní koncert Ludvíka Šuranského, 
který se uskute ní 24. ledna v 18.00 hod. 
v kostele Holešov. V íme, že jsme svými ak-
tivitami p isp li k vaší spokojenosti a radosti 
nad výkony vašich d tí, obohatili váš prožitek 
z této sváte ní doby a záv rem nám dovolte 
pop át vám všem jen to nejlepší v tomto na-
stupujícím roce. 

editelství a kolektiv pedagog  
Základní um lecké školy Holešov

ímsko-katolický kostel Nanebevzetí 
Panny Marie

a Základní um lecká škola Holešov 
 

Vás zvou na

VIII. VARHANNÍ KONCERT
Ludvíka Šuranského 

Úterý 24. ledna 2017 v 18 hodin

J. S. Bach, D. Buxtehude, 
J. Seger, J. N. Lemmens, 
J. Brahms, S. Karg-Elert 

a Alexandre Guilmant

vstupné dobrovolné
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D ti zdobily váno ní strom pro zví átka

Holešov | Úterním mrazivým ránem 21. pro-
since se vydalo 22 d v at a chlapc  z 1. C ze 
3. Základní školy v Holešov  spolu s paní vy-
chovatelkou J. Budišovou a paní u itelkou 
I. Rossmannovou na vlakové nádraží, aby od-
sud odjeli sm r Jankovice.

Cesta vlakem ub hla velmi rychle a d ti 
plné o ekávání vystoupily na vlakové zastáv-
ce, kde na n  ekal jeden z myslivc  Mysli-
veckého sdružení Jankovice se svými dv ma 
psy. D ti se nejd íve ostýchaly, ale po krátkém 
p edstavení našeho pr vodce a jeho pejsk , 
se vydaly do blízkého lesa. Jejich cílem bylo 
najít vhodný strome ek, který cht ly ozdobit 
dobrotami pro zví átka a ptáky.

Namrzlá tráva a škraloupy ledu na kalu-
žích nám k upaly pod nohama. Cesta mra-
zivým lesem s hledáním vhodného stromku 
byla jedním velkým dobrodružstvím. Jeden 
strom byl velký, jiný zase m l málo v tví, dal-
ší byl p íliš nízký. Po dlouhém hledání jsme 
objevili porost smrk , který p ímo vyzýval 
k tomu, abychom práv  tady nazdobili zví a-
t m jejich váno ní strome ek. D ti si z domo-
va ve svých bat žcích vezly jablí ka, lojové 
koule, mrkev, tvrdý chleba, kuku i né klasy 

a také et z z burských o ech , který spolu 
navlékaly ve školní družin . Dobrot bylo tolik, 
že nakonec nez stal nazdobený jeden strom, 
ale hned ty i.

Zima nám po ádn  zalézala za nehty a tak 
jsme se vydali lesní cestou zp t do Jankovic, 
kde na nás ekal v místním „muzeu“ horký 
aj a sva ina. V p íjemn  vytopené starobylé 

sv tnici jsme naplnili b íška dobrotami od 
maminek a sladkostmi od myslivc . Zazpíva-
li jsme spoustu písni ek, p ednesli jsme naši 
váno ní besídku. Myslivec pan Petr Krumpolc 
d tem vypráv l o vysoké zv i, vyzkoušel je ze 
znalostí zví at z mysliveckého kalendá e. Paní 
vychovatelka vypráv la o váno ních zvycích 
a tradicích.

Dopoledne nám rychle utíkalo a všem 
se nám moc líbilo. Cestou vlakem zp t do 
Holešova jsme napln ni dojmy z krásného 
dopoledne vypráv li své zážitky všem spolu-
cestujícím ve vlaku. D kujeme MS Jankovice 
za pozvání a p íjemnou akci, kterou pro nás 
p ipravili.

Jana Budišová, 
vychovatelka školní družiny 3. ZŠ Holešov 

AKCE ZAHRÁDKÁ

ZO ZS Holešov p ipravuje na rok 2017 
v Dom  zahrádká , na Dlažánkách 321, 
odborné p ednášky: 

7. 2. 2017 od 15:00 hod. 
Ošet ování ovocných strom , povolené a do-
poru ené post iky

3. 3. 2017 od 17:00 hod.
P stování kv tin k sušení, zp soby sušení 
a využití 

7. 4. 2017 od 17:00 hod. 
P stování a ošet ování jahod, nejvhodn jší 
odr dy 

25. 3. 2017 od 15:00 hod.
VÝRO NÍ LENSKÁ SCH ZE s tombolou 
a tane ním ve erem

21. 4. 2017 od 8:00 hod. 
Okresní kolo mladých zahrádká  – V do-
mostní sout ž žák  ZŠ Holešova a okolí a stu-
dent  gymnázia (zámek)

od 28. 4. do 1. 5., od 5. 5. do 8. 5. 2017. Okres-
ní sout že ve Floristice žák  ZŠ, student  SŠ, 
dobrovolník  len  ZO ZS (výstavišt  FLO-
RIA Krom íž)

Kv ten, erven – Odborná exkurze do zahrad 
severní Moravy

P EDNÁŠKA NA TÉMA: 

Ochrana rostlin na zahrad
P edjarní ošet ování strom :
Post iky – kdy, jak, ím, co?

Odpov di na tyto otázky 
vám zodpoví:

zkušený odborník a u nás již 
známý 

pan MVDr. František  Václavík

V úterý 7. 4. 2017 v 15:00 hod. 
v Dom  zahrádká , 

Dlažánky 321, Holešov

Na p ednášku zve všechny zájemce

výbor ZO ZS Holešov

Mám zájem koupit byt 
v Holešov . 

Tel.: 604 126 290

Betlém v Ludslavicích

Za p isp ní obecního ú adu mají v Ludslavicích nový nasvícený betlém, který je vystaven na návsi 
vedle kostela sv. Václava v životní velikosti. Betlém bude k nahlédnutí až do 2. února do Hromnic.
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Tane ní p edstavení Tisíc a jedna noc uchvátilo diváky
Holešov | V p edváno ním ase pat í neod-
mysliteln  mezi kulturní lah dky vystoupení 
žáky  tane ního oboru ZUŠ Holešov. I v le-
tošním roce sledoval napln ný sál kina Sv t se 
zatajeným dechem více než hodinové vystou-
pení malých i v tších baletek a tane nic. P i-
hlížející rodi e a fanoušci odm nili všechny 
ú inkující bou livým potleskem a ocenili tak 
jejich p ípravu a skv lé tane ní výkony. Za 
p ihlížející diváky d kuji všem vystupujícím, 
vedení ZUŠ Holešov a organizátor m v ele 
s Janou Lochmanovou, vyu ující tane nímu 
oboru, zá nádherný kulturní po in.

Mgr. Svatava Ságnerová

Váno ní koncert souboru Corda Magico
Holešov | P íjemný hudební zážitek i váno -
ní atmosféra – obojí se snoubilo v ned lním 
podve eru 18. prosince 2016, kdy se v Holešo-
v  konal tradi ní váno ní koncert um leckého 
souboru Corda Magico. Drive club kina Sv t 
p ivítal necelé t i desítky poslucha , kte í si 
vyslechli úvodní slovo Sylvy Šime kové o vý-
znamu váno ních svátk  a poté se pono ili do 
kouzelných tón  hudby. 

Sváte n  lad né melodie a nádherný zp v 
uchvátily všechny p ítomné diváky a p enes-
ly je z p edváno ního stresu a shonu do asu 
rozjímání a pokory, do asu nad je, lásky 

a št stí … Sou ástí koncertu byl rovn ž chari-
tativní prodej výrobk  obecn  prosp šné spo-
le nosti Auxilium o.p.s., která pe uje o d ti se 
zdravotním postižením.

Pod kování za krásný p edváno ní ve er 
pat í lenkám souboru Corda Magico, které se 
p edstavily v této sestav : Sylvie Šime ková, 
Nelly Billová, Alenka Vaculíková, Klára Bar-
tošková a Danuše Pospíšilová.

Všem lidem dobré v le p eji co nejš ast-
n jší rok 2017.

Mgr. Svatava Ságnerová
Každý m že pomáhat, z.s.

PRODÁM STAVEBNÍ POZEMEK

. 449/10, k. ú. Chval ova Lhota 
(Javornická ulice), 1.478 m2, 

na 1–2 stavební místa, orientace na jih, 
tichá lokalita, sít  na hranici pozemku. 

Nyní je to udržovaná a oplocená zahrada, 
se studnou, zahradním domkem, 

ovocnými stromy.

Cena: 1.350,- K /m2

Kontakt (po 17. hodin ), tel.: 608 808 128

Koupím tuto 
ohýbanou st nu

Tel.: 603 447 040
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LEDEN
20. 1. Sousedská aneb Ples 
v TYMY – zveme všechny rodi-
e, p átele, sponzory, sousedy 

a širokou ve ejnost od 20:00, vstupné: 100,- 
v p edprodeji, 150,- na míst , k tanci a posle-
chu hraje skupina QUANTO, zajišt n bohatý 
program a ob erstvení

21. 1. D tský karneval „Madagaskar“ – od 
15.00, pestrý program /tance, hry, sout že…/
vstupné: dosp lí 50,- K , d ti 30,- K , d ti 
v masce 20,- K

22. 1. RC modely – tréning od 10.00, vstup 
pro ve ejnost 20,- K

22. 1. Jak šel knír do sv ta v divadélku TYMY 
od 16.00, hostuje divadlo Hvízd, vstupné 40,- K

23.–27. 1. Škola lyžování a snowboardingu na 
Trojáku pro d ti MŠ a ZŠ – informace a p i-
hlášky v kancelá i TYMY

26. 1. Premedical – možnost vyšet ení od 9.00 
do 20.00, informace a p ihlášky v TYMY

28. 1. Holešovský talent 2017 – Už se to blí-
ží, p íležitost má každý. Ukaž se i ty! P edve  
sv j talent a  je jakýkoli (tanec, zp v, kouzle-
ní, folklor, skupina, karate, žonglování, po ty 
a mnoho dalších), možnost pro jednotlivce, 
páry i skupiny, otev eno všem v kovým kate-
goriím, p ihlášky do 26. 1. 

29. 1. Diskohrátky pro d ti do 12ti let – od 
15.00 do 18.00, tane ky, hry, sout že, vstup-
né 20,- K

2. 1.–5. 2. Ledová Praha s Debrujáry V DULÁK 
NENÍ SN HULÁK – cena: 950,- K , bližší in-
formace v SV  – TYMY

ÚNOR
4. 2. a 18. 2. RC MODELY – tréning od 14.00 
do 18.00 v t locvi n  TYMY

9. 2. Tea time – posezení u aje – p ij te si 
popovídat anglicky s našimi dobrovolníky 
z ecka a Špan lska od 16.00 do 18.00

11. 2. Diskoples mladých (od 12ti let) – spole-
enský sál TYMY od 17.00, vstupné: 70,- K

13. 2.–17. 2. JARNÍ PRÁZDNINY V TYMY 
„V DOHRANÍ“ – bádání a pokusy zábavnou 
formou pro d ti od 6ti let, výlet do Pevnos-
ti poznání v Olomouci, cena: 1290,- K , d ti 
mohou být p ihlášeny i na jednotlivé dny, 
program zajiš uje Barbora Winklerová a Kv -
ta Zemanová, p ihlášky v kancelá i v SV  
– TYMY

JARNÍ POBYT NA TROJÁKU PRO D TI 
v období jarních prázdnin 13.–17. 2. 2017 !!!

18. 2. Discohrátky na led  – v 10.30 na zámec-
kém kluzišti, vstupné: 30,- K , hry, sout že, 
tanec

19. 2. Valentýnský kouzelník – kouzelnické 
vystoupení od 15.00 do 16.30 v SV  – TYMY, 
vstupné: 50,- K  d ti i dosp lí

24. 2. Premedical – centrum preventivní me-
dicíny – možnost vyšet ení od 9.00 do 20.00, 
informace a p ihlášky v TYMY

24.–25. 2. No ní valentýnské deskohraní – od 
18.00, cena: 100,- K  pro leny Deskohraní, 
150,- K  ostatní, ve er s deskovými hrami 
a nejen to, tentokrát i valentýnské karaoke, 
p ihlášky do 23. 2.

DÍVKA ROKU 2017 – dívky a sle ny p ij te 
ukázat, že i hezká d v ata jsou chytrá, sout ž 
je ur ena dívkám ve v ku 13–15let, k termí-
nu konání musí dosáhnout minimáln  13 let 
a ke dni konání  nále nesmí dosáhnout 16 let. 
Ú astnický poplatek 100,- K . ekají vás 
úžasné zážitky a hodnotné ceny. Sout žní dis-
ciplíny: rozhovor s moderátorem, test znalos-
tí, zru nost, dovednost, aerobic, volné vystou-
pení, módní p ehlídka. P ihlášky nejpozd ji 
do 6. 2.

25. 2. Jednodenní kurz pam ti, pozornosti 
aneb tréning mozku „Š ASTNÝ NEURON“ 

– kurz trvá 8 hodin (9.00–17.00), cena: 
1590,- K  sleva pro seniory 65 let a více + d ti 
1390,- K /osoba, Procvi íte si intenzivn  svoji 
pam , schopnost koncentrace, zapojíte logic-
ké myšlení, zlepšíte si vyjad ovací schopnosti 
a mnohé další funkce, jež používáme a pot e-
bujeme k práci i v osobním život , p ihlášky 
do 20. 2. v SV  – TYMY

26. 2. DÍVKA ROKU 2017 – FINÁLOVÝ SPO-
LE ENSKÝ VE ER 

Od 17.00 ve spole enské hale TYMY, vstupné 
20,- K /d ti, 50,- K /dosp lí

OD 2. POLOLETÍ JE MOŽNÉ SE P IHLÁSIT 
DO VŠECH KROUŽK , v p ípad  zájmu se 
hlaste do 31. 1. 2017

ICM Holešov vyhlašuje SOUT Ž O NEJLEP-
ŠÍ ŠKOLNÍ ASOPIS 2017 – své asopisy za-
sílejte do 28. 2. 2017 nebo osobn  p ineste na 
adresu ICM Holešov, Sokolská 70, Holešov 
(budova SV  – TYMY)

P IPRAVUJEME
5. 3. MISS POUP  – pro dívky od 4 do 7 let, 
MISS KVÍTEK – pro dívky od 8 do 12 let 
– disciplíny: rozhovor, módní p ehlídka, vol-
ná disciplína, p ihlášky do 20. 2.

5. 3. TANE NÍ POLEPŠOVNA – v 18.00 za-
hájení tane ního kurzu pro dosp lé, cena: 
1400,- K  za pár a šest lekcí (v etn  slavnostní 
záv re né)

!!! V SOBOTU MÁME V TYMY OTEV ENO !!! 
od 14.00 do 18.00 – trampolína, stolní fot-
bálek, kule ník, ping-pong, oáza, t locvi na, 
zrcadlovka (m žete rezervovat p edem na tel: 
573 396 928, mob: 734 358 563)

SPONTÁNNÍ AKTIVITY – pond lí–pátek od 
15:00 do 18:00 hodin – trampolína, stolní 
fotbálek, kule ník, ping-pong, oáza, t locvi -
na, zrcadlovka (m žete rezervovat p edem na 
tel.: 573 396 928, mobil: 734 358 563)

Dne 15. 2. uplyne první výro í od 
úmrtí naší drahé maminky, babi ky 

a prababi ky Anny Sedlákové. 
Kdo jste ji znali, vzpome te s námi.

SPOLE ENSKÁ KRONIKA

Ekologická likvidace 
autovraků ZDARMA

včetně potvrzení na místě

Zajišťujeme i odvoz

Dobrotice, tel.: 776 719 631

až 1200 Kč za váš vrak

Liduško, d kuji. 
Jirka

25 25

25 25
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AKCE KNIHOVNY

Holešovské kino, rok t etí... Kino žije alternativními 
projekcemi! Dojde kone n  na digitalizaci?!

V nadcházejícím roce 2017 za ne inicia-
tiva Holešovské kino t etí rok své existence. 
Jaký je souhrn inností a úsp ch  v roce prá-
v  minulém? S ú astí iniciativy prob hly t i 
akce – ples Tan íme Evropou v únoru, aj 
o páté s Waldemarem Matuškou v kv tnu 
a Indie všemi smysly v listopadu. Z další in-
nosti jmenujme (neúsp šný) pokus p im t 
zastupitele m sta k podání žádosti o dotaci 
z Fondu kinematogra  e (duben), vydání a vy-
hodnocení dotazníku o kin  ( ervenec až zá í) 
nebo inspiraci z Napajedel (od zá í dále). Byly 
zpracovány r zné rozbory jako nap íklad vy-
tvo ení soupisu literatury (b ezen), elaborát 
na téma historie kina v Holešov  ( ervenec) 
i analýza možností digitalizace „malé DCP“ 

( erven). Jednou m sí n  je podporovatel m 
myšlenky obnovy kina zasílán p ehled zpráv. 
Na našem webu m žete sledovat pr b žn  
uve ej ované novinky i odkazy na lánky 

v médiích. Také v novém roce bude iniciati-
va Holešovské kino pokra ovat ve své snaze. 
Jaro p inese další p íležitost k podání žádos-
ti o dotaci z Fondu kinematogra  e, ímž je 
možné získat významnou ástku (až polovinu) 
všech náklad  na digitalizaci kina. Doufejme, 
že tentokrát (na t etí pokus) bude nálada 
v zastupitelstvu k obnov  kina naklon n jší. 
K tomu by p ípadn  mohlo p isp t i vyjasn -
ní situace kolem restitu ního sporu o budovu 
kina.

Chyb jící klasické kino se Holešovák m 
a lidem z okolí budeme snažit nahradit al-
ternativním promítáním a souvisejícími ak-
cemi, nap íklad v kinoklubu, v kinokavárn , 
p ípadn  i ve venkovních prostorách. V plánu 
jsou velká jména sv tové kinematogra  e, po-
u ení se o vlastní historii skrz kvalitní eské/
eskoslovenské  lmy, zábavné promítání pro 

d ti a jejich rodi e. Pro tento rok jsou zamýš-

lené p inejmenším ty i projekce; konkrétní 
program p edstavíme b hem následujících 
týdn . Od znovuotev ení v íjnu 2016 skýtá 
Holešovu velkou inspiraci kino v Napajedlích. 
Tamnímu Klubu kultury se poda ilo budovu 
kina zásadn  zrekonstruovat a vybavit nejmo-
dern jší digitální promítací technikou v etn  
špi kového ozvu ení. Napajedelské kino tak 
op t žije a vedle desítek  lmových projekcí 
m sí n  nabízí také alternativní promítací 
akce typu p enos  z koncert  i prohlídek 
muzeí a architektury. Návšt vnost tamního 
kina šplhá do tisíc  – nap íklad v íjnu zazna-
menali cca 2800 divák .

Sledujte nás na našem webu holesovs-
kekino.joomla.com, vyjád ete kinu podporu 
v petici (dostupná tamtéž), bu te vítání na 
alternativních projekcích! Poj me do kina 
v Holešov !                                       Michal Šurá , 

Iniciativa Holešovské kino

Jsme sta í nebo mladí?! Tuto otázku si klade ada nás v pr b hu 
života velmi asto – nej ast ji v souvislosti s genera ními spory a je-
jich ešením. Bohužel, v sou asnosti se s tímto škatulkování setkáváme 
velmi asto – tento zp sob dehonestace dle v ku je obvyklý v pracov-
ním i v b žném život . Jedná se o ageismus neboli diskriminaci lidí 
pro jejich stá í: hlasatelé tohoto názoru tvrdí, že v k ovliv uje doved-
nosti a charakter lidí a že lidé odlišného v ku jsou jiní. Takový zp sob 
uvažování je v sou asné dob  demogra  ckého stárnutí eské repub-
liky a Evropy velmi škodlivý, ale zárove  ú inný: prost  jen ignoruje 
charakteristiky, zkušenosti i dovednosti konkrétních lidí konkrétního 
v ku, chybí mu respekt a férové jednání .... V novinových láncích se 
pak ozna ují akté i konkrétním v kem ve form  slovního vyjád ení, 
p ípadn  s použitím íslovky … a tímto zp sobem se chronologický v k 
vtiskává do podv domí tená . 

Všichni jsme jednou byli mladí – a všichni jednou budeme sta-
í… A kde je vlastn  hranice mezi vysokým a mladým v kem? Všichni 

máme ve svém okolí tzv. 20-leté pesimistické starce a zárove  pozitiv-
n  vnímáme vitalitu „mladík “ s mnoha k ížky v rodném list . Už od 
nepam ti je známo, že každý lidský v k má své p ednosti i nedostatky: 
mladí lidé jsou více dynami tí než ti starší, na druhé stran  jim chybí 
zkušenost, asto vytrvalost …

O tom, jaké bude naše stá í, rozhodujeme nejen my sami, ale p e-
devším naše d ti a jejich výchova. To vše poznáme až v našem stá í. 
Pokud jsme d ti vychovali dob e, vrátí nám to. Pokud ne, musíme se 
v p íštím život  víc snažit.

P ejeme nám všem hodné d ti – mladým i starým!
Takový je p íští v k, jak jsou vychováváni p íští jeho ob ané.“ 

(Jan Amos Komenský)

Mgr. Svatava Ságnerová
Ing. Jaromír Tomš

Zastupitelé m sta Holešov

Jsme mladí nebo sta í?!
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Váno ní st elecká sout ž

Holešov | Ani jsme se nenadáli a t etí ad-
ventní ned le znamenala pro náš sportovní 
st elecký oddíl sportovního klubu policie p i 
SPŠ a VPŠ Holešov, že nastal as pro tradi -
ní st eleckou sout ž. Váno ní cena je sout ž, 
která zve sportovní st elce nejen ke srovnání 
svých dovedností, ale ke zdokonalování se 
v ovládání krátkých ru ních zbraní, velkoráž-
ních pistolí. V našem klubu jsou držiteli t ch-
to zbraní v podstat  všichni, i když ne všichni 
tuto zbra  pro sportovní st elbu preferují. 

Sout ž se skládala ze ty  disciplín, a to 
z mí ené st elby na pevný ter , st elby na 
oto ný ter  v omezeném ase, ter e mizivé 
a pochopiteln  i ter  pohyblivý, který asto 
rozhodne o celkovém umíst ní. Musíme si 
p iznat, že naši lenové nemají p íliš možnos-
tí tréninku, a tak favorité sout že jsou jako 
vždy st elci ze severu. V kone ném hodnocení 
se ukázalo, že tito pistolá i skute n  naplnili 
o ekávání a na stupních vít z  se také obje-
vili. Zahájení sout že provedl hlavní rozhod-
í a jako každý rok zástupce m sta Holešova 

Bc. Jaroslav Chmela , který všem pop ál nejen 
pevnou ruku a rovnou mušku, ale i radostné 

prožití svátk  váno ních a úsp šný nový rok.
Jak sout ž dopadla je vid t na výsledkové 

listin  a je jisté, že o ekávání st elci ze severu 
naplnili vrchovat . Na prvním míst  se p k-
ným nást elem 378 bod  umístil Karel Ku-
bík – PATRIOT Ostrava , druhý byl s po tem 
bod  377 Roman Piško ze Vsetína a t etí An-
tonín Kope ný s nást elem 376 bodu z AVZO 
Odry. Z výsledk  je vid t , že výkony jsou ve-
lice vyrovnané a odstup jednotlivc  je po jedi-
ném bodu. Z našich st elc  se nejlepší umísti-
li až od t etiny výsledkové listiny, 16. Radomír 
Pe e a – 342 b., 21. Ji í Dohnal – 328 b., 
23. Ji í Martinec – 323 b. P esto si myslím, 
že jejich výkon vzhledem k tréninkovým mož-
nostem je velmi dobrý .

Další st eleckou sout ž z této zimní serie 
plánujeme na leden 8. 1. 2017, sout ž prob h-
ne obdobn  podle stejných propozic a výbor 
klubu vyzývá st elce k hojné ú asti, nebo  
jsme zvyklí na v tší po et st elc  než dneš-
ních 45.
Všem st elc m a nejen našim len m výbor 
p eje p íjemné prožití svátk , hodn  zdraví 
a st eleckých úsp ch  do roku 2017.            MŠ

Klavír a kontrabas aneb Koncert ve dvou
Holešov | Znáte hudební nástroj, zvaný kon-
trabas? Jedná se o strunný smy cový nástroj 
se strunami lad nými v istých kvartách, na 
rozdíl od v tšiny moderních smy cových 
nástroj , které jsou lad ny v kvintách. Kon-
trabas má široké využití v klasické hudb  – je 
nedílnou sou ástí symfonických i komorních 
orchestr  a mnoha smy cových komorních 
soubor . Velmi d ležitou roli hraje i v dalších 
hudebních stylech jako jsou jazz, blues, folk, 
bluegrass i rock and roll. 

V pátek 9. prosince se v Drive clubu hole-
šovského kina konal hudební koncert v podá-
ní Ladislavy Jan ové a Michaela Máši zazn ly 
skladby pro klavír a kontrabas od C. Debussy-
ho, Františka erného, Rudolfa Tulá ka 
a Vojt cha Kuchy ky. Poslucha i si rovn ž 
premiérov  vyslechli skladby Suita, Ve erní 
Holešov, Capriccio a Mo ská hv zdice, jejichž 
autorkou je pedagožka holešovské ZUŠ a kla-
víristka MgA. Ladislava Jan ová. Nádherné 

melodie zp íjemnily páte ní podve er všem 
p ítomným poslucha m a nechaly zapome-
nout na všední starosti a p edváno ní shon. 
Velké pod kování za skvostný ve er pat í ob -
ma ú inkujícím um lc m.

Mgr. Svatava Ságnerová

Klub eských turist  v Holešov  
a MKS Holešov

Pozvánka
pro všechny leny a p íznivce na

„Klubový ve er s cestovatelem 
Robertem Bazikou“,

který se bude konat ve st edu 
dne 25. ledna 2017 v 17,00 hod.

v Kino Clubu v Holešov , 
(d íve DRIVE CLUB).

Robert Bazika je známý cestovatel, 
který procestoval Himaláje, Bhú-
tán, Tibet, Thajsko, Indii, Indoné-
sii, Omán, Alžír, Amazonii, Ekvá-

dor a mnoho dalších zemí.

V Holešov  nám již vypráv l 
dne 2. 12. 2015 o Kyrgyzstánu
a dne 24. 2. 2016 o Mompech 
– zapomenutých Tibe anech. 

Robert Bazika se hodlá pod lit 
s námi o své zážitky v besed , 

kterou nazval:

„Ekvádorskou džunglí aneb 
amazonským pralesem 

k indiánskému kmenu Waorani“

V besed  uvidíte:
1) Ekvádorem beze slov – videosnímek

2) Místo letadlem p šky – p es 
nástrahy pralesa k indián m 

3) Jeden den v amazonském super-
marketu – videosnímek

4) Na kánoích po proudu eky 
Curryray – bez možnosti návratu

Po ad bude promítán dataprojek-
torem za doprovodu zvukových 

nahrávek!

Vstupné dobrovolné je chápáno 
jako drobný p ísp vek na další 

cesty našeho cestovatele.

Místní skupina eského erveného 
k íže Holešov 

d kuje m stu Holešov za podporu 
v naší innosti a poskytnutí dotace 

z fondu kultury, sportu 
a vzd lávání na naši innost 

v roce 2016.

Pavel Šlechta,
p edseda MS K Holešov
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6. ledna 2017 tomu bude již 150 let, co se 
v roce 1867 v Olomouci narodil významný his-
torik Holešovska, kn z a profesor holešovské-
ho gymnázia Pavel Kvasni ka.

Každý vlastiv dný pracovník a historik, 
zabývající se d jinami Holešova a historickým 
vývojem sousedních obcí, musí jako základní 
p íru ky použít knihy Holešovský okres, vy-
dané v Brn  r. 1929 v souboru mnoha svaz-
k  Vlastiv dy moravské, jejímž autorem je 
historik prof. Pavel Kvasni ka. Nejen zkuše-
ní v de tí pracovníci a lidoví badatelé, nýbrž 
i žáci holešovských škol, p i snaze pou it se 
o minulosti Holešova, sahají asto k této kni-
ze o 416 stránkách jako k d ležitému prameni 
pro své v domosti. ,,P j te mi Kvasni ku!,,, 
slyšíme asto v M stském muzeu. 

A vskutku, kniha prof. Pavla Kvasni ky, 
tohoto pilného vlastiv dného pracovníka, ne-
byla dosud nahrazena lepším spisem, i když 
víme všichni, že je t eba základní spis Kvas-
ni k v, napsaný jím jako výsledek mnohaleté 
práce na základ  archivního výzkumu a studia 
literatury, doplnit dalšími novými poznatky. 
6. ledna 2017 tomu bude již 150 rok , co se 
v roce 1867 Pavel Kvasni ka narodil v Olo-
mouci. Zde také vykonal gymnazijní i bo-

hoslovecká studia a po vysv cení na kn ze 
pracoval v l. 1892-1900 jako kaplan ve Štram-
berku na severovýchodní Morav . Ale vše-
chen sv j další život prožil v Holešov , kde byl 
zprvu katechetou na obecných a m š anských 
školách a v l. 1902–1930 profesorem nábo-
ženství nejd íve na reálce, zm n né pozd ji 
na reálné gymnázium. Po odchodu z inné 
služby z stal prof. Pavel Kvasni ka nadále 
v míst  svého dlouholetého p sobení. Zem el 
24. srpna 1936. Jeho hrob je dosud na hole-
šovském h bitov  zachován. 

Ve své dob  byl prof. Pavel Kvasni ka 
jedním z p edních historik  m sta Holešova, 
ne-li nejlepším z nich, a nejbližším spolupra-
covníkem editele M stské spo itelny Rudolfa 
Janovského (zem el 18. zá í 1935), s nímž p i-
pravoval založení Hanácko-valašského kra-
jinského muzea v Holešov , otev eného pak 
r. 1941. Pohotov  se zabýval r znými vlasti-
v dnými otázkami svého p sobišt  a ší il zná-
most o jeho d jinách a um leckohistorických 
památkách. 

Tak v 5. výro ní zpráv  holešovské reálky 
otiskl roku 1904 svou první v deckou sta  Fi-
liální kostel sv. Anny v Holešov , v novanou 
cenné barokní stavb  na holešovském p edzá-
m í. Jako znalec d jin holešovských emesl-
nických cech  uve ejnil roku 1908 pojednání 
Cech eznický v Holešov , vydané v asopise 
Vlasteneckého spolku muzejního v Olomou-
ci. Ve v stníku živnostensko-pr myslové vý-
stavby v Holešov  roku 1931 ( ís. 2 a 3) otiskl 
zase lánek Starožitný nález, týkající se dvou 
vzácných renesan ních náhrobk  z let 1574 
a 1858, pat ících k pozoruhodným exponá-
t m M stského muzea v Holešov . Širokým 
vrstvám tená  byla ur ena jeho informa-
tivní sta  Z minulosti Holešova v publikaci 

Holešov z l. 1935–1936. V Okresním archivu 
Krom íž je uložena jiná vzácná Kvasni kova 
práce: dvoudílná rukopisná kronika m sta se 
zápisy pro léta 1848–1931, rovn ž základní 
historický pramen našich badatel  o d ji-
nách Holešova. Pro své zásluhy jako kroniká  
i pro svou rozsáhlou práci v oboru vlastiv dy 
a historie byl prof. Pavel Kvasni ka jmenován 
estným ob anem m sta Holešova.

Do ve ejného života m sta Holešova za-
sáhl prof. Pavel Kvasni ka dvakrát: poprvé 
jako len n kolika odbor  Hanácko-valašské 
krajiná ské výstavy v Holešov , slibn  zahá-
jené, ale p ed asn  uzav ené pro vypuknutí 
první sv tové války v r. 1914. Tenkrát napsal 
do katalogu výstavy i p kný historický p e-
hled D jiny Holešova. A podruhé jako jeden 
z místop edsed  Národního výboru v okrese 
Holešov, vzniklého t sn  po zániku rakousko-
-uherské monarchie v r. 1918. Tehdy se také 
dostalo prof. Pavlu Kvasni kovi odpov dného 
úkolu: prost ednictvím sekretá e Zemské-
ho muzea v Brn  Dr. Jar. Helferta byl pov -
en Národním výborem v Praze, aby spolu 

s editelem Rudolfem Janovským pe oval 
o ochranu um leckých a historických pa-
mátek na Holešovsku, p edevším o zajišt -
ní um lecko-historického inventá e zámku 
v Holešov  a zámku v Lešné.

Prof. Pavel Kvasni ka byl oce ován klad-
n  všemi ob any bez rozdílu názor  a mnozí 
z nich na n j vzpomínali s láskou ješt  v roce 
1967, když byli 5. ledna p ítomni vzpomínko-
vé slavnosti na holešovském h bitov  u jeho 
hrobu v p edve er dne, kdy by se tento vý-
znamný historik dožil 100 rok .

Autorem lánku je PhDr. Josef Svátek, 
bývalý editel M stského muzea v Holešova 
(z poz stalosti, upraveno, zkráceno).

Holešov | Již druhý ro ník bene  ního tur-
naje ve futsale uspo ádali b hem váno ních 
svátk  sportovní nadšenci z SK Pacetluky.  
Pod vedením Radima Darební ka a ve spolu-
práci se spolkem Každý m že pomáhat, z.s. se 
25. prosince 2016 uskute nila sportovní akce, 
která krom  rozm ru sportovního nesla op t  
i rozm r lidský: výt žek turnaje (15 000,- K ) 
spole n  s p ísp vky hrá  a fanoušk  v no-
vali organizáto i sportovního klání Michalce 
Láníkové, kterou zastoupil její bráška Tomáš. 

V nastávajícím roce 2017 p eji všem p íz-
nivc m sportu, sportovc m samotným i jejich 
sponzor m pevné zdraví a vzájemnou pomoc 
a toleranci … pomáhejme si, se  nám síly 
sta í.

Mgr. Svatava Ságnerová 
Každý m že pomáhat, z.s.

Benefi ní turnaj pro Michalku

Historik Holešova prof. Pavel Kvasni ka
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P edneseno p i posledním rozlou ení s PhDr. Josefem Svátkem 
v Chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Holešov  15. ledna 1997
Vážení poz stalí, vážení hosté, brat i a sestry, 

dnes se naposledy lou íme s panem dok-
torem Josefem Svátkem, historikem a archi-
vá em, estným lenem piaristického ádu, 
dlouholetým editelem M stského muzea 
v Holešov , v deckým pracovníkem Muzea 
Krom ížska, holešovským ob anem a farní-
kem.

Skon il bohatý život, ale jen na této hmot-
né úrovni, aby byl zam n n za v nou slávu 
podle slov sv. Pavla: „Až toto porušitelné t lo 
oble e neporušitelnost … pohlcena je smrt ve 
vít zství ...“ Pro toho, kdo v í v Boha, je smrt 
vít zstvím, tím více to platí pro lov ka, pro 
n hož byl B h jedinou velkou láskou. A proto 
do bolesti z fyzického odchodu se mísí veliko-
no ní radost, že ten, s nímž se lou íme, dosáhl 
svého blaženého pat ení na Boha ve sláv .

Lou íme se s výjime ným lov kem, jehož 
jsme si hluboce vážili, jemuž za mnohé vd í-
me a který se nesmazateln  zapsal do kulturní 
historie Holešova.

P ipome me si v krátkosti jeho životní 
dráhu. Narodil se 20. íjna 1921 v Pardubi-
cích a jeho domovem byla v letech 1926–1949 
a potom p echodn  až do roku 1958 Praha. 
V Praze vystudoval gymnázium, Státní 
knihovnickou školu a za al zde svá vysoko-
školská studia na Filozo  cké fakult  Karlovy 
univerzity. Když mu zde bylo po únoru 1948 
znemožn no pokra ovat ve studiích, dokon-
il je až v padesátých letech na olomoucké 

univerzit  doktorátem  lozo  e. Pracoval ve 
Státním archivu v Opav  a roku 1959 p ichá-
zí do Krom íže a Holešova, kde až do roku 
1975 p sobil jako editel M stského muzea. 
V našem m st  pat il k nejaktivn jším le-
n m Vlastiv dného kroužku, ob tav  praco-
val v m stské komisi památkové pé e. Svým 
slovem uvedl množství kulturních akcí a pro-
slulost si získal znamenitými p ednáškami za-
m enými na holešovské památky a význa né 
osobnosti Holešovska. Jeho podíl na kultur-
ním život  Holešovska po roce 1960 byl zcela 
mimo ádný. V holešovském muzeu p sobil až 
do roku 1983, kdy p ešel do Muzea Krom -
ížska. Pracoval zde piln  a vytrvale i po do-

sažení d chodového v ku až do náporu t žké 
nemoci, která v devadesátých letech ukon ila 
jeho v deckou práci. Po mnoham sí ním po-
bytu v nemocnici se vrátil na as dom  do Ho-
lešova ke své manželce, ale nedlouho po svých 
p tasedmdesátých narozeninách se musel do 
nemocnice vrátit a 6. ledna zde zem el.

Historik a archivá  PhDr. Josef Svátek 
vytvo il za svého života obsáhlé dílo, které 
je cenným p ínosem eské historické v d . 
Mimo velká centra historické v dy, mimo 
o  ciální v decké ústavy, dokázal vytvo it roz-
sáhlý badatelský program, v n mž nejp ed-

n jší a jím také nejmilovan jší místo zaujímá 
studium církevních ád , zvlášt  piarist . 
Jeho význa ný podíl na poznání d jin piari-
stického ádu byl ocen n zp sobem vskutku 
mimo ádným: v roce 1991 obdržel Diplom 
konfraternity piaristického ádu, jímž se stal 
spolubratrem a estným lenem tohoto škol-
ského ádu.

Život se k panu doktoru Svátkovi nechoval 
práv  vlídn . V dobách totalitního komunis-
tického režimu byl perzekuován, a jak se on 
sám s humorem vyjád il, v né kádrování mu 
„zp íjem ovalo“ život. On to snášel trp liv  
a s pokorou. Když vzpomínám na jeho život 
a na jeho uzav ené v decké dílo, p evládá ve 
mn  radost. Obojím vydával sv dectví prav-
d  i v letech, kdy to bylo velmi t žké. Láska 
k Bohu a lidem v n m vytrvala po celý jeho 
nelehký život. I v nejt žších okamžicích si 
zachoval vnit ní radost Boží, která z n ho 
probleskovala v jeho skromnosti, laskavosti 

a noblese. Nebo  byl p edevším, víc než 
všechno ostatní, hluboce v ícím katolickým 
k es anem.

Drahý pane doktore, lou ím se s Vámi za 
všechny holešovské farníky, p átele a známé, 
které jste plnými hrstmi obdarovával svými 
znamenitými studiemi s lánky, zasv cenými 
výklady p i prohlídce pam tihodností našeho 
m sta, radami, ob tavou pomocí a laskavým 
slovem. Lou ím se s Vámi jako lenem naše-
ho farního spole enství, naším bratrem. es-
ká historická v da bude ješt  dlouho erpat 
z výsledk  Vaší práce, a kdykoliv bude Vaší 
práce vzpomínáno, bude vzpomínáno i toho, 
že toho dosáhl lov k, který p i tom všem 
neztratil nic z vlastností, jimiž se zdobí duše 
každého opravdového k es ana.

Sbohem, drahý pane doktore.
František Rafaja
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1. Základní charakteristika rozpo tu

M sto Holešov vypracovává sv j ro ní rozpo et 
v návaznosti na schválený rozpo tový výhled 
a na základ  údaj  z rozpisu platného státního 
rozpo tu. M sto zve ej uje návrh rozpo tu po 
dobu nejmén  15 dn  p ede dnem jeho projedná-

vání na zasedání zastupitelstva na své ú ední desce a zp sobem umož-
ujícím dálkový p ístup. Na ú ední desce m že být návrh rozpo tu 

zve ejn n v užším rozsahu, který obsahuje alespo  údaje o p íjmech 
a výdajích rozpo tu v t íd ní podle nejvyšších jednotek druhového t í-
d ní rozpo tové skladby. Zp sobem umož ujícím dálkový p ístup se 
zve ej uje úplné zn ní návrhu rozpo tu. P ipomínky k návrhu rozpo -
tu mohou ob ané našeho m sta uplatnit bu  písemn  ve lh t  stano-
vené p i jeho zve ejn ní, nebo ústn  p i jeho projednávání na zasedání 
zastupitelstva. Návrh rozpo tu projednala Rada m sta Holešova dne 
28.11.2016 a  nan ní výbor dne 14. 12. 2016.

Schválený rozpo et je závazný, povinnost jej dodržet vychází ze záko-
n  250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve 
zn ní pozd jších p edpis  a 320/2001 Sb., o  nan ní kontrole ve ve-
ejné správ , ve zn ní pozd jších p edpis . Rozpo et je však jen od-

hadem, plánem a nem že obsahovat všechna rizika nenapln ní nebo 
p ípadného p ekro ení rozpo tu. Rozpo et se dle ustanovení zákona 
. 250/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis  zpracovává v t íd ní 

podle rozpo tové skladby, která je stanovena vyhláškou 323/2002 Sb., 
o rozpo tové skladb , ve zn ní pozd jších p edpis .

Rozpo et musí obsahovat:

a)  p ehled t íd položek rozpo tové skladby (minimální rozsah pro zve-
ejn ní na ú ední desce)

b)  výdaje na spolu  nancování schválených program  EU – podmín-
kou je realizace programu (rozhodnutí, smlouva o p ísp vku)

c)  vztahy k jinému rozpo tu (státní rozpo et, kraj, založené a z ízené 
osoby, DSO, další p íjemci dotací

d)  závazné ukazatele pro výkonné orgány obce 

Rozpo et m sta Holešova pro rok 2017 je sestaven jako schodkový. 
Celková ástka navrhovaných p íjm  na rok 2016 iní 193.144 tis. K , 
navrhované výdaje iní 210.508 tis. K . Saldo p íjm  a výdaj  ve výši 
– 17.364 tis. K  je vyrovnáno  nancováním. 

Financování p edstavuje rozdíl mezi odhadovaným z statkem pro-
st edk  z roku 2016 zapojeným do rozpo tu roku 2017 a splátkami 
úv r . 

2. P íjmy

a. Da ové p íjmy

V oblasti p íjm  jsou v rozpo tu navrženy sdílené dan  dle predikce 
Ministerstva  nancí a na základ  skute ností minulých let a v návaz-
nosti na zm nu zákona o rozpo tovém ur ení daní, kdy se m ní podíl 
obcí na DPH z 20,83% na 21,4% a ruší se 30% podíl z výnosu záloh 
na dani z p íjm  fyzických osob, kte í mají bydlišt  v obci. Celkové 
da ové p íjmy jsou vyšší oproti chválenému rozpo tu 2016 o 1,3 mil. 
Tuto výši ovliv uje da  z p íjmu m sta, která je rozpo tována ve výši 
3 mil. K , což je o 2 mil. mén  než v roce 2016. Do da ových p íjm  je 
nutné zahrnout také p íjmy vybrané za správní a místní poplatky sta-
novené zákony a vybírané jednotlivými odbory MÚ. Správní a místní 
poplatky pro rok 2017 jsou rozpo továny v celkové výši 27.151 tis. K . 
Výše t chto p íjm  je stanovena dle odhadnuté ástky p íslušnými 
odbory MÚ, zm n v legislativ  a podle p edpokládané skute nosti 
roku 2016.

b. Neda ové p íjmy

U neda ových p íjm  je navržená suma rozpo tu 2017 vyšší o 708 tis. K  
oproti schválenému rozpo tu roku 2016. Celkovou sumu rozpo tova-
ných p íjm  tvo í p íjmy z vlastní innosti ve výši 2.320 tis. K , od-
vody p ísp vkových organizací ve výši 2.177 tis. K  (MKS 1.577 tis. K  
a 3. Základní škola 600 tis. K ), p íjmy z pronájmu majetku ve výši 
7.342 tis. K , výnosy z  nan ního majetku (úroky z ú t  a p j ek) ve 
výši 75 tis. K , Sank ní platby ve výši 1.070 tis. K , ostatní neda o-
vé p íjmy ve výši 1.268 ti. K  (p íjmy z EkoKomu 900 tis. K , vydo-
bývacích prostor 200 tis. K , 25 tis. K  dar, 85 tis. K  náklady ízení 
a 58 tis. ostatní náhrady) a splátky p j ek (FRB a sociální fond)ve výši 
705 tis. K .

c. Kapitálové p íjmy

Kapitálové p íjmy jsou rozpo továny ve výši 2.000 tis. K  a p edstavují 
p edpokládané p íjmy za prodej pozemku ve Všetulích.

d. Dotace

Ke zm n  dochází také u souhrnného dota ního vztahu, kdy je jeho 
sou ástí  nancování ve ejného opatrovnictví. ástka je ur ena podle 
stavu opatrovanc  k 31. 5. 2016 a je stanovena ástkou 29.000 K  na 
jednoho opatrovance.

3. Výdaje

a. B žné výdaje 

Ve výdajové ásti jsou plánované b žné výdaje o 16.754 tis. vyšší než 
ve schváleném rozpo tu roku 2016. Návrh rozpo tu obsahuje rezer-
vy ve výši 7.450 tis., a to 500 tis. na p ípravu dota ních program , 

Rozpo et m sta Holešova na rok 2017

P íjmy – rozpo et 2017
dotace

9 %

da ové
82 %

neda ové
8 %

kapitálové
1 %

Výdaje – rozpo et 2017

b žné
84 %

kapitálové
16 %
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1.000 tis. na p ípravu projektových dokumentací, ástku 400 tis. K  
na drobné opravy i havárie, ástku 50 tis. K  ze zákona na živelné 
události a ástku 5.500 tis. na spoluú asti p i schválení podaných pro-
jekt  (revitalizace sídlišt  Novosady, nákup kompostér , rekonstruk-
ce chodník  a ve ejného osv tlení). Dále jsou oproti lo skému roku 
vyšší mzdové náklady (zvýšení základních mezd o 4%), vyšší náklady 
na provoz informa ních technologií, a to z d vod  vyšších náklad  
na servisní podpory a služby vyvolaných rozši ováním a zlepšováním 
v minulých letech za pomoci dota ních program . V návrhu rozpo tu 
je také ástka 1.300 tis. K  na náklady spojené s mobilním kluzišt m 
a na opravu poslední fasády zámku je rozpo tována ástka 5.000 K  
jako oprava.
 
b. Kapitálové výdaje

Výdaje na investice jsou rozpo továny ve výši 34.110 tis. K , což je 
o 1.893 tis. K  mén  než v roce 2016. Kapitálové výdaje jsou v p íloze 
rozepsány podrobn .

4. Návrh stanovení závazných ukazatel

Zastupitelstvo stanovuje, že ve výdajové ásti rozpo tu nesmí být 
jednotlivými p íkazci operací p ekro en stanovený objem b žných 
a kapitálových výdaj  dle jednotlivých paragraf  schváleného roz-
po tu roku 2016. V rámci paragraf  se zm na v jednotlivých polož-
kách v etn  zm n kapitálových a b žných výdaj  a naopak, povoluje. 
Výjimkou je u všech paragraf  položka 5901 – všeobecná rezerva, 
o jejíž rozpušt ní rozhoduje Rada m sta. Rad  m sta je dále vyhra-
zeno provád t rozpo tová opat ení v rámci rozpo tu Fondu kul-
tury, sportu a vzd lávání, a to p i poskytování dotaci v ástce do 
50 tis. K , spo ívající v rozd lení na jednotlivá druhová a odv tvová 
len ní rozpo tové skladby dle innosti, na kterou se transfery vyna-

kládají.

V Holešov  dne 19. 12. 2016

Mgr. Rudolf Seifert, starosta

M sto Holešov

I :00287172

ROZPO ET NA ROK 2017

POL TEXT rozpo et 2017 
v tis. K

I. P ÍJMY

1. Da ové p íjmy 158 251,00

2. Neda ové p íjmy 14 957,00

3. Kapitálové p íjmy 2 000,00

4. P ijaté dotace 17 936,00

P ÍJMY CELKEM 193 144,00

   

II. VÝDAJE

1. B žné výdaje 176 398,00

2. Kapitálové výdaje 34 110,00

VÝDAJE CELKEM 210 508,00

III. FINANCOVÁNÍ

8115 Zm na stavu krátkod.bank.ú t 26 000,00

8124 Uhrazené splátky dlouhod.p j. –8 636,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM 17 364,00

SALDO P ÍJM  A VÝDAJ –17 364,00
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6. 2. 1972  Zem ela FIALOVÁ, Vlasta, PhDr., CSc., doktorát získala roku 1935, dizerta ní práce kritický rozbor „Kroniky holešovské“. Prvním 
dílem byla historická monogra  e „Jan Adam z Víckova“. Od r. 1940 redaktorka regionálního sborníku „Naše Valašsko“, od r. 1949 
pracovala v Moravském muzeu v Brn , kde až do d chodu vedla historické odd lení. V „Našem Valašsku“ otiskla mnoho odbor-
ných lánk  nap . o Václavu Bítovském a Bohunce z Víckova, Aloisi Hankovi z Hankenštejna. V letech 1952–1955 vedla historic-
ko-archeologický výzkum husitské lokality Nedakonice u Uherského Hradišt  a pr zkum zaniklé tvrze v Kralicích. V Kralicích byl 
její zásluhou postaven a otev en „Památník Bible kralické“. V r. 1966 jmenována estnou ob ankou m sta Holešova. (*5. 6. 1896 
v Holešov ) – 45. výro í úmrtí

12.2.1972  Zem el STOŽICKÝ, Bed ich, odborný spisovatel, námo ní d stojník. Od r. 1930 se plavil na první s. zaoceánské lodi Legie. Autor 
mnoha odborných publikací nap .: „S palubou pod nohama: 16 kapitol poutavého vypráv ní o mo ích, lodích a námo nících“ 
(1973), „Námo níkem na Atlantiku“ (1956). (*1. 4. 1901 P ílepy) – 45. výro í úmrtí

19.2.1992  Zem ela OBRTELOVÁ, Ludmila, kroniká ka Holešova. Vystudovala holešovské gymnázium, poté U itelský ústav v Praze. V Ho-
lešov  u ila na I. ZŠ, pozd ji editelka na II. ZŠ. V kronice zaznamenávala historii a události v Holešov . lenka kulturní komise, 
redaktorka Zpravodaje m sta Holešova. (*8. 8. 1916 v Holešov ) – 25. výro í úmrtí

23.2.1887  Narozen PELIKÁN, Julius, socha  a medailér. Vystudoval Odbornou keramickou školu v Ho icích v Podkrkonoší a Akademii 
výtvarných um ní v Praze. Žák Josefa Václava Myslbeka a Jana Štursy. Natrvalo se usadil v Olomouci. Za 1. sv tové války byl 
lenem zvláštního oddílu pro výzdobu vále ných h bitov  na území dnešního Polska. Na konci války pracoval s Adolfem Kašpa-

rem a dalšími na restaurování fresek v kostele Panny Marie Sn žné v Olomouci. Od r. 1940 p edseda Sdružení výtvarných um l-
c  moravských. 1942–1945 byl s manželkou a nejstarším synem Vladimírem v zn n v interna ních táborech ve Svatobo icích 
a v Kounicových kolejích v Brn . Na holešovském h bitov  se nachází jeho dv  plastiky. P ed ob adní síní stojí památník ob tem 
nacismu, bronzovou alegorickou postavu vytvo il um lec v roce 1947. Druhou plastikou je mramorový reliéf „Stesk“ z roku 1940 
na náhrobku manžel  Vítkových v p ední ásti h bitova. V Holešov  – p ed bývalou hospodá skou školou – stál pomník Fran-
tiška Skopalíka (z r. 1948). Tento byl p emíst n do Skopalíkova rodišt  Záhlinic p ed bývalou školu. (+ 17. 2. 1969 v Olomouci) 
– 130. výro í narození

 
24.2.1862  Narozen O ADLÍK, Jan Alois, holešovský rodák 

ze známé rodiny O adlík . Jako student krom -
ížského gymnázia psal básn  i prózu. N které 

jeho práce uve ejnila Hlídka literární v r. 1885 
pod pseudonymem Hanuš Osv ti  nebo Vojt ch 
Želkovský. Zem el ve IV. ro níku bohosloví. 
(*21. 3. 1886) – 155. výro í narození

24.2.1867  Narozen HAJNÝ, MATYÁŠ, ídící u itel v Jan-
kovicích u Holešova, p edseda u itelských jed-
not ve Vizovicích a Holešov . Znalec slovan-
ských jazyk , v roce 1919 u il srbochorvatštinu 
na holešovském reálném gymnáziu. (+ 1939) 
– 150. výro í narození

27.2.1922  Zem el GOGELA, František, botanik a fará  v T e-
b ticích a Rajnochovicích. Amatérský archeolog, 
své celoživotní poznatky zaznamenal v pojed-
náních o hradech a hradiskách v okolí Hostý-
na nap . „Hrady a hradiska z bližšího a dalšího 
okolí sv. Hostýna“, zve ejn ného na pokra ování 
v Hlasech svatohostýnských v r. 1912. Jeho bo-
tanické studie o kv ten  severovýchodních Kar-
pat, moravských Beskyd, Radhošt , Rajnochovic, 
Kel ském Javorníku i dolního toku Rusavy byly 
psány esky i n mecky a vycházely ve V stníku 
p írodov deckého klubu v Prost jov , Sborní-
ku Muzejní spole nosti ve Valašském Mezi í í, 
Vychovatelských listech a jinde. Jeho rozsáhlý 
herbá  byl uložen z ásti na Sv. Hostýn , ve Va-
lašském Mezi í í a v muzeu v Holešov . Z jeho 
díla: „Flora von Rajnochowitz“ (1900), „Z kv te-
ny Javorníku u Rajnochovic“ (1907), „Z kv teny 
východní ásti hor H íb cích (Ch ib )“ (1912). 
(*13. 9. 1854 v Podhradní Lhot ) – 95. výro í 
úmrtí
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HolešovskoHolešovsko

Kulturní servis

do 3/2017 Výstava obraz  ak. malí e Karla Práška
 (zámek)

VÝSTAVY

23. ledna  Vzpoura nev st
 (19:00, kino Sv t)

DIVADLO

PŘEDNÁŠKY

26. ledna ína I.
 (17:00, knihovna)
7. února ína II.
 (17:00, knihovna)

KONCERTY

22. ledna Zahajovací koncert MUSICA Holešov 2017
 Esther Yoo & Czech Virtuosi
 (18:00, zámek)

HOLEŠOVSKO | 19. ledna 2017. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází v Holešově 12x ročně. MK ČR E 12040. 
Vydavatel: město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČ 00287172. Produkce: Profi -tisk group s. r. o., 783 01 Olomouc, 
náklad 6 000 ks. Redakcí nevyžádané rukopisy a neotištěné příspěvky nevracíme ani se k nim nevyjadřujeme. Za věcnou 
správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Adresa redakce: HOLEŠOVSKO, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov. 
Redakční uzávěrka vždy 5. den daného měsíce. Redakční rada si vyhrazuje právo nezařadit příspěvky zaslané po uzávěrce. 
Kontakt: Jana Rohanová, DiS., tel.: 573 521 553, mobil: 603 488 727, e-mail: jana.rohanova@holesov.cz; www.holesov.cz.

Myslivecký ples se dne 11. února 2017 v holešovském 
zámku z technických d vod  konat nebude.
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