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PODĚKOVÁNÍ 
VŠEM VOLIČŮM
Ve dnech 25. a 26. října 2013 v České repub-
lice proběhly předčasné volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. 
Každé volby, ať se jedná o volby řádné, 
mimořádné a do různých úrovní institucí 
veřejného života, jsou pro nás vždy velmi  
důležité a každý z nás by k nim měl přistupo-
vat s plnou vážností a odpovědností. 
Dovolte mi proto, abych alespoň touto 
formou vyjádřil poděkování všem voli-
čům – občanům Holešova a jeho místních 
částí Žopy, Dobrotice, Tučapy, Količín za 
jejich účast ve volbách. Jasně tak dali najevo 
zájem projevit svůj postoj k současnému 
společensko-politickému stavu a vývoji naší 
společnosti. 
Současně mi dovolte, abych poděkoval našim 
spoluobčanům, kteří v minulých obdobích pů-
sobili v Parlamentu ČR jako poslanci, a kteří 
po dobu svých mandátů důstojně reprezen-
tovali naše město a současně pro naše město 
vykonali mnoho dobrého a užitečného. 
Všem ostatním kandidátům, jejichž jména 
se ocitla na kandidátkách jednotlivých poli-
tických subjektů a kteří ve volbách neuspěli, 
doporučuji, aby nevěšeli hlavu a zaměřili 
svou pozornost na další volby, které s ohle-
dem na výsledek voleb posledních 
a prů běh povolebních vztahů uvnitř někte-
rých vítězných stran, mohou být velmi brzy. 
                                     

Pavel Svoboda
starosta města Holešova

►

Z OBSAHU
▶  Práce na fasádě a zateplení části budovy 1. ZŠ Holešov byly dokončeny 
▶  Pozvánky na adventní kulturní akce a reprezentační ples města
▶  Den otevřených dveří na Gymnáziu L. Jaroše 
▶  Výsledky turnajů v kopané; úspěchy holešovských vzpěračů 

Hubertský den v Holešově 
již podruhé

Dětská opera Brundibár 
v SVČ TYMY

Sportovní den žáků základních škol 
a gymnázia o Pohár starosty města

Festival Musica 2013 vyvrcholil 
oslavou státního svátku

HOLEŠOV OPĚT USPĚL V POROVNÁVACÍM 
VÝZKUMU „MĚSTO PRO BYZNYS“

Zlín - Podobně jako v loňském roce, tak  
i letos se podařilo městům Kroměřížska uspět ve 
srovnávacím výzkumu Město pro byznys Zlínské-
ho kraje 2013. Jedná se o cenu týdeníku Ekonom, 
která zohledňuje řadu různých kritérií ve vztahu 
města - podnikatelský sektor. Vyhlášení krajského 
kola proběhlo v prostorách sídla Zlínského kraje ve 
středu 6. listopadu. V této srovnávací anketě letos 
zvítězilo město Vizovice, druhý se umístil Hole-

šov, třetí Bystřice pod Hostýnem a čtvrtá Kromě-
říž. Uspět v konkurenci ostatních průmyslových 
měst je tedy velkým počinem našeho regionu. A to  
i z dlouhodobějšího hlediska, protože v loňském 
ročníku byl v kraji nejvýše hodnocen právě Hole-
šov. Druhé místo patří Holešovu i díky dobré fi-
nanční stabilitě - získal i nejvyšší dílčí ohodnocení 
v oblasti iRatingového hodnocení. Více v listě.

R. Seifert

Foto: Petr Zákutný
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Připomínka státního svátku v Holešově

Zástupci města na „Dni otevřených dveří“ ve Sfinxu

Jako každoročně v  tuto dobu, tak i tento 
rok stojíme u sochy Tomáše Garrigue Masaryka, 
abychom položením květin uctili den vzniku sa-
mostatného československého státu, a to 28. říjen 
1918. Tento významný den, bezprostředně spjatý 
s emancipačním hnutím českého národa na konci 
19. a počátku 20. století se stal vyvrcholením snah 
českého národa o samostatnost v  podobě vzniku 
vlastního státu. České země, které v  té době byly 
nejvyspělejší oblastí habsburské monarchie, pře-
devším v  odvětvích strojírenství, elektrotechniky, 
těžebního průmyslu, bankovnictví a dalších, tak 
směle vykročily k  budování prosperujícího stá-
tu uprostřed Evropy. Všichni víme, že ústřední 

Tato tradiční městská vzpomín-
ková akce proběhla v pátek 25. října 
2013 za nezvykle krásného počasí. 
Jako první položili k pomníku T. G. 
Masaryka kytici nejvyšší představi-
telé  města Holešova - starosta Pavel 
Svoboda a místostarostové Mgr. Ru-
dolf Seifert a Bc. Jaroslav Chmelař. 
Po nich následovali zástupci Sboru 
dobrovolných hasičů Holešov, So-
kola Holešov, Junáka - svazu skautů  
a skautek ČR, střediska Holešov, Jed-
noty Orel Holešov, místní představi-
telé Občanské demokratické strany, 
České strany sociálně demokratické, 

Křesťanské a demokratické unie - Československé 
strany lidové a zástupci Klubu výsadkových vete-
ránů Holešov.

Projev ke státnímu svátku České republiky 
přednesl starosta města Holešova Pavel Svoboda. 
Hudební doprovod zajišťovala Holešovská muzika.

Akce se zúčastnilo také velké množství mla-
dých účastníků, a to především jednak z řad Juná-
ka - svazu skautů a skautek ČR, střediska Holešov 
a jednak z řad Mladých hasičů Holešov ze Sboru 
dobrovolných hasičů Holešov.

Petr Chvátal
Odbor tajemníka 

MěÚ Holešov

Projev starosty města Holešova Pavla Svobody k oslavě státního svátku:
postavou tohoto historického dění, byl Tomáš G. 
Masaryk, ale i další významné osobnosti jako byl 
Antonín Švehla, Alois Rašín, Václav Klofáč, Jiří 
Stříbrný a další. Nelze však nezmínit i Eduarda 
Beneše, který se o vznik Československa zaslou-
žil, když na mírové konferenci v  Paříži přednesl 
koncepci nové republiky. Tyto osobnosti, byť v ně-
kterých případech s různými pohledy a názory na 
svět, byly garancí nastolení v té době pokrokových 
a demokratických poměrů v mladé Českosloven-
ské republice.

Na tento vývoj, který byl přerušen nástupem 
dvou totalitních režimů, počínaje obdobím dru-
hé světové války a konče komunistickou totalitou, 

bylo navázáno v duchu Masarykovských tradic až 
po roce 1989. Bohužel, přerušená kontinuita ve vý-
voji demokratických tradic navazujících na prvore-
publikové období, měla natolik devastující účinky 
v poměrech naší společnosti, že bude trvat možná 
několik generací, než-li dojde k jejich nápravě.

Dámy a pánové, za rok se na tomto místě 
pravděpodobně sejdeme znovu, abychom opět 
dali najevo, že si vážíme významných a celospole-
čensky mimořádně důležitých tradic, na které by-
chom neměli nikdy zapomínat, ba naopak, kterých 
bychom se měli držet a vychovávat v jejich duchu  
i následující mladou generaci. Koneckonců, máme 
k tomu příležitost již v těchto dnech.

Představitelé města Holešova a zástupci dalších občanských organizací si u pomníku  
T. G. Masaryka připomněli 95. výročí vzniku Československa.

Holešov - V pátek 18. října proběhla v závodu 
Sfinx, v rámci oslav 150tého výročí od jeho založe-
ní, druhá vlna „Dne otevřených dveří“. Tentokrát 
pro významné osobnosti z vedení města Holešova, 
ředitele a inspektory státních úřadů a dodavatele 
služeb. Po úvodním přivítání ředitelem holešovské-
ho závodu Marcem Toppinem a koordinátorkou 
akcí ke 150. výročí Evou Remešovou následovalo 
promítnutí filmu o zakladatelích, historii, počát-
cích výroby, až po současnost závodu. Poté se zhru-
ba třicítka návštěvníků odebrala na téměř hodino-
vou a velmi zajímavou exkurzi přímo do výrobních 
prostor. Průvodcovství a výklad zajistili vedoucí 

provozní zaměstnanci Sfinxu za doprovodu ředi-
tele Toppina. Po řádném ustrojení do ochranných 
jednorázových pláštů a absolvování všech přísných 
hygienických předpisů byla prohlídka zahájena na 
dílně „Dražírna“, kde se vyrábějí lentilky. Dále pak 
pokračovala na dílnu „K3“, která slouží na výrobu 
tvarovaných kandytů, jako jsou hašlerky, klokánci 
atd. O patro níže bylo možno shlédnout další vý-
robní část, kterou je dílna „K1“, na výrobu litých 
kandytů, jejichž hlavním zástupcem jsou bonpari 
originál. Následovala prohlídka největších výrob-
ních prostor závodu, kterou je dílna „Želé“. Zde byl 
k vidění celý postup výroby želatinových výrobků 

a také největší letošní investice závodu, kterou je 
nová výrobní linka Mogul 3. Závěrečnou dílnou 
bylo „Marshmallow“, kde se nachází pilotní linky 
na snižování ztrát. Samozřejmě nechyběla ani slad-
ká tečka nakonec, kterou byla ochutnávka výrobků 
Sfinxu i připravovaných novinek, které představení 
na trhu teprve čeká. Jistě nejen vedení města Hole-
šova děkuje touto cestou vedení závodu za pozvá-
ní a především si váží toho, že Sfinx Holešov patří 
k největším zaměstnavatelům v našem regionu. 

Evě Remešové poděkovala za informace 
Jana Zapletalová

Foto Jana Zapletalová, Marco Toppino
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Pokračování ze str. 1
Srovnávací výzkum Město pro byznys se od 

ostatních projektů odlišuje nejen rozsahem, ale i 
množstvím sledovaných kritérií. Do výzkumu je 
automaticky zapojeno 205 měst s rozšířenou pů-
sobností a 22 městských částí města Prahy. Město 
pro byznys zahrnuje všechny oblasti, které mají 
pro podnikatele a firmy strategický význam. Je to 
srovnávací výzkum, do kterého se města nepřihla-
šují, ale jsou do vyhodnocení zařazena automatic-
ky. Cílem je vytvořit diskusní platformu na téma 
možnosti malého a středního podnikání ze stra-
ny samospráv. Pro pracovníky městských úřadů, 
podnikatele ale i veřejnost je tak sestaven unikátní 
žebříček nejlepších měst s největším podnikatel-
ským potenciálem v  jednotlivých krajích i ČR. 
Podstatou výzkumu je komplexnost a ojedinělost. 

Za loňský rok získalo v  tomto unikátním 
výzkumu město Holešov ve Zlínském kraji druhé 
místo, a to především díky nejnižší dlouhodobé 
nezaměstnanosti, kvalitní infrastruktuře a dobré 
finanční stabilitě. Holešov totiž získal i nejvyšší 
dílčí ohodnocení v oblasti iRatingového hodno-
cení měst ve Zlínském kraji. Jedná se o ratingový 
stupeň „B“, tedy velmi nízké riziko, což znamená 
(komentář k udělení tohoto ohodnocení): Posuzo-
vané město velmi výrazně převyšuje rámec srovna-
telných subjektů. Ekonomické ukazatele prokazují 
vynikající finanční stabilitu. Okolní prostředí a 
ekonomické podmínky regionu dávají dobré před-
poklady dalšího rozvoje. Město Holešov vykazuje 
od roku 2009 v hodnocení vzestupný trend.

IRatingové hodnocení vychází z mnoha uka-
zatelů, jako jsou např.: podíl neinvestičních dotací 
na provozních příjmech, podíl příjmů z prodané-
ho majetku na provozních příjmech, výnosnost 

Holešov – Schválení smlouvy radou města o 
budoucím vypořádání mezi městem Holešovem a 
jeho obchodní společností Tepelné hospodářství 
(TH) vyvrcholil proces přípravy k zahájení oprav 
budovy bývalé Střední odborné školy v  ulici Pi-
vovarská. Opravy bude nyní financovat a realizo-
vat společnost TH a její ředitel Zdeněk Chudárek 
nám řekl:

„Na základě uzavřených smluv budou kon-
cem měsíce listopadu zahájeny stavební práce na 
budově SOŠ Pivovarská. Dle zpracovaného projek-
tu se bude jednat především o výměnu stávajících 
výplní otvorů – oken, bourání konstrukcí a jejich 
následné stavební úpravy, provedení izolací, rekon-
strukce ústředního vytápění, elektromontážní prá-
ce, stavební úpravy místností pro sportovní využití 
apod. Náklady na tyto práce budou dle projektové 
dokumentace a rozpočtu ve výši cca 6 mil. korun 
bez DPH. Předpokládané dokončení se plánuje na 
konec dubna a začátek května, kdy by měla být celá 
stavba předána do užívání. Budova bude po dokon-
čení nadále sloužit veřejnosti za účelem sportovní-
ho a jiného využití.“

Holešov opět uspěl v porovnávacím výzkumu 
„Město pro byznys“

Oprava bývalé střední odborné školy bude zahájena
Oprava budovy bude probí-

hat asi do května příštího roku a 
následně budou prostory spravo-
vány městem a postupně předávány 
zájemcům. K  využití objektu mís-
tostarosta Rudolf Seifert uvádí:

„Nejvýznamnější část prostor 
– tedy tělocvična – a část dalších 
místností v  prvním patře bude mít 
d dispozici oddíl stolního tesu hole-
šovské Tělovýchovné jednoty. O další 
prostory mají zájem skauti (suterén) 
a také probíhala již jednání o mož-
nosti umístění dalších aktivit, a to 
i komerčního charakteru. Zatím 
ale není úplně rozhodnuto, protože 
možná bude muset město zbývající 
část budovy využít na přechodnou 
dobu pro vytvoření zázemí Centra 
pro seniory (CpS) v  době celkové opravy. V  příš-
tích dvou letech totiž proběhne rekonstrukce hlavní 
budovy CpS. Jedná se o humanizaci objektu spoje-
nou s obnovou sítí apod., která sice bude probíhat 

vlastního kapitálu, celkový hospodářský výsledek 
na obyvatele, okamžitá likvidita obce, snižování 
zadluženosti, podíl dluhové služby na provozních 
příjmech, výše krytí dluhové služby, počet podni-
katelských subjektů na 100 obyvatel (Holešov je 
ale v této oblasti pod krajským průměrem), kom-
pletní infrastruktura a vybavenost města atd. 

Co se týká samotného srovnávacího výzku-
mu Město pro byznys, tak se města hodnotila 
v oblasti podnikatelského prostředí podle 21 kri-
térií - Holešov je v kraji na 4. místě – a v oblasti 
přístupu veřejné správy také podle 21 kritérií – 
v  této oblasti je Holešov 2.Z těchto dvou oblastí 
vyplynulo také celkově druhé místo.

Holešov má například velmi nízký počet 
podnikatelů v  přepočtu na obyvatele, ale jejich 
počet se zvyšuje, má nedobrou stabilitu krajiny, 
vysoké ceny stavebních pozemků a také vysoké 
ceny bytů, nepříznivý je vývoj obyvatelstva (tzn., 
že obyvatel ubývá). Suverénně poslední je Holešov 
v počtu studentů v odborném vzdělávání na oby-
vatele. Pozitivní je naopak cena vodného a stočné-
ho, vzdálenost k dálnici, dlouhodobá nezaměstna-
nost i věkové rozložení nezaměstnaných, vysoce je 
hodnocena infrastruktura města a nadprůměrně 
konkurence na pracovním trhu. V  dalších ob-
lastech je město v průměrných hodnotách, např. 
ceny za odvoz odpadu, nezaměstnanost, v počtu 
lékařů na obyvatele aj.

V oblasti veřejné správy je město nepříznivě 
hodnoceno v oblasti výdajů na veřejnou dopravu 
(jako i další města, která nemají MHD), nízký po-
díl získaných financí z  EU na obyvatele, má vy-
soký poplatek za předzahrádky, rezervy u svých 
webových stránek, v  úředních hodinách úřadu, 

v rychlosti vyřizování agendy i v elektronické ko-
munikaci. Naopak dobré hodnocení získává v ob-
lasti již zmíněného ratingu, v práci MIC, v daních 
z nemovitostí, v dalších poplatcích (ze vstupného, 
za pobyt apod.) i ve vstřícnosti úředníků. Průměr-
ně je Holešov hodnocen v dluhové službě, ve spo-
kojenosti s přístupem radnice atd.

Vítězné Vizovice se mohou pochlubit 
nejvstřícnějšími úředníky, nízkou nezaměst-
naností a konkurencí na pracovním trhu. Třetí 
Bystřice pod Hostýnem se pyšní nejnižšími ce-
nami bytů a stavebních pozemků i nejnižšími po-
platky za odvoz odpadu (pro vysvětlení - má na 
svém území skládku). V letošním roce je součástí 
projektu Město pro byznys také Cena týdeníku 
Ekonom za přínosnou spolupráci s radnicí. Ta vy-
zdvihuje firmy, jež pro své město dělají víc, než je 
náplň jejich práce. Ve Zlínském kraji získala tuto 
cenu lékárna PharmDr. Bohumil Hanák z Vizovic. 

Uspět v konkurenci ostatních průmyslo-
vých měst je tedy velkým počinem našeho regi-
onu. A to i z dlouhodobějšího hlediska, protože 
v loňském ročníku byl v kraji nejvýše hodnocen 
Holešov, druhá byla Bystřice p. H., třetí Zlín a 
Kroměříž byla pátá (letos čtvrtá). Přestože mnohé 
ukazatele nemohou města ovlivnit, podobně jako 
některé podmínky (regionální umístění aj.), tak 
tento výzkum ukazuje mnohé a jistě si zaslouží 
další analýzu i opatření. 

Pořadí měst ve Zlínském kraji 2013 – 1. Vi-
zovice, 2. Holešov, 3. Bystřice pod Hostýnem, 4. 
Kroměříž, 5. Zlín, 6. Valašské Meziříčí, 7. Valašské 
Klobouky, 8. Luhačovice, 9. Uherské Hradiště, 10. 
Uherský Brod, 11. Vsetín, 12. Rožnov pod Rad-
hoštěm a 13. Otrokovice.

Rudolf Seifert

za provozu, ale část klientů bude třeba po nějakou 
dobu přemístit do náhradních prostor. Jednání 
k této možnosti nyní probíhají.“

J. Zapletalová
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Výpis z usnesení orgánů města

vzala na vědomí informaci tajemníka městského 
úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova ze 
dne 2. října 2013; 

schválila plán inventur na rok 2013 dle předlože-
ného návrhu;

schválila uzavření smlouvy o poskytnutí neinves-
tiční účelové dotace č. D/1483/2013/KH ve výši 
44.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje Jednotce 
sboru dobrovolných hasičů Holešov na výdaje 
spojené s její činností v předloženém znění; 

schválila zřízení věcného břemene na částech 
pozemků p.č. 1849/1, 1852/23, 1866/4, 1852/1, 
1870/1, vše k.ú. Holešov, pro společnost E.ON 
Distribuce, a.s., České Budějovice, F. A. Gerstne-
ra 2151/6, IČ 28085400, zastoupená společnos-
tí E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 
2151/6, IČ 25733591, v souvislosti se stavbou 
„Holešov, Pivovarská - úprava NN“, dle předlože-
ného návrhu.

schválila uzavření „Dohody o předčasném užívání 
stavby“ části díla „Silnice II/490 Holešov - jihový-
chodní obchvat“ SO131, SO132 mezi městem Ho-
lešov a zhotovitelem stavby „Sdružení obchvat Ho-
lešov“- EUROVIA CS, a.s., Praha 1, Národní 10, 
IČ 45274924, STRABAG, a.s., Praha 5, Na Bělidle 
198/21, IČ 60838744, a KKS, spol. s r.o., Zlín, Pří-
luky 386, IČ 42340802, dle předloženého návrhu;

schválila změny finančních plánů příspěvkových 
organizací: 1. Základní škola Holešov; 2. Základní 
škola Holešovdle předložených návrhů;

schválila zřízení věcného břemene na částech po-
zemků p.č. 1982/2, 1983/2, 1984/1, vše k.ú. Hole-

šov, pro společnost E.ON Distribuce, a.s., České 
Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, 
zastoupená společností E.ON Česká republika, 
s.r.o., České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6, 
IČ 25733591, v souvislosti se stavbou „Holešov, 
Osvobození - přel. VN 27, Silnice“ dle předlože-
ného návrhu;

schválila zřízení věcného břemene na částech po-
zemků p.č. 416/4, 460/1, 461/1, 461/17, 1852/18, 
1852/49, 1916/6, 1920/9, 1920/10, 1920/11, 
1920/12, 1920/13, 1921/3, 1921/4, 1921/5, 1921/6, 
vše k.ú. Holešov, pro společnost E.ON Distribuce, 
a.s., České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6, IČ 
28085400, zastoupená společností E.ON Česká 
republika, s.r.o., České Budějovice, F.A. Gerstne-
ra 2151/6, IČ 25733591, v souvislosti se stavbou 
„Holešov, Partyzánská - přel. kab. NN, VN - 
ŘSZK“ dle předloženého návrhu;

projednala a vzala na vědomí souhrn usnesení 
komisí rady města za období září/2013;

schválila poskytnutí mimořádné finanční do-
tace ve výši 5.000 Kč o.s. Holešovští trubači, IČ 
22731342, Holešov, nám. Svobody 104, na zajiště-
ní Hubertského dne v Holešově, který se uskuteč-
ní dne 3. 11. 2013. Finanční částka bude čerpána z 
Fondu kultury, sportu a vzdělávání;
neschválila poskytnutí mimořádné finanční do-
tace o.s. Proud Holešov, IČ 22759298, Holešov, 
Bezručova 1202/11, na II. etapu obnovy Americ-
kého parku v Holešově, která se uskuteční v ob-
dobí od listopadu 2013 do března 2014 a uložila 
Odboru životního prostředí posoudit potřebu 
rekonstrukce zeleně v lokalitě Amerického parku, 
dohodnout možnou spolupráci s o.s. Proud Hole-
šov a výsledky předložit radě města;

schválila podání žádosti o poskytnutí dotace na 
provedení hydrogeologického průzkumu v areálu 
zámeckého koupaliště v Holešově z Operačního 
programu Životní prostředí - prioritní osa 6 Zlep-
šování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.6 
Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování 
geofaktorů a následků hornické činnosti a hod-
nocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně 
zdrojů podzemních vod;

schválila vypsání výběrového řízení na realizaci ve-
řejné zakázky malého rozsahu „Oprava parkoviště u 
3. ZŠ“; členy komise pro otevírání obálek a posouze-
ní a hodnocení nabídek: 1. Bc. Jaroslav Chmelař, 2. 
Ing. Stanislav Julíček, 3. Ing. Aleš Trněný;

schválila vypsání výběrového řízení na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu „Chodník podél 
koupaliště do zámecké obory“; členy komise pro 
otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabí-
dek: 1. Bc. Jaroslav Chmelař, 2. Ing. Stanislav Julí-
ček, 3. Ing. Aleš Trněný;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit realizaci projektu „Obnova krajinných struktur 
k.ú. Rymice“ na pozemku p.č. 270 v k.ú. Količín 
a podání žádosti o dotaci z Operačního progra-
mu životního prostředí, oblast podpory 6.3. Ža-
datel (příjemce výše uvedené dotace) se zavazuje 
k zajištění udržitelnosti projektu následnou péčí a 
údržbou nejméně po dobu 10 let;

projednala informaci s. o. Správa železniční do-
pravní cesty o zahájení správního řízení o přeřaze-
ní železniční trati Kojetín-Valašské Meziříčí z ce-
lostátní na regionální, vyjádřila nesouhlas s tímto 
řešením a pověřila starostu města informovat o 
tomto rozhodnutí Ministerstvo dopravy – Odbor 
drah, železniční a kombinované dopravy;

24. řádná schůze zasedání Rady města Holešova, která se konala 14. října 2013, mimo jiné:

25. řádná schůze zasedání Rady města Holešova, která se konala 14. října 2013, mimo jiné:
I. rozhodla na základě doporučení hodnotící ko-
mise o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku „Oprava parkoviště u 3. ZŠ“ o uchazečích v 
tomto pořadí: 1. STRABAG, a.s., Na Bělidle 198/21, 
Praha 5; 2. KKS, spol. s r.o., Příluky 386, Zlín; 
II. pověřila starostu města Pavla Svobodu uzavře-
ním smlouvy o dílo s vybraným uchazečem č. 1. 
společností STRABAG, a.s., IČ 60838744.
Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít smlouvu 
nebo neposkytne-li k uzavření smlouvy řádnou 
součinnost v termínu do 15 dnů, pověřila starostu 
města uzavřením smlouvy s dalším uchazečem ve 
vybraném pořadí;

vzala na vědomí informaci tajemníka městského 
úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova ze 
dne 14. října 2013.

schválila 1.žádost Marcely Janů, bytem Prusino-
vice, o ukončení pronájmu nebytových prostor v 
budově OV Tučapy čp. 68, p.č. 121, a to dohodou 
ke dni 30. 11. 2013; 2. zveřejnění záměru proná-
jmu uvedených nebytových prostor;

zrušila usnesení rady města č. 177/2011 ze dne 30. 
5. 2011 týkající se zveřejnění záměru pronájmu a 
provozování budoucího areálu „Centrum volno-
časových aktivit Holešov“;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit plán společných zařízení v rámci „Komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú. Žopy“ dle předloženého 
návrhu;
I. schválila uzavření „Smlouvy o právu provést 
stavbu“ mezi městem Holešov a Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 546/56, 
IČ 65993390 v souvislosti se stavbou „Rychlostní 
silnice R49 - stavba 4901 Hulín - Fryšták“ v před-
loženém znění; 

II. doporučila Zastupitelstvu města Holešova 
schválit bezúplatné převzetí stavebních objektů 
SO 152, 153.1, 154.1, 165 - polní cesty a SO 206 
- most na polní cestě Pravčice - Količín přes R49, 
vybudovaných v souvislosti se stavbou „Rych-
lostní silnice R49, stavba 4901 Hulín - Fryšták“ z 
vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha 4 - 
Nusle, Na Pankráci 546/56, IČ 65993390, po jejich 
dokončení do vlastnictví města Holešova;

schválila uzavření smlouvy o dílo na zhotovení 
projektových prací pro akci „Kino Svět - studie 
úprav“ mezi městem Holešov a Ing. arch. Vlas-
timilem Kunčíkem, autorizovaným architek-
tem, ČKA 1024, IČ 1147 8802, v předloženém 
zněn;

pověřila starostu města Pavla Svobodu udělením 
plné moci přihlášeným zájemcům na provedení 
poptávkového řízení pro pojištění města na rok 
2014;

schválila doplnění smlouvy se společností Tepel-
né hospodářství Holešov, spol. s r.o., o provedení 
změny na pronajaté budově čp. 1419 na ul. Pivo-
varská s konstatováním, že budova bude městu 
sloužit k ekonomické činnosti;

schválila zařazení finančních darů na opravu zá-
meckých vrat ve výši 207.351,50 Kč do rozpočtu 
města; 

rozhodla převést majetek Ministerstva práce a so-
ciálních věcí uvedeného ve „Smlouvě o výpůjčce“ 
do vlastnictví města;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit rozpočtové opatření č. 7/2013 dle předloženého 
a upraveného návrhu;

schválila změnu finančního plánu příspěvkové 
organizaci Městské kulturní středisko Holešov, 
p.o., dle předloženého návrhu;

>>>
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>>> schválila zřízení věcného břemene na částech 
pozemků p.č. 1091/2, 1096/1, 1096/2, 1096/4, vše 
k.ú. Holešov, pro společnost E.ON Distribuce, 
a.s., České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6, IČ 
28085400, zastoupená společností E.ON Česká 
republika, s.r.o., České Budějovice, F.A. Gerstne-
ra 2151/6, IČ 25733591, v souvislosti se stavbou 
„Holešov, Školní - lokalita 8 RD“, dle předloženého 
návrhu;

schválila zřízení věcného břemene na částech po-
zemků p.č. 1019, 1037, oba v k.ú. Všetuly, pro spo-
lečnost E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, 
F.A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, zastoupená 
společností E.ON Česká republika, s.r.o., České 
Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, v 
souvislosti se stavbou „Všetuly, Rymická - lokalita 
6 RD - Zapletal“, dle předloženého návrhu; 

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0/0162/2010/DOP, 
uzavřenou se Zlínským krajem za účelem zajištění 
dopravní obslužnosti, týkající se úpravy výše pří-
spěvku na spolufinancování dle předloženého a 
upraveného návrhu;
schválila uzavření smlouvy o nájmu dopravního 
prostředku - zahradního dieselového malotrak-
toru Kubota GR 1600 - 42 GC EU RIDE ON ve 
vlastnictví Technických služeb s.r.o., IČ 25583140, 
za nájemné ve výši 37.800 Kč bez DPH/rok 2013 a 
35.550 Kč bez DPH/rok 2014 a rok 2015; 

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit prodej městských nemovitostí - pozemků p.č. 
1921/5, orná půda, o výměře 396 m2, p.č. 1920/4, 
zahrada, o výměře 687 m2, p.č. 1920/6, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 36 m2 a budovy bez čp/
če stojící na pozemku 1920/6, vše k.ú. Holešov, Pavlu 
a Jolaně Krkavcovým, bytem Holešov, za kupní cenu 
260.000 Kč + náklady s prodejem spojené. Smlou-
va musí být uzavřena v termínu do 31. 12. 2013. Po 
marném uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyva-
telem, pozbývá toto usnesení platnost;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit prodej části městského pozemku p.č. 3550/46, 
ostatní plocha, o výměře cca 30 m2, k.ú. Holešov, 
Romanu Hyánkovi za kupní cenu 300 Kč/m2 + 
náklady s prodejem spojené. Smlouva musí být 
uzavřena v termínu do 31. 12. 2013. Po marném 

uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem, 
pozbývá toto usnesení platnost;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit zveřejnění záměru prodeje městského pozemku 
p.č. 1920/5, zahrada, o výměře 572 m2, k.ú. Hole-
šov, dle předloženého návrhu; 

nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit zveřejnění záměru prodeje městských pozemků 
p.č. 2907, ostatní plocha, p.č. 2910, ostatní plocha, 
p.č. 2911/3, zastavěná plocha, a p.č. 2908, zahrada, 
vše k.ú. Holešov, dle předloženého návrhu;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit zveřejnění záměru prodeje městských pozemků  
v lokalitě ul. Školní v Holešově, případně jejich částí, 
p.č. 1071, p.č. 1072, p.č. 1073, p.č. 1074, p.č. 1075, 
p.č. 1077, p.č. 1078, p.č.1079 a p.č. 1080, vše ostatní 
plocha a k.ú. Holešov, dle předloženého návrhu;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit úplatné nabytí spoluvlastnických podílů na 
nemovitostech k.ú. Holešov, 1/96 domu čp. 183 
na pozemku p.č. 380/1, pozemků p.č. 380/1, p.č. 
380/2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaných na 
LV č. 5921, k.ú. Holešov, se vším příslušenstvím a 
se všemi součástmi, dále 1/96 domu bez čp/če na 
pozemku p.č. 380/2, zapsaného na LV č. 2658, k.ú. 
Holešov, se vším příslušenstvím a se všemi sou-
částmi a dále 1/96 pozemku p.č. 2984/1 zapsaného 
na LV č. 641 k.ú. Holešov, z vlastnictví Evy Zema-
nové, prostřednictvím pověřené soudní komisařky 
JUDr. Jitky Holcmanové, do vlastnictví města Ho-
lešova, za kupní cenu 37.000 Kč;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
výzvu Úřadu pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových ČR k úhradě bezesmluvního užívání za 
budovu bez čp/če, stojící na pozemku p.č. 1608/7, 
k.ú. Holešov;

nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova 
schválit podání žádosti na Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových o převod pozemku 
p.č. 3315/5, orná půda, o výměře 2.692 m2, k.ú. 
Holešov, do vlastnictví města Holešova;
 
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
1. předložení žádosti o finanční příspěvek v rámci 

výzvy Operačního programu přeshraniční spolu-
práce SR–ČR 2007-13 za účelem realizace projektu 
„Poďme bližšie k sebe – Považská Bystrica a Hole-
šov“, jehož cíle jsou v souladu s platným územním 
plánem města a s platným programem hospodář-
ského a sociálního rozvoje města (vedoucí partner 
město Považská Bystrica, hlavní přeshraniční part-
ner město Holešov); 2. zajištění realizace projektu 
po schválení žádosti o nevratný finanční příspěvek; 
3. financování projektu do výše 10 % z celkových 
oprávněných nákladů na projekt, t.r. ve výšce max. 
4.436,50 EUR, tedy 114.018 Kč;
  
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
prodloužení platnosti Komunitního plánu sociál-
ních služeb města Holešova na období 2012 - 2014 
o jeden rok, tj. do konce roku 2015;

schválila„Pravidla pro fungování redakční rady 
měsíčníku Holešovsko“ dle předloženého návrhu.

I. schválila poskytnutí mimořádné finanční do-
tace ve výši 3.000 Kč Českému svazu včelařů, 
o.s., okresní organizaci Kroměříž, IČ 00434892, 
Rataje 143, na dokončení a provoz tzv. Včelího 
domu a Medové zahrady v Rymicích; 2.000 Kč 
Kruhu přátel Karla Hofmana, nadačnímu fon-
du, IČ 02015048, Velké Karlovice 657, na vydání 
knihy o malíři Aloisi Schneiderkovi a 10.000 Kč 
Středisku volného času, příspěvková organizace, 
IČ 75088606, Holešov, Sokolská 70, na zajištění 
oblastního kola pěvecké a hudební soutěže Dětská 
Porta a Melodie 2013, které se uskuteční dne 9. 11. 
2013 v Holešově, a na podporu akcí „Vánoce na 
Hané a Valašsku“ a „Rozsvícení vánočního strom-
ku“, ve dnech 27. 11. 2013 a 28. 11. 2013. Finanční 
částky budou čerpány z Fondu kultury, sportu a 
vzdělávání města Holešova.
II. neschválila poskytnutí mimořádné finanční 
dotace Středisku rané péče SPRP Olomouc, IČ 
75095009, Olomouc, Střední novosadská 356/52, 
na registrovanou sociální službu raná péče v Ho-
lešově v roce 2014.

schválila uzavření Smlouvy č. 13151673 (11. 10. 
2013) o poskytnutí podpory ze Státního fondu ži-
votního prostředí ČR v rámci Operačního programu 
Životní prostředí se Státním fondem životního pro-
středí České republiky na akci „Zateplení a úspory  
1. Základní školy Holešov“ dle předloženého návrhu.

Holešov - K  závažné dopravní nehodě došlo 5. listopadu přibližně 
v 19.40 hod. na ulici Palackého. Jako první na místě zasahovala Městská po-
licie (MP) Holešov. Řidič osobního vozidla zde srazil chodce přecházejícího 
přes přechod. Ten byl těžce zraněn. Do příjezdu ZZS mu byla strážníkem MP 
poskytnuta základní předlékařská péče. Situaci zkomplikovalo ještě to, že ne-
hodu chtěli vyřešit sami přihlížející s řidičem.

Holešov - V odpoledních hodinách dne 8. listopadu zadržela hlídka MP 
Holešov na nádraží muže, který má zákaz pobytu na Kroměřížsku. Poněvadž 
se jednalo o případ, který musí řešit policie ČR, muž byl předán na obvodní 
oddělení v Holešově.

Holešov - Patnáct přestupků týkajících se parkování ve Smetanových 
sadech řešila hlídka MP Holešov dne 8. listopadu. MP Holešov upozorňuje 
řidiče, že tato lokalita je označena dopravní značkou „obytná zóna“. Toto zna-
čení zde umožňuje parkovat pouze na místech vyznačených jako parkoviště. 
Jiné parkování v těchto místech není povoleno.

Antonín Zalabák, velitel MP  

Městská policie Holešov informuje
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Holešov – V  rámci budování obchvatu 
města Holešova rozhodlo Zastupitelstvo města i 
o investici, která je přínosná nejen pro obyvate-
le Holešova a ulice Osvobození, ale především a 
významně pro občany a návštěvníky obce Přílepy. 
Jedná se vybudování první etapy cyklostezky do 
Přílep. Tato část velmi potřebné komunikace pro 
cyklisty a částečně pěší je tedy díky investici města 
Holešova a Státního fondu dopravní infrastruk-

Cyklostezka do Přílep oficiálně otevřena
tury (SFDI) dokončena a je možno ji používat i 
s osvětlením a podchodem pod obchvatem.

Kolaudace stavby proběhla 25. října a od té 
doby je cyklostezka oficiálně a plně k  dispozi-
ci obyvatelům obce Přílepy ke spojení s  městem 
Holešovem a také pro turisty a cykloturisty k pří-
stupu do Hostýnských vrchů. Ke stavbě město při-
stoupilo především z důvodu zvýšení bezpečnosti 
při přechodu (podchodu) obchvatu. Úvahy o vy-

budování kruhové křižovatky v  křížení 
na Přílepy jsou stále živé, ale v době, kdy 
ji obec začala požadovat, hlavní investor 
– Zlínský kraj – již nebyl přístupný ke 
změně projektu a realizace by snad byla 
možná pouze v případě, že by veškeré ná-
klady neslo město Holešov. Navíc by tím 
byla dotace i stavba časově ohrožena.

Možná by bylo vhodné připome-
nout, že investice vybudování první části 
cyklostezky po Přílep je v hodnotě asi 8,4 
milionu korun a z této částky tvoří dota-
ce SFDI přibližně 60 %. Znamená to, že 
město Holešov nese ze svého rozpočtu asi 
40% část nákladů. Další prostředky bylo 
třeba - také z rozpočtu města - investovat 
do zabezpečení křižovatky v komunikaci 

na Přílepy (440 000 Kč). Šlo o svodidla a další za-
jištění podchodu.

Nyní je teda na obci Přílepy, jakým způso-
bem přistoupí k  dobudování cyklostezky. Dílčí 
jednání zástupců Přílep na odboru investic měst-
ského úřadu i s  vedením města proběhla a nyní 
je třeba získat dotace (např. z  uvedeného SFDI) 
popř. jinde, aby mohla být plnohodnotná cyklo-
stezka do Přílep dokončena. Uvažuje se o dvou 
trasách a je jen na obci, kdy a jak bude stezka vy-
budována.

 Kromě této investice zůstává trochu v poza-
dí zpevnění stávající polní cesty mezi přílepskou 
silnicí a Martinicemi. Tato komunikace je nejen 
zpevněna, ale hlavním smyslem této opravy – na 
kterou se spousta obyvatel táže - je odvedení vod 
z  území polí mezi obcí Žopy a Přílepy. Jedná se 
tedy o investici vedoucí k ochraně před lokálními 
povodněmi. Podobným způsobem ale s odlišnými 
souvislostmi je řešena i polní cesta mezi silnicí na 
Přílepy a „statkem v Žopech. I zde jsou vybudo-
vána opatření k odvodu vody z  tohoto prostoru. 
Navíc je tato cesta již z dřívější doby zpevněna a 
tedy vhodná k provozu nejen zemědělské techni-
ky ale i třeba cyklistů.

Rudolf Seifert

Napojení jihovýchodního obchvatu Holešova 
na ulici Partyzánskou se podařilo dokončit s  půl-
ročním předstihem, a to zejména díky intenzivnímu 
jednání investorů stavby Ředitelství silnic Zlínské-

Zprovoznění ulice Partyzánské na stavbu jihovýchodního 
obchvatu Holešova dokončeno s půlročním předstihem  

ho kraje a města Holešova s dodavateli stavby. Tím-
to zprovozněním došlo k navrácení místní dopravy 
na původní trasu a naopak k částečnému uklidnění 
dopravy přes ulici Bezručovu. Současně má město 

Holešov velký zájem na zahájení stavby R49, která 
bude tím hlavním „tahákem“ dopravy přes jihový-
chodní obchvat na kruhovou křižovatku u Mar-
tinic a na výjezd na rychlostní komunikaci R49.

Holešov (JZ) - Z rukou představitelů města převzal vyznamenání - Pa-
mětní list v deskách -  další jubilující dárce krve, holešovský občan František 
Došek. Udělila mu je Rada města Holešova za velmi výjimečný morální čin, 
jeho již stý bezpříspěvkový dar krve. Ten se uskutečnil v  transfuzní stanici 
nemocnice Kroměříž dne ……. . Po předání a gratulacích následovala ne-
formální beseda se starostou i oběma místostarosty. Při přebírání dárkového 
koše s potravinami se Došek pohladil po břiše a řekl, že se bude hodit, neboť  
po každém odběru má neskutečný hlad. Starosta Pavel Svoboda při společ-
ném rozhovoru zmínil, že v dřívější době také dával krev. Františku Doškovi 
přejeme pevné zdraví, aby se i nadále mohl věnovat svým sportovním koníč-
kům a rozdávat lidem kolem optimismus a životní elán, tak jako doposud.         

František Došek převzal 
ocenění města
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Ve dnech 8. a 9. října se v  sala terreně ho-
lešovského zámku uskutečnil vzdělávací kurz 
vycházející z vládní strategie zefektivnění veřejné 
správy, který byl zaměřený na oblast plánování  
a vytváření koncepcí obcí a měst. Dlouhodobě byla 
zmiňovaná oblast podceňovaná, a pokud měly 
obce či města strategické materiály, jejich kvalita 
nebyla vždy optimální. Nastal čas tento nedostatek 
odstranit. Ministerstvo pro místní rozvoj bude do 
budoucna zajišťovat metodickou pomoc a zpracuje 
programy, které budou města a obce využívat při 
sestavování strategických materiálů obcí.

Organizátorem školení byl zlínský kraj  
a dvoudenní přednáškový program zajišťovala 
firma GaREP, která je také garantem celorepub-
likového projektu „Program rozvoje obce“. Pro-
školeno bylo 25 pracovníků měst, obcí a mikro-
regionů z východní Moravy, kteří mají strategické 
plánování ve své kompetenci. V průběhu školení 
byly objasněny všechny části procesu tvorby stra-
tegických materiálů obcí:

Vzdělávací kurz „Tvorba programu rozvoje obce“
- Metodická a programová podpora 

ze strany ministerstva
- Nutnost tvorby materiálů slouží-

cích všestrannému rozvoji obcí, je-
jich využití při žádostech o dotace

- Provádění analýz s vazbou na roz-
voj kraje a okolních obcí, sestavení 
výsledků analytického šetření

- Návrh a určování vizí, cílů a úko-
lů obce, podíl občanů a organizací 
obcí na této etapě tvorby strategie, 
sestavení uceleného dlouhodobého 
programu obce

- Využití strategických programů 
v  běžném rozpočtovém životě 
obce, kontrola plnění strategií, je-
jich aktualizace

Tvorbu materiálů rozvoje obce s  využitím 
této nové metodiky včetně nových programů si 
již odzkoušely pilotní obce a kraje, které byly pro 

letošní rok ke spolupráci s ministerstvem vybrá-
ny. Od jara budou moci do projektu zasáhnout i 
všechny ostatní města a obce na celém území naší 
krásné milované středoevropské klidné spokojené 
srandovní zemičky.

Je tomu již několik let co byla jednotka JPO-
II/1 města Holešov nucena odstranit ze svých 
garáží dopravní vozidlo zn. Avia. Toto vozidlo již 
nebylo v dobrém technickém stavu a bylo moráně 
zastaralé. Vozidlo Avia bylo využívání četně mla-
dými hasiči, kteří s ním jezdili na soutěže. Právní 
úprava zákona o provozu na pozemních komuni-
kacích ovšem tomuto udělala přítrž a proto již bylo 
pro naši jednotku a Sbor toto vozidlo dále bez vět-
šího užitku, jelikož se v něm již nesměly převážet 
děti. Postupem let byl Sbor dobrovolných hasičů 
města Holešov schopen vlastními silami nashro-
máždit finanční hotovost o objemu 120  000 Kč 
a výborem organizace bylo rozhodnuto, že bude 
zakoupena starší dodávka. Za nashromáždění této 
finanční hotovosti vzděčíme také spoluobčanům 
města Holešov, kteří navštěvují naše plesy a akce 
které v průběhu celého roku pro naše spoluobča-
ny pořádáme a zisk z  těchto akcí investujeme do 
vybavení vozidel, stanice apd. V souvislosti s tímto 
nákupem byla vznesena prosba na vedení města 
Holešov v  čele s  panem Starostou Pavlem Svo-

Nový přírustek do vozového parku hasičů města Holešov
bodou, zda by nebylo město ochot-
no spolufinancovat tento nákup.  Po 
několika jednáních bylo dohodnuto, 
že město Holešov přispěje na nákup 
dopravního vozidla pro svou jednotku 
JPOII/1 částkou 200  000 Kč. Po této 
dohodě následovalo složité a zdlouha-
vé vybírání ojetého vozidla v dobrém 
stavu, které by ještě dobře posloužilo 
jako dopravní vozidlo v naší jednotce. 
Nakonec bylo vybráno vozidlo Volks-
wagen Caravelle v  prodloužené verzi 
s rokem výroby 2007. Podařilo se se-
hnat vozidlo ve velmi dobrém technic-
kém stavu, které bude sloužit jednotce 
JPOII/1 města Holešov k  dopravení 
více osob na místo zásahu, dále ke školením jed-
notky, návštěvám družebních a spřátelených sborů 
v zahraničí a samozřejmě v neposlední řadě také 
našim mladým hasičům pro dopravu na soutěže.

Na závěr bych touto formou chtěl hodně po-
děkovat starostovi města Holešov panu Pavlu Svo-

bodovi, oběma místostarostům a také radě města 
a zastupitelstvu. Bez jejich podpory a pomoci by 
nebylo možno pořídit vozidlo v takové cenové re-
laci a také odpovídající kvalitě.

Velitel jednotky JPOII/1 města Holešov
Martin Horňák

Holešov (JZ) - Přinášíme krátkou fotoreportáž z voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které proběhly ve dnech 25. a 26. 10. 2013. 
Fotografie z volebních místností volebních okrsků města Holešova a jeho místních částí pořídil místostarosta města Holešova Mgr. Rudolf Seifert.

Volební fotoreportáž
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané
ve dnech 25. 10. - 26. 10. 2013

Výsedky hlasování ve městě Holešově
Volební okrsek č. 1 - Centrum pro seniory

Volební okrsek č. 3 - Základní umělecká škola

Volební okrsek č. 2 - 1. Základní škola Holešov

Volební okrsek č. 4 - 2. Základní škola Holešov

Pořadí
Strana Platné hlasy

Název celkem v %

1 Česká str. sociálně demokrat. 147 24,70

2 ANO 2011 96 16,13

3 Komunistická str. Čech a Moravy 77 12,94

4 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 70 11,76

5 Úsvit přímé demokr. T. Okamury 50 8,40

6 TOP 09 49 8,23

7 Občanská demokratická strana 39  6,55

8 Strana svobodných občanů 14 2,35

9 Česká pirátská strana 13 2,18

10 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 13 2,18

11 Strana zelených 9 1,51

12 Dělnic. str. sociální spravedl. 6 1,00

13 HLAVU VZHŮRU - volební blok 4  0,67

14 Koruna Česká (monarch. strana) 4 0,67

15 politické hnutí Změna 2 0,33

16 LEV 21-Národní socialisté 2 0,33

17 Strana soukromníků ČR 0 0,00

18 Suver. - Strana zdravého rozumu 0 0,00

Pořadí
Strana Platné hlasy

Název celkem v %

1 Česká str. sociálně demokrat. 193 26,43

2 ANO 2011 133 18,21

3 Komunistická str. Čech a Moravy 116 15,89

4 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 71 9,72

5 TOP 09 56  7,67

6 Občanská demokratická strana 54 7,39

7 Úsvit přímé demokr. T. Okamury 51 6,98

8 Strana svobodných občanů 27 3,69

9 Strana zelených 14 1,91

10 Česká pirátská strana 8 1,09

11 Dělnic. str. sociální spravedl. 4 0,54

12 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 3 0,41

13 HLAVU VZHŮRU - volební blok 0 0,00

14 politické hnutí Změna 0 0,00

15 Strana soukromníků ČR 0 0,00

16 Suver. - Strana zdravého rozumu 0 0,00

17 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00

18 Koruna Česká (monarch. strana) 0 0,00

Pořadí
Strana Platné hlasy

Název celkem v %

1 Česká str. sociálně demokrat. 133 26,33

2 Komunistická str. Čech a Moravy 88 17,42

3 ANO 2011 74 14,65

4 Úsvit přímé demokr. T. Okamury 53 10,49

5 Občanská demokratická strana 43 8,51

6 TOP 09 35 6,93

7 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 35  6,93

8 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 16 3,16

9 Strana svobodných občanů 9 1,78

10 Česká pirátská strana 9 1,78

11 Dělnic. str. sociální spravedl. 3 0,59

12 HLAVU VZHŮRU - volební blok 2 0,39

13 Suver. - Strana zdravého rozumu 2 0,39

14 Strana zelených 2 0,39

15 Koruna Česká (monarch. strana) 1 0,19

16 politické hnutí Změna 0 0,00

17 Strana soukromníků ČR 0 0,00

18 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00

Pořadí
Strana Platné hlasy

Název celkem v %

1 Česká str. sociálně demokrat. 92 24,33

2 ANO 2011 73 19,31

3 Komunistická str. Čech a Moravy 48 12,69

4 Úsvit přímé demokr. T. Okamury 37 9,78

5 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 31 8,20

6 TOP 09 28 7,40

7 Občanská demokratická strana 25 6,61

8 Strana svobodných občanů 16 4,23

9 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 9 2,38

10 Strana zelených 8 2,11

11 Česká pirátská strana 7 1,85

12 Suver. - Strana zdravého rozumu 2 0,52

13 Dělnic. str. sociální spravedl. 1 0,26

14 Koruna Česká (monarch. strana) 1 0,26

15 HLAVU VZHŮRU - volební blok 1 0,26

16 politické hnutí Změna 0 0,00

17 Strana soukromníků ČR 0 0,00

18 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00
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Volební okrsek č. 5 - budova městského úřadu 
v Tovární

Volební okrsek č. 6 - Dům s pečovatelskou 
službou, Novosady 1597

Volební okrsek č. 7 - Mateřské centrum Srdíčko Volební okrsek č. 8 - 3. Základní škola Holešov

Pořadí
Strana Platné hlasy

Název celkem v %

1 Česká str. sociálně demokrat. 127 29,19

2 Komunistická str. Čech a Moravy 99 22,75

3 ANO 2011 69 15,86

4 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 41 9,42

5 Občanská demokratická strana 24 5,51

6 Úsvit přímé demokr. T. Okamury 21 4,82

7 TOP 09 16 3,67

8 Strana zelených 11 2,52

9 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 8 1,83

10 Strana svobodných občanů 7 1,60

11 Česká pirátská strana 7 1,60

12 Suver. - Strana zdravého rozumu 3 0,68

13 Koruna Česká (monarch. strana) 2 0,45

14 HLAVU VZHŮRU - volební blok 0 0,00

15 politické hnutí Změna 0 0,00

16 Strana soukromníků ČR 0 0,00

17 Dělnic. str. sociální spravedl. 0 0,00

18 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00

Pořadí
Strana Platné hlasy

Název celkem v %

1 Česká str. sociálně demokrat. 176 25,88

2 ANO 2011 147 21,61

3 Komunistická str. Čech a Moravy 88 12,94

4 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 60 8,82

5 Úsvit přímé demokr. T. Okamury 59 8,67

6 TOP 09 51 7,50

7 Občanská demokratická strana 43 6,32

8 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 15 2,20

9 Strana svobodných občanů 14 2,05

10 Strana zelených 12 1,76

11 Česká pirátská strana 6 0,88

12 Dělnic. str. sociální spravedl. 3 0,44

13 HLAVU VZHŮRU - volební blok 2 0,29

14 politické hnutí Změna 1 0,14

15 Strana soukromníků ČR 1 0,14

16 Suver. - Strana zdravého rozumu 1 0,14

17 LEV 21-Národní socialisté 1 0,14

18 Koruna Česká (monarch. strana) 0 0,00

Pořadí
Strana Platné hlasy

Název celkem v %

1 Česká str. sociálně demokrat. 197 31,82

2 Komunistická str. Čech a Moravy 111 17,93

3 ANO 2011 88 14,21

4 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 68 10,98

5 Úsvit přímé demokr. T. Okamury 50 8,07

6 TOP 09 39 6,30

7 Občanská demokratická strana 17 2,74

8 Strana svobodných občanů 14 2,26

9 Česká pirátská strana 11 1,77

10 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 11 1,77

11 Strana zelených 6 0,96

12 politické hnutí Změna 3 0,48

13 Dělnic. str. sociální spravedl. 2 0,32

14 Koruna Česká (monarch. strana) 2 0,32

15 HLAVU VZHŮRU - volební blok 0 0,00

16 Strana soukromníků ČR 0 0,00

17 Suver. - Strana zdravého rozumu 0 0,00

18 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00

Pořadí
Strana Platné hlasy

Název celkem v %

1 Česká str. sociálně demokrat. 176 29,53

2 ANO 2011 96  16,10

3 Komunistická str. Čech a Moravy 83 13,92

4 Úsvit přímé demokr. T. Okamury 57 9,56

5 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 53 8,89

6 Občanská demokratická strana 38 6,37

7 TOP 09 37 6,20

8 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 15 2,51

9 Strana svobodných občanů 13 2,18

10 Česká pirátská strana 9 1,51

11 Strana zelených 8 1,34

12 Strana soukromníků ČR 6 1,00

13 Dělnic. str. sociální spravedl. 4 0,67

14 HLAVU VZHŮRU - volební blok 1 0,16

15 politické hnutí Změna 0 0,00

16 Suver. - Strana zdravého rozumu 0 0,00

17 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00

18 Koruna Česká (monarch. strana) 0 0,00
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Volební okrsek č. 9 - SVČ, Sokolská 70

Volební okrsek č. 11 - Dobrotice Volební okrsek č. 12 - Žopy

Volební okrsek č. 10 - Tučapy

Pořadí
Strana Platné hlasy

Název celkem v %

1 ANO 2011 116 20,82

2 Česká str. sociálně demokrat. 106 19,03

3 Komunistická str. Čech a Moravy 100 17,95

4 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 66 11,84

5 Úsvit přímé demokr. T. Okamury 52 9,33

6 TOP 09 40 7,18

7 Občanská demokratická strana 25 4,48

8 Strana svobodných občanů 17 3,05

9 Česká pirátská strana 10 1,79

10 Dělnic. str. sociální spravedl. 7 1,25

11 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 5 0,89

12 Strana zelených 5 0,89

13 Suver. - Strana zdravého rozumu 3 0,53

14 Koruna Česká (monarch. strana) 3 0,53

15 Strana soukromníků ČR 2 0,35

16 HLAVU VZHŮRU - volební blok 0 0,00

17 politické hnutí Změna 0 0,00

18 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00

Pořadí
Strana Platné hlasy

Název celkem v %

1 ANO 2011 65 27,19

2 Česká str. sociálně demokrat. 51 21,33

3 Komunistická str. Čech a Moravy 36 15,06

4 Úsvit přímé demokr. T. Okamury 29 12,13

5 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 15 6,27

6 TOP 09 12 5,02

7 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 7 2,92

8 Občanská demokratická strana 6 2,51

9 Strana svobodných občanů 5 2,09

10 Strana zelených 5 2,09

11 Česká pirátská strana 2 0,83

12 HLAVU VZHŮRU - volební blok 2 0,83

13 Suver. - Strana zdravého rozumu 2 0,83

14 Dělnic. str. sociální spravedl. 2 0,83

15 politické hnutí Změna 0 0,00

16 Strana soukromníků ČR 0 0,00

17 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00

18 Koruna Česká (monarch. strana) 0 0,00

Pořadí
Strana Platné hlasy

Název celkem v %

1 Komunistická str. Čech a Moravy 63 21,79

2 Česká str. sociálně demokrat. 55 19,03

3 ANO 2011 55 19,03

4 Úsvit přímé demokr. T. Okamury 31 10,72

5 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 26 8,99

6 Občanská demokratická strana 16 5,53

7 Strana zelených 13 4,49

8 TOP 09 11 3,80

9 Česká pirátská strana 8 2,76

10 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 5 1,73

11 Strana svobodných občanů 3 1,03

12 HLAVU VZHŮRU - volební blok 1 0,34

13 Strana soukromníků ČR 1 0,34

14 Suver. - Strana zdravého rozumu 1 0,34

15 politické hnutí Změna 0 0,00

16 Dělnic. str. sociální spravedl. 0 0,00

17 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00

18 Koruna Česká (monarch. strana) 0 0,00

Pořadí
Strana Platné hlasy

Název celkem v %

1 Česká str. sociálně demokrat. 41 20,00

2 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 40 19,51

3 ANO 2011 33 16,09

4 Úsvit přímé demokr. T. Okamury 30 14,63

5 Komunistická str. Čech a Moravy 26 12,68

6 Občanská demokratická strana 10 4,87

7 TOP 09 9 4,39

8 Strana svobodných občanů 6 2,92

9 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 3 1,46

10 Strana zelených 3 1,46

11 Česká pirátská strana 2 0,97

12 Dělnic. str. sociální spravedl. 1 0,48

13 Koruna Česká (monarch. strana) 1 0,48

14 HLAVU VZHŮRU - volební blok 0 0,00

15 politické hnutí Změna 0 0,00

16 Strana soukromníků ČR 0 0,00

17 Suver. - Strana zdravého rozumu 0 0,00

18 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00
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Pořadí
Strana Platné hlasy

Název celkem v %

1 Komunistická str. Čech a Moravy 40 20,61

2 ANO 2011 37 19,07

3 Česká str. sociálně demokrat. 35 18,04

4 Úsvit přímé demokr. T. Okamury 30 15,46

5 TOP 09 12 6,18

6 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 12 6,18

7 Občanská demokratická strana 6 3,09

8 Strana zelených 6 3,09

9 Strana svobodných občanů 4 2,06

10 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 4 2,06

11 Dělnic. str. sociální spravedl. 3 1,54

12  Česká pirátská strana 2 1,03

13 HLAVU VZHŮRU - volební blok 2 1,03

14 Strana soukromníků ČR 1 0,51

15 politické hnutí Změna 0 0,00

16 Suver. - Strana zdravého rozumu 0 0,00

17 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00

18 Koruna Česká (monarch. strana) 0 0,00

Pořadí
Strana Platné hlasy

Název celkem v %

1 Česká str. sociálně demokrat. 1 529 25,39

2 ANO 2011 1 082 17,96

3 Komunistická str. Čech a Moravy 975 16,19

4 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.  588 9,76

5 Úsvit přímé demokr. T. Okamury 550 9,13

6 TOP 09 395 6,55

7 Občanská demokratická strana 346 5,74

8 Strana svobodných občanů 149 2,47

9 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 114 1,89

10 Strana zelených 102 1,69

11  Česká pirátská strana 94 1,56

12 Dělnic. str. sociální spravedl. 36 0,59

13 HLAVU VZHŮRU - volební blok 14 0,23

14 Suver. - Strana zdravého rozumu 14 0,23

15 Koruna Česká (monarch. strana) 14 0,23

16 Strana soukromníků ČR 11 0,18

17 politické hnutí Změna 6 0,09

18 LEV 21-Národní socialisté 3 0,04

Volební účast 62,67%

Číslo 
VO Volební okrsky Voliči 

v seznamu
Volební

účast v %

1 Centrum pro seniory 952 62,82

2 1. Základní škola 1 075 47,26

3 Základní umělecká škola 1 080 68,06

4 2. Základní škola 682 55,87

5 Městský úřad Tovární 658 66,26

6 Dům s pečovatelskou službou, 
Novosady

1 057 65,37

7 Mateřské centrum Srdíčko 973 63,93

8 3. Základní škola Holešov 885 67,46

9 Středisko volného času, Sokolská 854 65,93

10 Tučapy 357 57,42

11 Dobrotice 362 66,57

12  Žopy 445 65,17

13  Količín 295 66,44

Celkem Holešov  9 675 62,67
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MIKROREGION

Ludslavice - Plaketu Ministerstva obrany ČR 
za vzornou péči o válečné hroby převzal z rukou 
zástupce Odboru pro válečné veterány Minister-
stva obrany ČR Ing. Imricha Vetráka Josef Vajda. 
Slavnostní akt se nesl v duchu srdečnosti a jadr-
nosti a uskutečnil se 15. října v poli u Ludslavic, 
přímo u opraveného pomníčku Vajdova dědečka. 
Ten padl na italských hranicích v 1. světové válce. 
Vetrák se ve svém krátkém projevu zmínil o vý-
znamu válečných hrobů jako památek na lidi pad-
lé v bojích, jejichž ostatky se mnohdy ani nenašly. 
Ministerstvo obrany na základě doporučení Kraj-
ského úřadu Zlínského kraje ocenilo neobvyklou 
iniciativu soukromé osoby, která jako první  
a prozatím jediná na své náklady opravila státem 
evidovaný válečný hrob. Tyto aktivity nepřehlédl 
především krajský úřad a věnoval na rekonstrukci 
pomníčku Vajdovi finanční dar. Ten potom své-
pomocí nejen že zrenovoval samotný pomník, ale 
podařilo se mu vkusně a účelně upravit i okolní 
prostranství. Na webových stránkách města Ho-
lešova v sekci kultura a v podsekci válečné hro-
by jsou pro porovnání fotografie pomníku před 
zahájením oprav i po jejich ukončení. Fotografie 
dokazuje pospolitost občanů Ludslavic, protože 
Vajdovi vedle kolegů z Holešovské dechovky při-
šli popřát a zazpívat také zpěváci z místního pě-
veckého sboru. Originální byl i příjezd jezdce na 
koni v uniformě vojáka 1. světové války se státní 

Josef Vajda převzal ocenění Ministerstva obrany

Rozsvícení vánočního stromu 
Již pátým rokem proběhne v  Količíně rozsvěcování vánočního stromu, 

které se uskuteční v  pátek 29. listopadu v  17 hodin. Rozsvícen bude strom 
v obecním parku na návsi a nejen k poslechu zahraje vánoční písně místní ka-
pela. U hospody U Tří lip se bude možno zahřát čajem či svařákem. Přijďte 
s námi zahájit advent a nasát vánoční atmosféru. Srdečně jste zváni osadním 
výborem v Količíně. Dále v předvánočním čase připravujeme tradiční setkání 
seniorů se zástupci města Holešov a místního osadního výboru, které se usku-
teční ve středu 11. prosince v 17 hodin. Na programu je vystoupení dětí ze ZŠ  
a MŠ Rymice a k tanci a poslechu zahraje živá dechová hudba. 

Setkání důchodců v Dobroticích
Dobrotice - V kulturáku dobrotického Sádku se sešla čtyřicítka tamních 

důchodců na společenském setkání v podvečer 19. října. Tato setkání jsou takřka 
ve všech místních částech Holešova i jiných obcích již tradiční a jsou dokladem 
toho, že tamní osadní výbory na své seniory nezapomínají a ti tak mají pěknou 
příležitost společně se pobavit a při tom pojíst i popít něco dobrého.  Se svým 
vystoupením a kulturním pásmem jistě také přispěly k potěšení všech přítom-
ných děti ze zdejší mateřské školy pod vedením své učitelky Zdeňky Kolaříkové.  

zástavou v  ruce. Ten poté dr-
žel po celou dobu čestnou stráž  
u pomníčku. Jako by se jedna-
lo o slavnost celé obce. Za její 
zorganizování je třeba znovu 
poděkovat především dalším 
z přítomných hostů, kterými byli  
Ing. Karel Malinovský, vedou-
cí oddělení pro zvláštní úkoly 
Odboru kanceláře hejtmana 
Krajského úřadu Zlínského kra-
je, ale také starostovi Ludslavic 
Miroslavu Konečnému. Slav-
nosti se zúčastnil a oceněnému 
za město Holešov rovněž podě-
koval místostarosta Mgr. Rudolf 
Seifert. Dále také Ing. Josef Luža, 
jednatel zemědělské společnosti 
Doubrava s. r. o. Zahnašovice, 
společně se svým devadesátidvouletým otcem 
Josefem Lužou starším. Ten je v  současné době 
nejstarším občanem Ludslavic. Jeho syn nám 
prozradil, že otec je jen o čtrnáct dnů mladší než 
opravený pomník a má velkou radost z klisny Ma-
jdy, na které přijel její majitel v uniformě vojáka, 
neboť koně byli prý jeho životní láskou. Po ukon-
čení oficiální malé slavnosti následovalo posezení 
všech přítomných a hostů při dechovce a občerst-
vení v zasedací místnosti obecního úřadu. 

SYMBOLY NA PAMĚTNÍ PLAKETĚ
Základním motivem pamětní plakety je pla-

men. Ten symbolizuje jednak vše spalující oheň 
války, ale také plamínky svíček na hrobech pad-
lých. Přeneseně tak symbolizuje i  věčnou paměť 
na válečné oběti, kterou je třeba udržovat a ochra-
ňovat. Tvar plamene ale současně také připomíná 
slzu odkazující na smutek pozůstalých.

JZ     
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Holešov (JZ) - V  rámci festivalu Musica 
Holešov vystoupilo v Holešově 11. října úspěšné 
multižánrové těleso Clarinet Factory. To je pova-
žováno za jeden z nejoriginálnějších souborů na 
české hudební scéně. Své programy vždy šijí na 
míru koncertnímu prostředí a k dotvoření doko-
nalého zážitku se obklopili celou řadou umělců, 
zejména výtvarníků. Proto také i jejich vystoupení 
ve velkém sále zámku bylo hrou tónů, světla, barev 
a vizualizací, které v  šeru a přítmí sálu byly vel-
mi působivé. Jejich autor Petr Nikl vytvářel různé 
projekce na stropu a stěnách, pracoval s ohněm, 
vodou, ale i pomocí sypkých materiálů a zvětšo-
vacích skel vytvářel kouzelné motivy. Hudební 
dramaturgie spolu se scénářem výtvarného pro-
vedení tak v barokním sále zámku vytvořily snad 
neopakovatelnou atmosféru. Toto hudební sesku-
pení využívá a nechává se inspirovat pro vlastní 
tvorbu skladbami dávných mystických dob atlasů 
a faunů i dobovou starou hudbu. Pro jejich tvorbu 
je typické, že jejich skladby, písně a improvizace 
proletí i mezi současnými žánry - minimalismem, 
jazzem, folkem nebo i klubovou taneční scénou. 
Tak jako na mnoha jiných místech, i v Holešově 
se publikum dočkalo nejrůznějších překvapení  
a stalo se i součástí a spolutvůrcem děje. 

Luděk Boura - klarinet. Člen Státní opery 
v Praze. V Clarinet Factory hraje na klarinet a ba-
setový roh.

Clarinet Factory a Petr Nikl v Holešově
Vojtěch Nýdl - klarinet, zpěv. 

Je členem Pražské komorní filhar-
monie a dechového souboru Af-
flatus Quintet, zastává rovněž post 
prvního klarinetisty Symfonického 
orchestru Českého rozhlasu. Je dr-
žitelem mnoha světových ocenění. 

Jindřich Pavliš - klarinet, 
basklarinet. Klarinetista Pražské 
komorní filharmonie. Píše a upra-
vuje skladby pro Clarinet Factory  
a tvoří dramaturgii souboru. 

Petr Valášek - basklarinet. 
Působí v  orchestru Karla Vlacha 
jako basklarinetista a tenorsaxo-
fonista, spolupracuje s  interprety 
převážně jazzovými, k  čemuž ho 
předurčují jeho mimořádné impro-
vizační a multiinstrumentální schopnosti.

Petr Nikl - vizualizace. Narodil se ve Zlíně 
v rodině akademického malíře a designérky hra-
ček. Je držitelem Ceny Jindřicha Chaloupeckého 
(1995). Je velmi všestranným umělcem: maluje, 
loutkaří, hraje, píše, zpívá.  

Během pátečního večera zněly sálem holešov-
ského zámku melodie linoucí se ze čtyř klarinetů. 
Tyto nenechaly chladným snad nikoho z jinak do-
sti zkostnatělého publika. Atmosféru dokreslovaly 
hrátky výtvarnického mistra, v kombinaci s onou 

skvělou muzikou nezbylo než se nechat unášet do 
říše fantazie a her. Her nejen fantaskních, ale po 
zapojení publika i skutečných.  Koncert se tak do-
stává na pomezí jakési psychoterapie, která nako-
nec vyloudí usměv snad na každé přítomné tváři.

Tímto děkuji organizátorům za zprostředko-
vání tohoto skvělého zážitku. Musica Holešov se 
od pátečního večera dělí na Musicu před Clarinet 
Factory a Musicu po něm.

Roman Juráň 

Holešov - Árie z Mozartových oper v před-
nesu hvězdné sólistky světových operních scén 
Martiny Jankové za doprovodu pražského ba-
rokního orchestru Collegium 1704 zazněly 
v podvečer 25. října ve velkém sále holešovského 
zámku. Tento další z  řady špičkových koncertů 
uvedl v rámci IV. ročníku mezinárodního festiva-
lu Musica Holešov pod záštitou starosty Holešova 
Pavla Svobody Karel Košárek. V  programu pod 
dirigentskou taktovkou Václava Lukse zazněly 
melodie a árie z  děl hudebních velikánů J. Mys-
livečka, F. X. Richtera a W. A. Mozarta. Tak jako 
všude jinde ve světě okouzlila Janková holešovské 
publikum svým nádherným hlasem, muzikálností  
i bezprostředností.         

Martina Janková a Collegium 1704
Martina Janková - rodačka z  Ostravy. Po 

vystudování ostravské konzervatoře a univerzi-
ty, basilejské Hudební akademie a Curyšského 
mezinárodního operního studia působila tato 
sopranistka v ansámblu Curyšské opery, kde spo-
lupracovala s významnými dirigenty v nejkrásněj-
ších rolích svého oboru - v Mozartových operách, 
v  Händlově Orlandu, Verdiho Falstaffovi, Janáč-
kových Příhodách lišky Bystroušky, Beethovenově 
Fideliovi a v  mnoha dalších. Její pěvecké umění 
mohli slyšet posluchači na všech významných svě-
tových pódiích. 

Václav Luks - zakladatel pražského barokní-
ho orchestru Collegium 1704 a vokálního ansám-
blu Collegium 1704, absolvent plzeňské konzer-

vatoře v  oboru lesní roh. Svou vášeň pro starou 
hudbu plně rozvinul během studií na švýcarské 
Schole Cantorum Basiliensis, obor klávesové ná-
stroje. V  té době spoluzaložil dechový orchestr 
Amphion, kde dodnes příležitostně působí jako 
hráč na přirozený lesní roh. Během studií v Basi-
leji i v následujících letech koncertoval jako sólo-
hornista Akademie für Alte Musik Berlin po celé 
Evropě i v zámoří.    

Collegium 1704 - světově úspěšný pražský 
barokní orchestr a vokální ansámbl Collegium 
Vocale 1704 byly založeny cembalistou a dirigen-
tem Václavem Luksem v roce 2005 při příležitosti 
projektu BACH - PRAHA - 2005. 

JZ
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Holešov - Velmi výjimečná kulturní udá-
lost za přítomnosti ještě výjimečnějších hostů se 
konala v Holešově ve čtvrtek 31. října. V novém 
a naprosto netradičním nastudování byla v  SVČ 
TYMY uvedena dětská opera „Brundibár“ sklada-
tele Hanse Krásy a spisovatele Adolfa Hoffmeistra. 
Poprvé byla uvedena 23. září 1943 v terezínském 
ghettu a proslavila se po celém světě. Odehrána 
zde poté byla více než 55krát. Účinkujícími byly 
židovské děti, které pak většinou končily ve vy-
hlazovacích táborech. Jsou to vzpomínky, básně 
a rozhovory nejen o Terezínu, vyjadřující osudy, 
touhy, nesplněná i splněná přání. Radost, smu-
tek, útěk do světa fantazie. S odstupem 70 let se 
tak opera konala v  prostředí velmi podobném 

Dětská opera Brundibár na půdě TYMY
tomu terezínskému. Představení bylo 
uvedeno v  syrových půdních prosto-
rách Střediska volného času - bývalé 
základní školy ve Všetulích, kde jako 
řídící učitel působil před válkou odbo-
jář František Nop. Ten se stal, podobně 
jako Hans Krása, obětí okupace, za-
hynul v roce 1942 v polské Osvětimi. 
Pracovníci SVČ při  této mimořádné 
příležitosti vyklidili a upravili půdu, 
jež byla k  tomuto účelu velmi vhod-
ná. Operu s  dětmi, žáky ZUŠ Hole-
šov, nastudovala režisérka Vladimíra 
Dvořáková a na klavír děti doprovo-
dila Kateřina Jurášková. Poprvé byla 
v  Holešově uvedena v  loňském roce 
v rámci Týdne židovské kultury. Toto 
nové nastudování vzniklo z  popudu 
předvést Brundibára žákům základ-

ních a středních škol i širší veřejnosti a přiblížit 
jim tak události 2. světové války, lidské utrpení, 
sílu, odvahu a statečnost. Opera byla navíc do-
plněna koláží obsahující autentické texty, básně  
a úryvky z prózy terezínských dětí, které vycháze-
ly v ilegálním časopise VEDEM, vydávaném mla-
dými židovskými chlapci. Na premiéru ředitelka 
SVČ TYMY Jarmila Vaclachová pozvala i výji-
mečné hosty - pamětníky, kteří svými osobními 
zážitky dětem ještě více tuto dobu přiblížili. Po-
zvání přijala všetulská rodačka, vynikající dabérka 
a herečka Eva Miláčková, dále pak operní pěvkyně 
a spisovatelka Olga Štěpánová - Anna Markovic. 
Hostem nejvýznamnějším byl Tommy Karas, 
který jako jedenáctileté dítě společně s ostatními 

českými dětmi nazkoušel v  terezínském ghet-
tu operu Brundibár. Prožil tam celkem dva roky  
a během nich zažil kolem 55 repríz. Po zhlédnutí 
holešovské premiéry řekl, že tento Brundibár byl 
nejzdařilejší ze všech, které za celý svůj život vi-
děl. Naprostá většina jeho kamarádů, včetně bra-
tra a tatínka, skončila ve vyhlazovacích táborech. 
Tommy Karas měl velké štěstí, že přežil a nyní 
v 82 letech mohl přijet dětem do Holešova předat 
svědectví tehdejší doby. Přes to všechno, co jako 
dítě prožil, jeho povídání nebylo jenom smutné. 
Dětem vyprávěl o ohromné odvaze, kamarádství  
a přátelství a také statečnosti mnohých dětí i do-
spělých. Jeho vzpomínky byly tak věrohodné, že 
sám měl chvílemi slzy v  očích a zastřený hlas, 
podobně jako jeho posluchači a diváci. Ředitelka 
SVČ společně se svými pracovníky vyjádřila vel-
ké potěšení a radost z toho, že na představení se 
přišlo podívat mnoho diváků nejen z řad rodičů 
dětí - herců, ale také z řad široké veřejnosti. Kro-
mě nové premiéry se představení hrálo ve dvou 
dnech ještě pětkrát pro žáky 1. a 3. základní školy, 
dále MŠ Sluníčko a pro žáky gymnázia. Podle re-
akcí malých i velkých diváků byl Brundibár pro 
všechny jeden velký emotivní zážitek.

JZ
„Chtěla bych moc poděkovat všem účinku-

jícím dětem za výborný výkon a za spoustu času, 
který věnovaly přípravě těchto představení. Velký 
dík patří také Vlaďce Dvořákové a Katce Juráškové, 
díky kterým se toto představení v TYMY uskutečni-
lo. Děkuji také všem pracovníkům TYMY a spon-
zorům za pomoc při zajištění této krásné akce.“

Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ - TYMY

Holešov - Další přednášku pro přátele a milovníky vláčků, kolejí a železnic 
vůbec uspořádaly opět společně Vlastivědný kroužek Holešov a knihovna MKS 
Holešov. Uskutečnila se tradičně v sále studovny knihovny ve čtvrtek 31. října. 
Tentokrát byla tématem historie trati Kojetín–Valašské Meziříčí. Přednášejícím 
byl autor knihy Kroměříž a železnice Ladislav Vítek. Vydalo ji občanské sdru-
žení Kroměřížská dráha v Osíčku roku 2013. V současné době je pro své zá-
jemce připravena k zapůjčení právě v Městské knihovně. V úvodu svého téměř 
dvouhodinového vyprávění proloženého promítáním fotografií se Vítek zmínil 
o silniční síti a vodních cestách před příchodem železniční dráhy. Pokračoval 
vyprávěním o důvodech vzniku a vytyčení trasy dráhy, kdy duchovním otcem 
železnice u nás byl František Xaver Riepel, profesor polytechnického ústavu ve 
Vídni, průkopník báňských a hutních věd. Ten propracoval ve svém původním 
návrhu v oblasti Moravy tři varianty možné železniční trati. Vyprávěl o počá-
teční nedůvěře a nepochopení významu železnice. Poté posluchače již provedl 
stavbou a vývojem železniční dráhy od počátků stavby Severní dráhy císaře 
Ferdinanda, která započala 4. března roku 1836, až po současné 21. století.  

Přednáška o historii trati 
Kojetín–Valašské Meziříčí
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Holešov (JZ) - Tradiční lampionový prů-
vod dětí ulicemi Holešova se uskutečnil v  pod-
večer   pátku 1. listopadu. Pod názvem Slavnost 
broučků jej opět uspořádalo SVČ TYMY Holešov. 
V  letošním roce oslavila již 10. výročí a tento ju-
bilejní ročník přinesl i několik novinek. Všichni 
přítomní obdrželi na krk medailičky se symbolem 
této tradiční akce. Všem broučkům, beruškám  
a světluškám i jejich doprovodu počasí přálo, a tak 
se ve velmi hojném počtu shromáždili u kašny na 
náměstí E. Beneše. Přivítala je ředitelka SVČ Jar-
mila Vaclachová, místostarosta Holešova Rudolf 

Slavnost broučků
Seifert a všetulská rodačka Eva Miláčková. Nejpr-
ve byly odměněny ty děti, které přišly v kostýmu 
broučků, černokněžníků nebo jiných pohádko-
vých postaviček, ale i ty, které si do průvodu při-
nesly vlastnoručně vyrobený lampionek. Některé 
kousky byly opravdu zdařilé a originální. Poté už 
se celý průvod vydal na cestu večerním městem 
přes náměstí, ulicí Nerudovou, Malou ulicí zpět 
na náměstí, aby pak své putování ulicemi Hole-
šova ukončil v zámecké zahradě. Tam na všechny 
čekalo milé překvapení. Před děti předstoupila 
paní Podzim i Zima za doprovodu světlušek, které 

předvedly krásnou choreografii se světýlky, která 
byla zakončená ohnivým tancem. Na závěr přišel 
děti přivítat a pozvat do nočního spícího zámku 
sám hrabě Rottal se svou družinou. Ředitelka SVČ 
TYMY děkuje touto cestou pracovníkům měst-
ské policie, Mirku Koumarovi, Hance Stehlíkové, 
Štěpánu Ševčíkovi, Šárce Topičové, pracovníkům 
MKS, pracovníkům TYMY, členům PDM a všem 
dalším, kteří se na této akci podíleli, a těší se na dal-
ší společná setkávání. Někteří z účastníků si večer 
ještě zpestřili noční prohlídkou zámku, který byl 
v ten večer plný pohádkových překvapení.   

Holešov - Spoustou pohádkových posta-
viček a malých i velkých návštěvníků ožil zámek 
v podvečer pátku 1. listopadu. Konaly se zde noční 
prohlídky zámku s  překvapením, které tradičně 
v závěru sezóny pořádá Městské kulturní středis-
ko.  Předcházel jim hojně navštívený lampionový 
průvod městem - Slavnost broučků - a tak i zámek, 
ve kterém tento večer plápolala pouze světla sví-
ček, ožil září lampionků dětí, které sem přišly se 
svými rodiči. Protože tyto tajuplné a na některých 
místech až strašidelné pohádkové bytosti se ten ve-
čer zabydlely v mnoha zákoutích zámku, obdržel 
každý návštěvník mapu trasy prohlídkového okru-
hu, aby nezabloudil. Na chodbách se procházela 
modrá paní, v sala terreně vítal návštěvníky hrabě 
Jan Rottal, ve velkém sále leželi na zemi připoutaní 
svázaní obři, v lipovém salonku hrál na flašinet vy-
sloužilý voják. Pořadatelé zavedli návštěvníky i do 
sklepa, kde visel na oprátce oběšený Jánošík a při 

Tajuplný holešovský zámek
hře karet debatovali vodník z řeky Rusavy, 
František Antonín z  Rottalu a zámecký 
kovář. Ke každému stanovišti a jeho by-
tostem se vázala zámecká nebo městská 
pověst. Tu většinou všichni zvídaví ná-
vštěvníci při světle svíček poctivě četli.  
O tom, že se zámek stal opět oblíbeným 
kulturně-společenským centrem, svědčí 
to, že prohlídku navštívilo v uvedený ve-
čer více než 600 návštěvníků. Tím byla 
odměněna snaha a úsilí jednak pracov-
níků MKS Holešov, ale také 31 pohádko-
vých postaviček, které nejen že byly oděny 
do dobových kostýmů, ale především hrá-
ly po celou dobu pro návštěvníky divadlo. 
Nutno ještě dodat, že postavy zpodobňo-
valy příběhy pověstí, jejichž autorem je 
Holešovan Karel Bartošek. 

JZ               

Program MKS na listopad a prosinec
Kulturně společenské akce:
Adventní vystoupení tanečního oboru Základní 
umělecké školy Holešov
pátek 20. 12. 2013, 17.30 hod., kinosál kina Svět 

Advent v Holešově - sobota 30. listopadu 2013
Vánoční trhy
8.00 - 17.00 hod., náměstí Dr. E. Beneše

Slavnostní otevření zámeckého nádvoří
9.30 - 13.00 hod.  - Slavnostní otevření nově zre-
konstruovaného zámeckého nádvoří, v kulturním 

programu účinkují: Banana Vox - 1. ZŠ Holešov, 
folklorní soubor Zrníčko - Tymy Všetuly, žáci 
ZUŠ Holešov, cimbálová muzika Bukovinka, Jaz-
zová skupina Jazz Book Dixieland, Folklorní sdru-
žení Vonička Zlín

Adventní koncert Holešovského komorního 
orchestru
16.00 hod. - kostel Nanebevzetí P. Marie

Rozsvícení vánočního stromu 
Nám. Dr. E. Beneše,17.30 hod.- Rozsvícení vánoč-

ního stromu starostou města P. Svobodou, 16.30 
- 18.30 hod.: hraje Holešovská muzika

Ples účastníků tanečních kurzů i pro veřejnost
pátek 13. 12. 2013, 20.00 hod., zámek Holešov
k tanci hraje hudební skupina Aquarel Zlín
sobota 14. 12. 2013, 20.00 hod., zámek Holešov
k  tanci hraje hudební skupina Quatro Zlín. Ta-
neční plesy pod odborným vedením Taneční ško-
ly A&A Mědílkovi Zlín, oba plesy budou včetně 
slavnostní polonézy v bílých dlouhých šatech ta-
nečnic... Vstupné: 130 Kč, předprodej v MIC  >>>
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>>> KINO:
Medvídek Pú; 27. 11. 2013, 13.15 hod., kino Svět.  
S filmem Medvídek Pú se malí diváci podívají do 
Stokorcového lesa, kde znovu ožívá nadčasové 
kouzlo, vtip a žertovná atmosféra původních krát-
kých filmů. Přichází zábava ve společnosti „při-
hlouplého medvěda“ a jeho přátel tygra, králíčka, 
prasátka, sovy, klokanice, klokánka... a pochopitel-
ně také oslíka Ijáčka, který ztratil ocásek. Pú nachá-
zí vzkaz od svého kamaráda Kryštůfka Robina, kte-
rý zní: „Odešel jsem. Moc práce. Brzo zpet.“ Sova 
však celý vzkaz pochopí zcela jinak a tvrdí, že jejich 
přítele uneslo strašlivé stvoření, zvané „Brzopet“. 
Velice záhy se všichni vydávají na napínavé dobro-
družství ve snaze zachránit Kryštůfka Robina před 
imaginárním nebezpečím. Jak se ukazuje, medvěd, 
který původně toužil jen po trošce medíku, má 
před sebou náročný den. Přístupný, animovaná ko-
medie, USA, Falcon, 70 min., vstupné 35 Kč.

Peklo s princeznou; 18. prosince 2013, 13.15 hod., 
kino Svět. Pohádka o kurážné princezně Anetě, 
která se nechce vdát za nešiku ze sousedství v dáv-
no smluveném sňatku. Co se stane, když královské 
děti odmítnou sňatek z donucení? Co se stane, když 
král Bedřich hrozí válkou a král Leopold si vymyslí 
falešné peklo s falešnými čerty? Bude svatba? Nebo 
válka? Bude hlavně spousta legrace a krásný příběh 
o lásce, která je silnější než samotné peklo. Přístup-
ný. Pohádka, ČR. Bioscop. 105 min; Vstupné 35 Kč.

DIVADLO:
Aladin a kouzelná lampa; úterý 10. 12. 2013 -  
9.30 hod. Orientální pohádka pro děti na motivy 
příběhů Tisíce a jedna noci v podání um. agentury 
Opava. Kino Svět Holešov, kinosál.

KONCERTY:
BIG BAND Holešov Josefa Hájka & Felix Slováček
vzpomínkový večer na Pavla Květáka. úterý 26. 11. 
2013, 20.00 hod., kino Svět Holešov, vstupné 140 Kč

Petr RÍMSKÝ
středa 27. 11. 2013, 19.00 hod., zámek Holešov, sala 
terrena. Petr Rímský je písničkář na pomezí folku, 
šansonu, jazzu a blues. Jeho skvělá a nezaměnitelná 
kytarová hra doplňuje velmi hluboký a podmanivý 
hlas. Vstupné 100 Kč.

Bubenický seminář Klaudy Kryšpína
pátek 29. 11. 2013, 18.00 hod, zámek Holešov, New 
Drive Club. Spolek Holešovských bubeníků ve spo-
lupráci s MKS pořádá bubenický seminář. Klauda 
přijede se svým známým projektem „Dark Energy“. 
Vstupné 100/ 50 Kč.

XIV. BLUESOVÝ PODZIMEK
pátek 6. 12. 2013, 19.00 hod., zámek Holešov – 
New Drive Club. Tradiční bluesový večer – účinku-
jí: MARSYAS, Juraj Schweigert, Magda Piskorczyk 
a Staří psi. Vstupné 160Kč /na místě a 110 Kč. Před-
prodej v  MIC Holešov.

Pátek třináctého
13. 12. 2013; 19.00 hod., kino Svět Holešov. Jemně 
šansonový večírek Vlaďky Dvořákové alias Kvě-
ty Karafiátové a jejích hostů (J. Kuhl, T. Šenkyřík, 
Cymbelín, T. Hradil, P. Ševčík, P. Stratil a další). 
Prodej vstupenek před koncertem na místě.

Adventní vystoupení žáků základní umělecké 
školy, čtvrtek 19. 12. 2013; 17.00 hod., zámek Ho-
lešov, sala terrena.  

Adventní koncert BIG BANDU Holešov Josefa 
Hájka, čtvrtek 19. 12. 2013; 19.30 hod., kino Svět 
Holešov, kinosál. Vstupné: 100 Kč.

Vánoční koncert Holešovského dětského sboru Mo-
ravské děti, čtvrtek 26. 12. 2013; 16.30 hod., kostel 
Nanebevzetí P. Marie Holešov. Vstupné dobrovolné.

Výstavy:
Rudolf Janovský - život, dílo a odkaz, 17. 9. 2013 - 
29. 11. 2013, Městská knihovna Holešov. Rudolf Ja-

novský (16. 9. 1873 -18. 9. 1935) byl vlastivědný ba-
datel a sběratel, amatérský archeolog, vrchní ředitel 
Spořitelny města Holešova a otec osmi dětí. Výstava 
se koná u příležitosti 140 let od narození tohoto čest-
ného občana města Holešova. Vstup zdarma. 

400 let Bible kralické 
Vernisáž 5. 12. 2013 v 17.00 hod., Městská knihov-
na Holešov, 6. 12. 2013 - 30. 12. 2013. Výstavu po-
řádá Sbor Jednoty bratrské v Holešově ve spoluprá-
ci s Městskou knihovnou Holešov. Součástí výstavy 
bude i vzácný originál Bible kralické z roku 1613  
a zájemci si budou moci vytisknout stránku na ruč-
ním knihtisku. Vstup zdarma.

Připravujeme:
Novoroční ohňostroj
středa 1. 1. 2014; 17.00 hod., zámecká zahrada

Slavnostní novoroční koncert 
neděle 12. 1. 2014, zámek Holešov 

Slavnostní novoroční koncert s číší vína a přípit-
kem p. starosty Pavla Svobody. Účinkuje Holešov-
ský komorní orchestr pod vedením um. vedoucího 
I. Kurečky. Program: výlet do světa opery a operety 
se zpěvem a tancem. Vstupné 100 Kč, předprodej 
v MIC.

VI. Reprezentační ples města
sobota 18. 1. 2014; 19.30 hod., zámek Holešov
Hvězda večera: moderátor, zpěvák, herec Roman 
Vojtek.
K  tanci a poslechu hrají: Avion BIG BAND Zlín, 
Showband Pavla Březiny, cimbálová muzika Linda. 
Slavnostní předtančení: Taneční škola A&A Mě-
dílkovi Zlín. V rámci programu vystoupí: Barmani 
Zlín, ukázka krasojízdy… Vstupné 500 Kč/velký sál; 
350 Kč/malé sály. V ceně: místenka, večeře v nové 
zámecké restauraci a 0,7 l vína dle výběru (pro  
2 osoby). Předprodej: MIC Holešov od 1. 12. 2013.
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21. listopad Přednáška v  knihovně, prof. Stojan Zdeněk (kult. vystoupení) 
17.00 hod.

3. prosinec  Adventní koncert učitelů ZUŠ,  kostel Holešov, 18.00 hod.
5. prosinec Mikulášská besídka v ZŠ Žeranovice
5. prosinec Přednáška v knihovně, 400. výročí Bible kralické 
 (kult. vystoupení), 17.00 hod.
10. prosinec  Vystoupení žáků tanečního oboru v Rox Max clubu Zlín, 17.00 hod.
11. prosinec  Adventní koncert malých flétnistů, sál ZUŠ, 16.00 hod.
12. prosinec  Adventní vystoupení žáků školy v sále ZUŠ, 17.30 hod.
15. prosinec  Vánoční koncert žáků školy,  zámeček Žeranovice, 14.00 hod.
17. prosinec Adventní koledy v podání pěvec. odd., sv. Martin, 16.00 hod.
19. prosinec Adventní vystoupení žáků školy v sala terreně zámku, 17.00 hod.
20. prosinec Adventní vystoupení tanečního oboru, kino Svět, 17.30 hod.
22. prosinec Adventní koncert žáků v evang. kostele Prusinovice, 15.00 hod.

Akce ZUŠ v měsíci listopad 
a prosinec 2013:

POZVÁNKA NA ADVENTNÍ 
KONCERTY V HOLEŠOVĚ
Římskokatolická farnost zve na:
• Adventní koncert
Holešovského komorního orchestru a Ho-
lešovského chrámového sboru s žehnáním 
adventních věnců, který se bude konat ve 
farním kostele Nanebevzetí Panny Marie  
v Holešově v sobotu 30. listopadu v 16 hodin.

• Vánoční koncert
ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Holešově 25. prosince v 15.30 hodin. Účin-
kují: Holešovský komorní orchestr; Holešov-
ský chrámový sbor a sólisté. František Xaver 
Richter Messa Pastorale

KONCERTY HOLEŠOVSKÉHO
KOMORNÍHO ORCHESTRU
• Adventní koncerty s Holešovským chrámo-
vým sborem a sólistkou Terezou Frgalovou:
30. 11. Holešov
1. 12. Žalkovice
7. 12. Rajnochovice
8. 12. Mysločovice a Bílavsko   

• Vánoční  koncert  F. X. Richter:  Messa Pas-
torale s Holešovským chrámovým sborem  
a sólisty
25. 12. Holešov
29. 12. Svatý Hostýn

• Svatoštěpánský koncert pěveckého sboru 
Tregler
26. 12. Bystřice pod Hostýnem
www.holesovskyorchestr.cz

Přemýšlíte o nové plesové sezoně?
Rádi bychom Vás pozvali na VI. Reprezen-

tační ples města Holešova, který se bude konat 
v  sobotu 18. ledna 2014 a jehož hlavní hvězdou 
bude Roman VOJTEK – herec a zpěvák, ví-
těz show české televize STAR DANCE. Jedna  
z největších a nejobsazovanějších muzikálových 
hvězd České republiky.

Roman Vojtek – rodák ze Vsetína, herec, zpě-
vák, tanečník a moderátor vystudoval brněnskou 
JAMU, obor muzikálové herectví. Již v  průběhu 
studia hostoval v  několika inscenacích Městského 
divadla Brno, například v muzikálech Sny noci sva-
tojánské, Bastard nebo Divotvorný hrnec. Pak přišla 
nabídka angažmá v témže divadle a s ní spousta či-
noherních, ale hlavně muzikálových rolí jako např. 
PUK ve Snech noci svatojánské (muzikál se hraje 
více než 10 let), PRINC DANIEL v muzikálové ba-
ladě Petra Ulrycha. RADŮZ v Radůzovi a Mahule-
ně též P. Ulrycha. TONY a také BERNARDO ve 
West Side Story (za roli Tonyho byl v r. 97 nomino-
ván na Cenu Thálie). Významná je také spolupráce 
s autorskou dvojicí Zdeněk Merta a Stanislav Moša. 
Kromě Snů a Bastarda účinkoval ve všech jejich dal-
ších muzikálech, a to jako Bůh slunce ŠAMAS v Ba-
bylonu nebo jako ANDĚL ve Světě plném andělů. 
Velké a krásné role jej potkaly i v činohře. Rytíř DES 
GRIEUX v Manon Lescaut, KRISTIAN v Cyranovi 
nebo jeho nejoblíbenější AMADEUS v Amadeovi.
Další role:
- Jedna z hlavních rolí CLAUDA v pražském nastu-
dování muzikálu Vlasy

VI. Reprezentační ples města 
s Romanem VOJTKEM

- Role DANNYHO v muzikálu Pomáda
- V českém muzikálu Monte Cristo role ALBERTA
- Zahrál si také v úspěšném muzikálu Vašo Patejdla 
Jack Rozparovač nebo v  Divadle Hybernia v  po-
hádkovém muzikálu Baron Prášil 
- V muzikálu Quasimodo v pražské Hybernii.

Stal se historicky prvním vítězem taneční 
Show Star dance. Natočil již 9 televizních pohádek. 
Romana jste mohli pravidelně vídat na televizní 
obrazovce, a to v seriálu TV Nova ULICE. Nejvý-
razněji teď ale na diváky působí jako Karel Dvořák 
v  momentálně nejpopulárnějším seriálu VYPRÁ-
VĚJ. Co se týká filmových rolí - nesmím opome-
nout role v  úspěšné komedii Marie Poledňákové 
–„Líbáš jako Bůh“ a „Líbáš jako ďábel“... 

Romanův hlas můžete slyšet na většině CD no-
sičů z výše zmiňovaných muzikálů. Nebo na CD Re-
belové rokenrolu, CD To věděl bych rád, CD Život je 
muzikál a naposledy dvojcédé Hity z filmů & muzi-
kálů. Roman vystupuje nejen jako zpěvák, případně 
tanečník, velice žádaný je v poslední době i jako mo-
derátor plesů a různých společenských akcí a stále 
většímu úspěchu se těší program Fantastic 80‘s. Jako 
moderátora jste Romana Vojtka jistě zaregistrovali 
při akcích: Česká Miss, Atlet roku. Auto roku, Zlatá 
mříž, ale i jako moderátora nejrůznějších firemních 
akcí – Dell, Loreal, Bonton, Rytmus života, Ples ČT 
apod. Pokud chcete Romana VOJTKA poznat na 
vlastní oči – vstupenky na Reprezentační ples měs-
ta budou v informačním centru v předprodeji  již 
počátkem prosince... NEVÁHEJTE!

Mgr. Jana Slovenčíková
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Na slavnostním koncertu, který pořáda-
lo město Holešov u příležitosti oslav 95. výročí 
vzniku samostatného československého státu, 
zazněly kouzelné tóny nejen Filharmonie Bohu-
slava Martinů Zlín, nejlepší české harfenistky Jany 
Bouškové, ale také naše Moravské děti zazpívaly 
Vivaldiho Glorii. Překvapením pro posluchače 
bylo představení nového CD Moravských dětí 

Moravské děti představily nové CD
s  názvem KOUZLO ČESKÉ HUDBY. Do role 
kmotrů jsme oslovili za město pana starostu Pav-
la Svobodu, za dlouholeté donátory sboru pana  
JUDr. Zdenka Nováka a třetí kmotrou byla již 
zmíněná harfenistka Jana Boušková. Sbormist-
ryně Mgr. Lenka Polášková představila nové CD 
posluchačům a zdůraznila, že se jedná o třetí pro-
filové CD Moravských dětí. Na tomto CD najdete 

vybrané skladby českých autorů – Antonína Dvo-
řáka, Emila Hradeckého, Ilji Hurníka, Otmara 
Máchy, Miroslava Raichla a Bohuslava Martinů. 

Chtěla bych tímto poděkovat všem zpě-
vákům, sólistům, muzikantům, naší klavíristce 
MgA. Martině Mergentalové a samozřejmě paní 
sbormistryni Mgr. Lence Poláškové za úmornou 
práci při přípravě CD, ale také všem ostatním, 
kteří se na vydání jakkoliv podíleli. Za grafické 
zpracování CD děkuji Mgr. Janě Musilové (bývalé 
člence Moravských dětí), děkujeme za sponzo-
ring a zajištění vydání JUDr. Zdenku Novákovi 
a samozřejmě městu Holešov za podporu nejen 
Moravských dětí, ale podporu a rozvoj holešovské 
kultury jako celku, která je na velmi vysoké úrovni 
a má již svou vybudovanou tradici.

CD si můžete zakoupit a případně využít 
jako vánoční dárek na dvou místech v Holešově: 
Papírnictví p. Trnky a KNIHY Měchura Holešov.

Mgr. Jana Slovenčíková, Moravské děti
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Společenská kronika
Sňatky
Vladimír Sedlář – Holešov
Martina Adámková – Holešov

Petr Osokin – Holešov
Petra Janásová – Zlín

Tomáš Vrančík – Jankovice
Hana Hradilová – Slavkov pod Hostýnem

Martin Švrčina – Přerov
Daniela Tihelková – Turovice

Ivo Zbíral – Holešov
Veronika Valková- Holešov

Radek Vyhlídal – Liberec
Eliška Kuklová – Holešov

Stanislav Tobolík – Hulín
Hanka Vikartovská – Holešov

Ladislav Šikula – Přílepy
Jana Odstrčilová – Horní Lapač

Narození
Jakub Chmela – Holešov
Jakub Janeček – Holešov
Martin Benda – Holešov
Adriana Černíčková – Holešov
Veronika Hradilová – Holešov
Tereza Podešvová – Holešov
Marián Ševčík- Holešov
Nela Dočkalíková – Holešov

Marc Kuhar – Holešov
Daniel Starosta – Holešov

Jubilanti
Listopad 2013
103 let – Marie Mičková – Holešov 
– nejstarší občanka Holešova
Ludmila Jedličková – Holešov
Marie Hublíková – Holešov
Kristina Odstrčilíková – Holešov, č. Žopy
Miroslava Strnadová – Holešov
Vlasta Blahová – Holešov
Marie Barotová – Holešov
Jindřiška Teplíčková – Holešov
Anna Majdlochová – Holešov
Otakar Neradil – Holešov
Mária Zámečníková – Holešov
Josef Kozmík – Holešov, č. Žopy
Jan Zetěk – Holešov, č. Žopy
Dobromila Hůlová – Holešov
Ladislav Fuksa – Holešov, č. Žopy
Stanislav Kovář – Holešov
Jiří Baťa – Holešov, č. Všetuly
Emilie Pařilová – Holešov
Stanislav Dujka – Holešov
Marie Kubíčková – Holešov
Zdenka Světlíková – Holešov

Úmrtí
Božena Tomečková – Holešov
Ludmila Doleželová – Holešov, č. Količín
Drahomíra Slováčková – Holešov
Marie Vítková – Holešov
Svatopluk Chytil – Holešov

Pozvání 
na vítání občánků
Vážení rodiče, dovolujeme si Vás oslovit  
s nabídkou na slavnostní vítání občánků, 
které se koná v obřadní síni
na zámku. Pokud budete mít zájem o přiví-
tání Vašeho dítěte, přijďte si dohodnout kon-
krétní termín na Městský
úřad Holešov – matrika, dveře č. 110.
Budeme se na Vás a Vaše děťátko moc těšit.

- JM -

VZPOMÍNKA
Dne 11. 12. 2013 
vzpomínáme 7. výročí 
úmrtí  

ing. Leopolda Lišky.

Za tichou vzpomínku 
děkuje rodina.

Marie Polaštíková – Holešov, č. Količín
Lubomír Chytil – Holešov
Ludmila Šindelková – Holešov
Imrich Dobrý – Holešov
Jaroslava Kolaříková- Holešov
Drahomíra Jurášková – Holešov
Zdeněk Kuča – Holešov
Josef Ryška – Holešov
Anežka Němečková
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ŠKOLSTVÍ

Díky zateplení a nové fasádě 1. Základní škola ušetří 
Holešov - Od července probíhaly sta-

vební práce na zateplení a nové fasádě části 
budovy 1. Základní školy. Podstatou projek-
tu bylo zateplení nové budovy, výměna oken 
a luxfer. Ty již v současné době dodavatelská 
firma Trigema Building, a. s., dokončila. 
Ulevilo se tak jednak dopravní situaci ve 
Smetanových sadech, ale velké úspory přine-
se tato investice především 1. Základní škole. 
Cílem bylo uspořit 40 % nákladů na vytápě-
ní. Projekt podávalo město Holešov na jaře 
2013. Do soutěže se přihlásilo dvanáct firem. 
Hodnoticí komise vybrala jako nejvýhodněj-
ší nabídku firmy Trigema Building, a. s. při 
celkové ceně nabídky, jež činila 7 343 879 Kč. 
Na začátku prázdnin proběhla předběžná 
jednání s  firmou a zástupci města i školy. 
Bylo třeba vyřešit stavbu lešení, připojení 

k elektřině a na vodu, zaměřovala se okna a další 
technické věci. Oficiálně byla práce zahájena po 
podepsání všech dokumentů a smluv 22. července 
2013. Vedení školy mělo rozepsané služby, aby byl 
vždy někdo během prázdnin přítomen pro případ-
né řešení problémů. Sjednány byly také pravidel-
né kontrolní dny. Ředitelka školy byla spokojena 
také se spoluprací se zástupci dodavatelské firmy. 
Všechny třídy  a učebny byly také vymalovány. „Po 
zateplení budovy jsme okamžitě pocítili markantní 
rozdíl teploty ve třídách i v  tělocvičně oproti dří-
vějším létům. Chtěla bych za všechny zaměstnance  
i žáky poděkovat městu Holešov za podání projektu, 
neboť jinak bychom zateplení budovy neufinanco-
vali a bez něj by nám unikalo 40 % energie a ve tří-
dách byla při větších mrazech opravdu zima.“

Za rozhovor poděkovala Jana Zapletalová

Holešov - Vítězem tradičního turnaje hole-
šovských základních škol a gymnázia - Sportov-
ní den o Pohár starosty města Holešova - se letos 
stalo Gymnázium Ladislava Jaroše a na jeden rok 
tak získalo putovní pohár. Během desetileté éry 
pořádání Sportovního dne se stala tato trofej již 
dvakrát majetkem 1. Základní školy, neboť se je-
jím zástupcům podařilo zvítězit ve třech po sobě 
jdoucích ročnících. A pravidla jsou taková, že po-
kud se tak stane, zůstává již pohár ve vlastnictví 
příslušné školy a v následujícím roce se pořizuje 
nový. V pořadatelství se jednotlivé školy střídají. 
Letos k tradičním třem sportovním disciplínám 
- florbal, dívčí kopaná a odbíjená - přibyly ještě 
dvě další, a to přehazovaná a kondiční testy. Každá 
škola je pořadatelem jedné sportovní disciplíny. 
Na gymnáziu k odbíjené letos přibyla přehazo-
vaná a na 2. ZŠ kondiční testy, aby se do soutěže 
mohli zapojit i věkově mladší žáci.  Sponzorem 
věcných darů i malého občerstvení pro všechny 
účastníky soutěží je město Holešov.     

JZ

Putovní pohár starosty města získala 1. Základní škola

Starosta města Pavel Svoboda společně s místostarostou Rudolfem Seifertem předali na radnici ocenění a od-
měny zástupcům všech čtyř sportovních družstev. Mimo jiné starosta zmínil i to, že město Holešov v letoš-
ním roce podpořilo volnočasové zájmové aktivity, především oblast sportu i kultury, vyšší finanční částkou 
než v předchozích letech. Zároveň také přislíbil, že v tomto trendu hodlá město pokračovat i v příštích letech.      

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce

 84O 111 177
Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

Stačí jednou zavolat!

  až 5O OOO Kč  měsíční splátky

  na dobu 8 a 13 měsíců  hotovost až do domu

  nejvýhodnější podmínky v regionu 

k49-60x70_personal_CB.indd   1 11.06.13   15:43

Děti z mateřské školy v Masarykově ulici si společně se svými učitelkami a rodiči vytvořily tradiční podzimní 
výstavku z dýní a podzimních dekorací.
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Mikuláš a advent v Mateřském centru SRDÍČKO
Mikuláš a vánoční dílny v MC Srdíčko, Škol-

ní 1582, Holešov. web: www.srdicko.estranky.cz, 
tel. 573397163, email: m.c.srdicko@seznam.cz - 
Mikulášská besídka pro nejmenší děti proběhne 
od 16.30 do 18.30 - 5. 12. 2013. Těšit se můžete na 
zpívání s Mikulášem, anděla, jednoduché úkoly, 

mikulášské tvoření. Čert v MC nebude! MC bude 
mít pro děti za odměnu nachystaný malý dárek. 
Zvána jsou i nejmenší batolátka, která samozřej-
mě nebudou plnit úkoly, ale mohou se s Mikulá-
šem seznámit a vyfotit. Nutné předem se přihlásit! 
Počet omezen. Cena za dítě 50 Kč, batole 30 Kč.

Vánoční dílny budou každý čtvrtek dopoled-
ne od 8 do 12 hodin. 

Začínáme 28. 11. adventním věncem, 5. 12. 
mikulášské tvoření, 12. 12. vánoční přání a v pon-
dělí 16. 12. pečeme a zdobíme perníčky. Podrob-
nosti na webu MC.

Gymnázium Ladislava Jaroše 
Vás srdečně zve na 

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ
pátek     6. prosince 2013 13.00-18.00
sobota   7. prosince 2013 9.00-12.00

ČTYŘLETÉ STUDIUM
• 79-41-K/41  gymnázium
• forma studia: DENNÍ
• pro nový školní rok 2014/2015 otevíráme 

2 třídy (60 žáků)
• určeno pro žáky 9. roč. ZŠ
• výuka probíhá podle školního vzdělávací-

ho programu Heuréka

OSMILETÉ STUDIUM
• 79-41-K/81 gymnázium 
• forma studia DENNÍ
• pro nový školní rok 2014/2015 otevíráme 

1 třídu (28 žáků)
• určeno pro žáky 5. roč. ZŠ
• výuka probíhá podle školního vzdělávací-

ho programu Heuréka

Podmínky přijetí:
Uchazeči budou přijímáni podle předem 
stanovených kritérií, která budou zveřejněna 
nejpozději 31. 1. 2014 na www.gymhol.cz

Od školního roku 2014/15 škola nabízí volitel-
ný předmět zaměřený na informační techno-
logie (IT). Osnovy předmětu byly vytvořeny 
ve spolupráci s TU Ostrava, Fakultou elektro-
niky a informatiky. Předmět bude vyučován 
univerzitním profesorem prof. Ing. Ivanem 
Zelinkou, Ph.D.
Škola bude pořádat přípravné kurzy k přijí-
macímu řízení včetně přijímacích zkoušek 
nanečisto. Termíny budou zveřejněny na 
www.gymhol.cz  do 31. 1. 2014.

Holešov (JZ) - Nejen dětem školou 
povinným se v rámci nízkoprahové-
ho zařízení věnují manželé Svobodovi  
z holešovské Jednoty bratrské. Nově 
nyní začal pracovat pod jejich vedením 
také tzv. předškolní klub, který se schází 
ve společenských prostorách klubovny 
v ulici Bořenovská. Zde se scházejí děti 
předškolního věku, ale i ty nejmenší, 
většinou v doprovodu svých matek. Na 
základě různých činností - výtvarná vý-
chova, zpěv, čtení, básničky apod. - se 
učí číst první písmena, poznávat barvy, 

Předškolní klub pro nejmenší
udržet pozornost, zdokonalují se ve své slovní zá-
sobě. Především ta jim ve většině případů chybí. 
Proto je miniškolička pro zdejší obyvatele velkým 
přínosem. Podle vyjádření Mgr. Svobody tam pra-
videlně dochází deset až dvanáct dětí dvakrát do 
týdne. Aktivity oceňuje i vedení města. Místosta-
rosta Rudolf Seifert, který zdejší klub navštívil, je 
toho názoru, že si romské děti alespoň zvykají na 
pravidelnou docházku do školičky, aby pak pravi-
delně chodily do svých základních škol a neměly 
mezery ve školní docházce, jak tomu v současné 
době v mnoha případech je. Město Holešov proto 
vedení klubu v jeho aktivitách podpoří.  

Slavnost dýní a světel, oslava sklizně úrody 
a zavírání školní zahrady. Tradiční slavnost, které 
předchází dlabání dýní, shromažďování plodů pří-
rody pro pozdější využití v zimě, příprava pochu-
tin ze sklizně – vaření kukuřice, pletení tyčinek ze 
slaného těsta, vaření brambor na loupačku…

Návštěva Muzea Komenského v Přerově, kde 
děti zhlédly expozice „Tři jedničky pro medvěda“, 
„Archeologie Přerovska“ a „Historické školní třídy“.

Co se dělo v MŠ Radost v měsíci říjnu
Návštěva sklářské huti v uměleckoprůmyslo-

vé škole ve Valašském Meziříčí. Děti si vyzkoušely 
foukání skla na píšťale a seznámily se s broušením 
a malováním skla, výrobou skleněných předmětů 
a jejich zušlechťováním.

Novinkou se stalo společné bubnování. Děti 
si vyzkoušely řadu hudebních aktivit pod vedením 
profesionálního hudebníka a muzikoterapeuta 
Radka Štětkáře.

NABÍZÍME:
• plavání dětí od 6 měsíců do 8 let
• počet dětí ve skupince max. 8
• skupinky dle věku, plaveckých dovedností 
 a přání rodičů
• možnost náhrad zameškaných lekcí

PLAVÁNÍ KOJENCŮ, BATOLAT A DĚTÍ 
PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU V HOLEŠOVĚ

Kde:  3. Základní škola Holešov, Družby 329
Kdy:  každý čtvrtek od 21. 11. 2013
Kontakt:
OS ČČK Kroměříž,Koperníkova 2646
tel.: 777 627 440, mail: plavani-cck@seznam.cz
Těšíme se na Vás.
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Středisko volného času, příspěvková organizace 
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel.: 573 39 69 28, 734 358 563, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz

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. Objednávky tělocvičny dle předchozí telefo-
nické domluvy minimálně den předem v kanceláři 
na tel.: 573 39 69 28, 734 358 563.

VÁNOČNÍ PROVOZ
23. 12. 10.00 – 16.00 /trampolína, stolní tenis, 
kulečník, fotbálek, výroba drobných vánočních 
dárků, cena od 10,- Kč/
27. 12. 10.00 – 16.00 /trampolína, stolní tenis, 
kulečník, fotbálek, tělocvična - nutno předem 
objednat/
30. 12. 10.00 – 16.00 /trampolína, stolní tenis, 
kulečník, fotbálek, tělocvična - nutno předem 
objednat/
2. a 3. 1. 10.00 – 16.00 /trampolína, stolní tenis, 
kulečník, fotbálek, tělocvična - nutno předem 
objednat/
2.1. Novoroční turnaj ve stolním fotbálku od 
14.00, startovné 10,- Kč

VYHLAŠUJEME SOUTĚŽ O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ 
VÁNOČNÍ OZDOBU A NEJORIGINÁLNĚJŠÍ 
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ – do 9. 12. noste své výtvory 
do kanceláře TYMY. Nejlepší budou odměněny.

ZVEME VÁS
20.11. Taneční workshop s Mirou – členem break 
dance skupiny Reborn squat, od 18.00, cena: 10,- 
Kč, přihlášky do 18. 11.
20. 11. Malování hrníčků – pro děti i dospělé, od 
17.00, cena: 20,-/dítě, 40,-/dospělí + cena za hrní-
ček, přihlášky do 14. 11.
21. 11. Vyrábíme adventní věnce – cena: děti 20,-, 
dospělí 40,- + materiál, přihlášky do 18. 11.
21. 11. Zasedání městského parlamentu ve 14.30 
v ICM TYMY
22.11. Diskotéka pro děti – Advent party od 
17.00 s DJ Tomi, předprodej do 20. 11. cena: 10,-, 
na místě: 30,-, čekají vás tanec, hry, soutěže, zábava
22. - 23. 11. Noční deskohraní – od 18.00, cena: 
70,- Kč, večer s deskovými hrami a nejen to, při-
hlášky do 19. 11.
23. 11. Pyžamové party na jumping trampolí-
nách s Katkou a Olgou– od 18.00 do 19.00, cena: 
80,-/dospělí, 40,-/děti 
23.11. Podzimní vycházka do hostýnských hor 
– sraz v 9.15 na autobusovém nádraží, zapůjčení 
trekových holí 20,- Kč, přihlášky do 21. 11. 
23.11. Kouzelnická škola od 14.00, cena: 40,- Kč
24.11. Pohádka „Adventní příběh“ – od 15.00
24.11. Adventní florbalový turnaj – turnaj nej-
méně čtyřčlenných družstev do 15 let, od 10.00, 
přihlášky do 17. 11. 
26.11. Otevřený den na modelové železnici – od 
15.30 do 18.00, budova Duhy ve Školní ulici
27. a 28. 11. Vánoce na Hané a Valašsku – tradič-
ní dopolední program pro děti MŠ a ZŠ
Pozor, změna 28. 11. ve čtvrtek - Rozsvícení 
vánočního stromu – od 16.30, zahrada TYMY  
a tělocvična, předvánoční program folklorních 
souborů na Hané a Valašsku, vstupné dobrovolné 
30. 11. Republikové finále taneční soutěže Sed-
mikvítek – různé taneční styly od 11.00, společen-
ská hala TYMY
1. 12. Ukončení taneční polepšovny /prodlouže-
ná/ - od 17.00

2. 12. Výroba šperků – od 17.00, cena: 60,-/dítě, 
120,-/dosp. včetně materiálu, přihlášky do 28. 11.
2. - 6. 12. Mikulášské dílny – od 15.30 do 17.00, 
výrobky z papíru, cena: 5,- Kč
4. 12. Mikuláš v Albertě – od 15.00 do 17.00
5. 12. Keramická dílna – glazování – cena: 20,-/
dítě, 40,-/dospělí, přihlášky do 4. 12.
6. 12. Mikulášská nadílka v TYMY od 16.00 pro 
členy kroužků a jejich kamarády, možnost pro děti 
přinést vlastní balíček, vstupné dobrovolné
7. 12. Vánoční Vídeň – zájezd, cena: 530,-/os., 
odjezd v  9.30 z  AN Holešov, společná prohlídka 
předvánoční Vídně, vánoční trhy u radnice, volný 
program
7. 12. Mikulášský přátelský turnaj „fotbalových 
benjamínků“ – od 8.30 tělocvična TYMY
7. 12. Mikulášský silový viceboj – od 15.00, při-
hlášky do 5. 12., cena: 10,- Kč, disciplíny: hod me-
dicinbalem, hrazda, kliky, švihadlo, skok z místa
9. 12. Ozdoby ze slaného těsta – od 17.00 do 
18.30, cena: 30,-/dítě, 50,-/dosp., přihlášky do 6.12.
9. - 19. 12. Zapojte se do výstavy betlémů, kterou 
připravujeme od 9. do 19. 12. Máte-li doma zají-
mavý betlém, přispějte do této výstavy. Betlémy 
přijímáme do 6. 12.
10. 12. Vánoční pohlazení - od 16.00 - vystoupení 
dětí z kroužků TYMY pro rodiče a hosty spojené  
s vánoční nadílkou pro členy kroužků v tělocvičně, 
vstupné dobrovolné
11. 12. Pečeme vánočky – od 16.00, cena: 40,-/
dítě, 50,-/dosp., přihlášky do 9. 12.
11. - 13. 12. Vánoční dílny – výroba drobných 
dárků a přáníček od 10,- Kč
12. 12. Vyrábíme vánoční ozdoby a originální 
vánoční papír – od 17.00, cena: 20,-/dítě, 40,-/
dos., přihlášky do 10. 12.
12. 12. Vánoční setkání s externisty - od 17.00
13. 12. Výroba šperků – od 16.00 do 18.30, cena: 
60,-/dítě, 120,-/dosp. včetně materiálu, přihlášky 
do 9. 12.
13. 12. Premedical - preventivní vyšetření, od 9.00 
do 18.00, přihlášky v kanceláři TYMY
13. 12. Vánoční diskohrátky – od 16.00, vstupné 
10,- Kč
14. 12. REBORN SQUAD KIDS BATTLE – taneč-
ní break dance soutěž 2 vs. 2 pro děti do 15 let. Star-
tovné 20,- Kč, vstupné 30,- Kč. Registrace 14. 12. 
ve 14.00 v hale SVČ – TYMY. Start soutěže v 15.00
14. 12. Vánoční jarmark – Rožnov pod Radhoš-
těm, Valašské muzeum v  přírodě – nabídka dár-
ků tradičních řemeslníků s bohatým programem, 
cena: 150,-/os., dítě do 3 let zdarma, odjezd v 8.00 
z AN Holešov
15. 12. Vánoce s divadlem Hvízd v TYMY s pře-
kvapením – od 15.00, vstupné: 40,-
16. 12. Vánoční sbírka pro Sunnyho – od 15.00 
do 18.00, jsou vítány staré deky, ovoce, zelenina, 
stelivo, finanční příspěvky
16. 12. Vánoční dílničky – od 16.15, výroba vá-
nočních dárečků, cena: od 20,- do 50,- Kč dle vý-
robku, přihlášky do 13. 12.
16. - 20. 12 Plyšák pro radost – dětská charitativní 
sbírka
17. 12. Muzikoterapie - od 16.00, cena: 400,-/ 
3 hodiny, přihlášky do 15. 12.
18. 12. Bubnování a hraní na tradiční hudební 
nástroje, na které nemusíte umět hrát, a přece hra-
jete, výborné pro vyrovnání činnosti mozkových 
hemisfér a rovnováhu dětí, tentokrát s vánoční te-
matikou, od 16.00, pro děti od 6 let, cena: 30,- Kč 

18. 12. Tradiční vánoční zvyky – od 16.30 v čajírně 
TYMY, vstupné: 20,- Kč, pro členy kroužků zdarma
16. - 18. 12. Vánoční dílny – výroba drobných 
dárků a přáníček od 10,- Kč
16. - 20. 12. Vánoční čajírna – od 15.00 do 17.00, 
určeno členům kroužků TYMY
17. 12. a 19. 12. Vánoční balírna – výroba vlast-
ního papíru k balení vánočních dárečků, od 17.00, 
cena: od 5,- Kč /dárečky možno vzít s sebou z do-
mova a přímo si je u nás originálně zabalit/
18. 12. a 19. 12. Šplháme za Ježíškem – od 16.00 
do 17.00 v tělocvičně TYMY, vstup zdarma
20. 12. Vánoční zpívání v čajírně - od 18.00, po-
sezení s  kytarami, zpívání lidových i vánočních 
písní…, vstupné dobrovolné
20. - 21. 12. Vánoční noční deskohraní – od 
18.00, cena: 70,- pro členy Deskohraní, 100,- ostat-
ní, přihlášky do 18. 12.
22. 12. Zvonečkové koledování se Zrníčkem – 
v 9.00 u stromečku na náměstí E. Beneše, zvoneč-
ky, rolničky s sebou
28. 12. Štěpánský turnaj v sálové kopané pro děti 
a mládež do 18 let – od 14.30, máš chuť si zahrát 
fotbal? Tak přijď. Těšíme se na tebe, cena: 10,- Kč, 
bližší informace v kanceláři TYMY
28. - 29. 12. Dětský silvestr – od 18.00 noc plná 
překvapení a zábavy s  půlnočním „přípitkem“, 
cena: 100,- pro členy Deskohraní, 150,- ostatní, 
přihlášky do 20. 12.

Od 1. 12. do konce roku – Výstava fotek k akci 
Fair play – jedná se o festival propagující netra-
diční a extrémní sporty. Výstava bude probíhat po 
celý měsíc prosinec.

KROUŽEK LALI JÓGY – Pro děti od 3 do 6 let, 
každý pátek od 15. 15. Jóga dětem pomáhá lépe 
vnímat své tělo a respektovat sebe i své okolí v ne-
soutěživém prostředí. Jóga učí harmonii. Živé děti 
zklidní, málo aktivní naopak povzbudí k  činnosti. 
Naučí je odpočívat, rozvíjí jejich fantazii, radost ze 
života a sebevědomí. Děti, které cvičí jógu, lépe zvlá-
dají řešení stresových situací. Cvičební hodiny jsou 
plné nejrůznějších her a zábavných pomůcek s po-
hádkovými a jinými tématy, které jsou dětem blízké.

KROUŽEK BUBNOVÁNÍ A DALŠÍHO INTUI-
TIVNÍHO HRANÍ – Pro děti od 6 let, každé úte-
rý od 16.00. RYTMICKÉ I INTUITIVNÍ HRANÍ 
PRO PROPOJENÍ PRÁCE MOZKOVÝCH HE-
MISFÉR, tzn. lepší naladění se na naši logickou i 
citovou oblast vnímání. Děti se lépe cítí, lépe učí, 
jsou vyrovnané a přitom živé. 

NÁBOR DO ZRNÍČKA – hledáme holky a kluky 
do folklorního kroužku Zrníčko /do 7 let/, udržuje-
me tradice našeho regionu, tancujeme, zpíváme kaž-
dý čtvrtek od 16.00 do 17.00, cena: 800,- za celý rok

HLEDÁME ZÁJEMCE DO DĚTSKÉ HUDEBNÍ 
SKUPINY - trumpetisty, saxofonisty, baskytaris-
tu, hráče na klavír, flétnu, pozoun a bubeníka  
a další, zájemci, informujte se v kanceláři TYMY 
co nejdříve, připravujeme dětský muzikál, který 
bude mít premiéru na jaře 2014

HLEDÁME ZÁJEMCE DO DRAMATICKÉHO 
KROUŽKU – „DRAMAŤÁK“ – tento kroužek je 
určen dětem a mladým lidem do 20 let, hlaste se 
v kanceláři TYMY  >>>
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>>> PŘIPRAVUJEME
Harmony yoga neboli hormony v  pohodě - je 
určena pro ženy každého věku, i pro ty které jógu 
nikdy necvičily, je účinná při řešení poruch způ-
sobených hormonální nerovnováhou (hyper a hy-
pofunkce štítné žlázy, menstruační potíže, cysty, 
předčasná menopauza…), při problémech s  otě-
hotněním, snižuje symptomy v období menopau-
zy a klimakteria, přináší psychickou vyrovnanost 
a vitalitu, obsahuje systém 21 cviků, které pak 
můžete cvičit doma, cena: 990,- / 9 lekcí, 1 lekce  
= 75 min., neděle 17.15 – 18.30

Lyžařské kurzy pro děti předškolního věku na Tro-
jáku, 13. - 17. 1, 20. - 24. 1., 3. - 7. 2, 17. - 21. 2., bližší 
informace v kanceláři TYMY, přihlášky do 15. 11.

Jarní pobyt pro děti – PIRÁTI NA TROJÁKU – 
3. 3. – 9. 3. 2014 /mohou se zúčastnit také rodiče 
s dětmi/

SBÍRÁME PLASTOVÁ VÍČKA PRO LUKÁŠ-
KA ZÁBOJE, který trpí vzácným metabolickým 
onemocněním, což mu mimo jiné způsobuje velké 
pohybové problémy. Aby mohl co nejlépe chodit, 
potřebuje MOTOmed. PŘIPOJTE SE K NÁM!!!
PODPORUJEME ZVÍŘÁTKA – sběr suchého 
pečiva /chleba, rohlíky, koláče/ pro domácí zvířata

DÍVKA ROKU 2014 – děvčata ve věku 13–16 
let, můžete se již nyní hlásit v kanceláři TYMY do 
této zajímavé soutěže, která bude probíhat v lednu 
nebo únoru 2014

NABÍDKA
Možnost pronájmu jídelny s kuchyňkou
Tento nově zrekonstruovaný prostor je vhodný pro 
pořádání rodinných či podnikových oslav. Kapaci-
ta cca 40 osob. Je zde samostatný vchod přímo ze 
zahrady a součástí je také sociální zařízení. Infor-
mace na tel.: 573 39 69 28, 734 358 563
Vaničkování - OS ČČK nabízí plavání dětí od 6 
týdnů do 1 roku
Kde: Středisko volného času – TYMY, Sokolská 70
Kontakt: OS ČČK Kroměříž, Koperníkova 2646, 
tel.: 777 627 440, mail: plavani-cck@seznam.cz 
Nabídku zájmových kroužků na školní rok 2013-
2014 najdete na stránkách – www.tymycentrum.cz
Přihláška do kroužků -  v kanceláři TYMY nebo na 
stránkách www.tymycentrum.cz  

Měsíc v TYMY
SOUTĚŽ - O VŠETULSKOU LENTILKU 2013

Pátý ročník soutěže ve standardních a latin-
skoamerických tancích „O VŠETULSKOU LEN-
TILKU 2013“ se konal v  sobotu 2. listopadu ve 
společenské hale Střediska volného času Holešov, 
které bylo spolu s TK GRADACE Kroměříž také 
pořadatelem této akce. Během celého dne se na 
parketě vystřídaly všechny věkové kategorie od 
nejmenších až po dospělé.  Tanečníci předváděli 
obdivuhodné výkony a diváci je za to odměňo-
vali bouřlivým potleskem.  Celá soutěž proběhla 
za podpory společnosti Nestlé Česká republika,  
a tak si vítězné páry odvážely domů nejen medaile 
a diplomy, ale také balíčky plné lentilek. Z domá-
cího kroužku společenských tanců SVČ – TYMY 
Holešov se nejlépe dařilo páru Šimon Vybíral – 
Lucie Kopčová, který si vytančil dvakrát 1. místo, 
Petr Pecháček – Nikola Schönwälderová – 1. mís-
to, František Přikryl – Berenika Teličková - 2. mís-
to, Dominik Juřík – Anna Gregušová - 3. místo  
a Vít Trhlík – Kateřina Malíková – 6. místo.

SVČ Holešov

V TYMY se uskutečnil Foto Workshop 
s Kryštofem Vaňkem

Přesto, že je Kryštof Vaněk teprve žákem 
druhé třídy, má za sebou již bohatou zkušenost 
co by mladý nadějný fotograf. Letos v červnu byl 
oceněn u nás v TYMY jako Talentík 2013. A právě 
při této slavnostní příležitosti jsme se s Kryštofem  
a jeho rodiči domluvili na spolupráci. 19. října jsme 
společeně v TYMY uspořádali Foto Workshop na 
téma „Portrétní fotografie“, který vedl Kryštof 
společně se svými rodiči. Účastníci této zajímavé 
akce se dozvěděli jak fotit portrét, jaké jsou druhy 
portrétů, na co si dávat pozor, správné zaostřování 
a další zajímavé informace. Děkujeme Kryštofkovi 
i jeho rodičům za jejich ochotu a spolupráci a těší-
me se na další společné akce.

Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ – TYMY

V čajírně TYMY proběhla beseda 
Posvátná místa a příběhy indiánů

Se svými zážitky se přišel podělit Dušan Ha-
nák se svou ženou Petrou ve čtvrtek 24. 10. 2013, 
kteří se stali již před pěti lety  adoptivními dětmi in-
diánských rodičů právě z kmene Černonožců. Ob-
řadním způsobem jim byla dána jména Orlí křídlo 
a Svatá letící žena. Povídání o indiánech bylo velmi 
poutavé, hluboké a doprovázené písněmi a bubno-
váním. Po skončení první části bylo mnoho dotazů. 
Děkuji Dušanovi a jeho ženě za krásně prožitý pod-
večer a přeji jim hodně elánu a energie při šíření 
poselství Černonožců v našich podmínkách. 

Podzimní prázdniny v TYMY
Na letošní podzimní prázdniny připravilo 

pro děti i dospělé TYMY – SVČ spoustu zajíma-
vých aktivit. Uskutečnil se taneční workshop, dále 
turnaj ve stolním tenise, podzimní dílny, cvičení 
na jumping trampolínách, příprava opery Brun-
dibár a Slavnost broučků. Děti si mohly během 
podzimních prázdnin přijít zahrát stolní fotbá-
lek, kulečník, využít tanečních podložek a také 
tělocvičnu. Pro dospěláky jsme připravili zájezd 
za kulturou, tentokrát do Uherského Hradiště na 
muzikál Kdyby tisíc klarinetů. Děkuji všem, kteří 
se podíleli na zajištění provozu i organizačním za-
bezpečení všech akcí, které o podzimních prázd-
ninách v TYMY proběhly.

Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ - TYMY

Zástupci TYMY se zúčastnili 
národního setkání DofE

V pátek 11. 10. 2013 v 8.00 jsme vyrazily na 
celostátní setkání účastníků Mezinárodní ceny 
vévody z Edinburghu do Janova nad Nisou. Naši 
delegaci z TYMY Holešov tvořila šestičlenná sku-
pina dívek ve složení Karolína, Monika, Radka, 
Bega a naší vedoucí byla Bětka.  Po milém uvítá-
ní a rychlém ubytování jsme se všichni začali se-
znamovat pomocí her. Velmi nás zaujala večerní 
čajovna, kde se představovaly jednotlivé organi-
zace. V sobotu nás čekala hra s názvem Cesta do 
hlubin, kde jsme si vyzkoušeli nejrůznější doved-
nosti. Odpoledne přijel na návštěvu Dan Přibáň, 
který projíždí s  trabanty napříč kontinenty. Jeho 
vyprávění bylo vtipné, zajímavé a velmi poučné. 
Večer patřil talentům! Všichni dostali možnost 
předvést, co v  nich je. Také my jsme se snažily  
o co nejlepší výkon a co nejvíce pobavit. Myslím, že 
se nám to podařilo. Celostátní setkání bylo  velmi  

zajímavé, některé úkoly byly pro nás velkou vý-
zvou.  Doporučujeme všem našim vrstevníkům 
zapojit se do této zajímavé mezinárodní aktivity. 

Radka Kydalová, Karolína Vaclachová, Mo-
nika Krejčí - účastnice národního setkání

Dětský parlament volil své zástupce 
Ve čtvrtek 17. 10. 2013 se v ICM Holešov 

uskutečnilo slavnostní volební zasedání Parla-
mentu dětí a mládeže města Holešova, kterého 
se zúčastnili zástupci všech základních i střed-
ních škol našeho města. Proběhla zde veřejná 
volba Rady PDM. Nově zvolená rada se potom 
odebrala na své první krátké jednání, na kterém 
zvolila předsedu a dva místopředsedy. Novou 
předsedkyní PDM se stala Vendula Kuchařová  
a dalšími členy Rady PDM jsou Lukáš Pánek, Es-
ter Dvořáková, Markéta Mikešková a Katka Luc-
ká. Ve druhé části jednání si členové vyměnili in-
formace ze svých škol, vytyčili si hlavní úkoly do 
nadcházejícího období a vyhlásili tradiční cha-
ritativní sbírku Plyšák pro radost. Děkuji všem 
zástupcům škol za jejich aktivní přístup. 

Mgr. Jarmila Vaclachová, koordinátorka PDM

TYMY uskutečnilo výlet na Pálavu 
TYMY – SVČ pořádá každý rok zájezd pro 

pracovníky i další externí spolupracovníky. V le-
tošním roce naším cílem bylo malebné město 
Mikulov a Pálava. Výlet se uskutečnil v neděli 27. 
října. Navštívili jsme krásné historické památky 
Mikulova. Z Mikulova jsme pokračovali do Pavlo-
va, známé vinařské obce, kde jsme měli zajištěnou 
exkurzi ve vinném sklepě. Zde proběhla přednáš-
ka, ale také malá ochutnávka. Milovníci turistiky 
si nenechali ujít výšlap na Dívčí hrad, odkud byl 
nádherný pohled na celou Pálavu i na přehradu 
Nové Mlýny. Krásný den jsme zakončili společ-
ným posezením ve vinárně u Bednářů. 

Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ – TYMY
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SOCIÁLNÍ OBLAST, FIRMY

Holešov (JZ) - U příležitosti dne otevřených 
dveří v CpS Holešov byl zahájen provoz zdej-
ší nové retrokavárny. Ta vznikla v místě prostor, 
sloužících již dříve k posezení a občerstvení zdej-
ších obyvatel.  „Den otevřených dveří je každoroční 
celorepublikovou říjnovou akcí, která probíhá ve 
většině podobných zařízení. Letos se uskutečnila  
8. a 9. října.  Aktivitu provozujeme pod záštitou 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb, jejímž 
jsme členem. Naplňujeme tak standardy péče o se-
niory, kdy se otevíráme okolí a s našimi službami se 
mohou seznámit lidé, kteří by se k nám jinak nedo-
stali. V rámci těchto dnů jsme otřevřeli již zmíně-
nou retrokavárnu a rozšířili tak prostory, které bu-
dujeme pro domov se zvláštním režimem,“ sdělila 
nám ředitelka zařízení Mgr. Ivana Bozděchová, ja-
kým způsobem a za jakých podmínek se podařilo 
přestavbu zrealizovat, a dále vysvětlila: „Reagovali 
jsme na dobročinnou akci firmy SODEXO PAS ČR. 
Ta v rámci své propagace a charitativní činnosti vy-
hlašuje a pořádá akci, která se nazývá „Plníme přání 
seniorům“. My jsme se do ní se svým projektem při-
hlásili s tím, že bychom chtěli ze stávajícího méně pří-
jemného prostředí udělat nějakou retrokavárničku, 
v níž by se seniorům dobře odpočívalo. Náš projekt 

V těchto dnech je dokončována první část 
oprav, která byla zaměřena na odstranění nejzá-
važnějších nedostatků v protipožárním zabezpe-
čení objektu. 

Den otevřených dveří v centru pro seniory 

Dokončena první část oprav v centru pro seniory
V roce 2011 proběhla v CpS kontrola HZS 

na zabezpečení budovy proti požáru, která shle-
dala závažné nedostatky a následně nařídila bez-
odkladné odstranění závad. Zastupitelstvo města 

proto schválili plán oprav a jejich 
financování

V první fázi byl vybudován 
nový evakuační výtah a jeden ze 
stávajících výtahů byl zrekon-
struován tak, aby rovněž splňoval 
požadavky kladené na evakuační 
výtahy. Současně byly osazeny 
protipožární dveře ke schodiš-
tím, takže vznikly dvě chráněné 
únikové cesty. 

Nevyhovující hydranty byly 
přemístěny a včetně přívodu 
vody jsou nové. Rovněž se pra-
covalo na elektroinstalaci. Byl 

byl vybrán mezi ty, na něž se začaly 
vybírat finance. My jsme jej rovněž 
zveřejnili a ve veřejné sbírce se nám 
podařilo získat částku 2 573 korun. 
Do požadovaných 14 500 korun 
doplatilo Sodexo ze svých prostřed-
ků částku 11 927 Kč. Dohoda byla 
podepsána v  srpnu, měli jsme tedy 
tři měsíce na to, abychom kavár-
ničku zprovoznili do začátku října. 
Po drobnějších stavebních úpravách  
a výmalbě prostor jsme do oken dali 
nové záclony, nábytek, lustry a další 
osvícení. Na stěny obrázky a deko-
rativní předměty. Společně s širokou 
nabídkou a příjemnou obsluhou zdejšího bufetu 
jsme tak obyvatelům i návštěvníkům domova vy-
tvořili útulnější prostředí, než zde bylo původně.“  
Pěkné prostředí zrekonstruovaných prostor i ce-
lého zařízení kladně hodnotili i zástupci vedení 
města Holešova, kteří se přišli do domova podí-
vat a při té příležitosti i pozdravit s jeho obyvate-
li. „Dnes již domovy důchodců působí v mnohém 
velmi dobře. Všichni se snažíme o to, aby se zdej-
ší prostředí co nejvíce podobalo tomu domácímu. 

zakoupen a připojen dieslový agregát jako záložní 
zdroj při výpadku elektrické energie a vyměněn 
hlavní rozvaděč.

Vše probíhalo za plného provozu, takže se 
zaměstnanci i senioři museli vyrovnat se zvýše-
ným hlukem, prachem a ztíženými provozními 
podmínkami. Koordinace prací na opravách se 
zajištěním péče o seniory byla mnohdy velmi ná-
ročná. 

Přesto si myslím, že jsme vše zvládli ku pro-
spěchu věci, za což patří poděkování jak firmě 
Rapos a jejím zaměstnancům, kteří nám vycházeli 
vstříc, tak zaměstnancům centra pro seniory, kte-
ří i ve ztížených podmínkách zajistili potřebnou 
kvalitní péči našim klientům.

Mgr. Ivana Bozděchová, 
ředitelka CpS

Společné a společenské prostory postupně zdobíme 
například výrobky z keramiky, které si klienti sami 
vytváří v rámci terapií v keramické dílně. Na výzdo-
bě se tedy sami podílejí. K vybavení společenských 
interiérů nepohrdneme mnohdy i starším nábyt-
kem a doplňky, které seniorům připomínají jejich 
domovy. Jsou to trendy současné péče o seniory  
a my nemůžeme zůstat pozadu. Snažíme se vybírat 
věci, které navozují příjemný pocit a myslím si, že se 
nám to daří,“ dodala Bozděchová.  
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V loňském roce poprvé uskutečněná mysli-
vecká slavnost – Svatohubertský den v  Holešově 
-zažila svůj velmi úspěšný druhý ročník, který 
snad znamená začátek tradice tohoto svátku všech 
myslivců. 

V  letošním roce přijali záštitu nad Hubert-
ským dnem hejtman Zlínského kraje MVDr. 
Stanislav Mišák a starosta města Holešova Pavel 
Svoboda. Zlínský kraj a město Holešov i finančně 
významně přispěly k uspořádání této slavnosti. 

Organizačně zajistili konání oslav opět sami 
myslivci z  mikroregionu Holešovska – na uspo-
řádání hubertského dne se podílela myslivecká 
sdružení Dobrotice-Žopy, Kostelec u Holešova, 
Martinice-Horní Lapač, Prusinovice, Přílepy, Ry-
mice, Tučapy a Zahnašovice, nakonec se konání 
této slavnosti zúčastnilo i myslivecké sdružení Ku-
rovice. Do složitých, časově, pracovně i finančně 
náročných příprav se zapojila valná většina členů 

Dovolujeme si tímto poděkovat hlavním 
organizátorům již druhého ročníku mimořádně 
úspěšné a potřebné akce – Hubertské mše sv. a 
navazujících mysliveckých slavností v  Holešově. 
Kromě v článku uvedených předsedů mysliveckých 
sdružení, starostů obcí, členů výborů a ostatních 
myslivců z pořádajících MS je to především MVDr. 
Zbyněk Miklík, předseda přípravného výboru, kte-
rý byl hlavním organizátorem celé této akce. Dále 
holešovský děkan Mgr. Jerzy Walczak, který již 
druhým rokem inicioval pořádání těchto slavností 
a zaštítil spolupráci většiny myslivců Holešovska. 

Hubertský den již podruhé
těchto mysliveckých sdružení, velmi významnou 
pomoc a podporu poskytli i starostové zúčastně-
ných obcí. Prostory pro přípravu Hubertského 
dne i pro konání většiny akcí ochotně poskytla a 
rámec pro přípravné práce nabídla Římskokato-
lická farnost Holešov.

Oproti loňskému roku byl program dne pod-
statně širší a velkorysejší. V  neděli 3. listopadu, 
tedy přímo na svátek sv. Huberta, se sešli zástupci 
všech pořádajících mysliveckých sdružení – uni-

formovaní myslivci, honci, psovo-
di se psy a sokolníci s ochočenými 
dravci, starostové pořádajících 
obcí a místostarostové Holešova 
před Holešovským zámkem. Vy-
tvořil se dlouhý průvod – v  čele 
nesli myslivci prapor Holešova 
a prapory obcí z  mikroregionu, 
s nimi pak šli představitelé města 
a obcí, za nimi nesli uniformo-
vaní myslivci na nosítkách hlavu 
jelena – desateráka, který je sym-
bolem patrona myslivců, sv. Hu-
berta. Následovali myslivci se psy, 
s dravci a desítky dalších myslivců 
a honců v  krásných uniformách. 
Průvod, doprovázený trubači ze 

Střední lesnické školy Hranice na Moravě obešel 
za velkého zájmu stovek diváků  náměstí a něko-
likrát se zastavil – na zastávkách zahráli trubači 
krásné lovecké skladby – hlaholy a fanfáry. Před 
farním kostelem uvítal průvod holešovský děkan 
a farář J. Walczak spolu s děkanem z Nemšové A. 
Košíkem, myslivcem, který navštěvuje MS Pru-
sinovice. A za zvuků nádherné Hubertské mše 
B-dur autorů P. Vacka a J. Selementa, mistrovsky 

Poděkování  organizátorům 2. Hubertského dne

provedené Holešovským chrámovým sborem a 
Trubači SLŠ Hranice pak v kostele, krásně vyzdo-
beném chvojím, lesními plody, vycpanou zvěří a 
symboly myslivosti – tesákem, borlicí a klobou-
kem – začala zpívaná a troubená slavná Svatohu-
bertská mše sv., celebrovaná oběma děkany. Na 
závěr mše sv. posvětil holešovský děkan nejnovější 
knihu holešovského občana, významného spiso-
vatele myslivecké literatury Z. Hlaváče – Poslední 
lov. 

Po skončení mše bylo nabídnuto všem zdar-
ma drobné občerstvení a v průjezdu fary si mohli 
zájemci prohlédnout zajímavou a milou výstavku 
uměleckých předmětů s  mysliveckou tematikou, 
vývojových řad shozů srnčího paroží, kronik 
jednotlivých mysliveckých sdružení a fotografií 
z  mysliveckého života. Na výstavce byly rovněž 
prezentovány knihy s  mysliveckou tématikou, 
zejména od Z. Hlaváče, který poskytl zájemcům 
svou autogramiádu. Před farou byl rovněž umís-
těn prodejní stánek myslivecké literatury.

No a potom se už členové mysliveckých 
sdružení, organizátoři akce a představitelé obcí 
odebrali do internátu policejní školy na mysli-
vecký oběd a ještě dlouho do odpoledne seděli, 
besedovali, vyprávěli si myslivecké historky, občas 
i „latinsky“, trubači zahráli veselé i smutné mys-
livecké skladby a všichni tak vzdali poctu sv. Hu-
bertovi, patronu všech myslivců. 

A tak jsme letos opět nejen oslavili hubertský 
svátek, ale hlavně utužili přátelské vztahy mezi mys-
livci i obcemi našeho regionu a přiblížili záslužnou, 
namáhavou činnost myslivců ostatním občanům. 
Těšíme se na třetí ročník hubertských slavností  
a přejeme všem Lovu, lesu a myslivosti zdar!

-kb-

Mysliveckou výstavu zajistil na profesionální úrov-
ni spisovatel Zdeněk Hlaváč. Skvělý guláš uvařil Jiří 
Navrátil. Na přípravě slavností se rovněž aktivně 
podíleli a významnou část finančních prostředků 
od velkých sponzorů zajistili za město Holešov ing. 
František Fuit a ing. Karel Bartošek. 

Kromě organizátorů je třeba poděkovat všem 
sponzorům a dárcům, kteří zajistili financování 
této rozsáhlé akce.

Děkujeme za krásné zážitky a těšíme se na 
další Hubertskou mši sv. v roce 2014.

Přátelé z Pily Totek a Javora s rodinami

REDAKČNÍ POZNÁMKA:

Jsme-li u děkování a oceňování zásluh za přípravu 
a průběh této, jedné z nejúspěšnějších kulturních a 
společenských akcí v našem regionu, nesmíme za-
pomenout na rodinu Totkovu a Javorovu, které se 
se svými přáteli rozhodujícím způsobem podílely 
na přímo úžasné myslivecké výzdobě nejen farního 
kostela, ale i všech ostatních míst, na kterých letošní 
hubertské oslavy probíhaly.

Pokud jste se v prvním zářijovém týdnu vy-
dali do zámeckého parku, mohli jste si všimnout, 
že se kolem něco děje. Na Hájence v  zámeckém 
parku totiž pod vedením instruktorů občanského 
sdružení Skřítek, o.s. začaly vznikat tři úplně nové 
osady. Stejně jako v  předchozích dvou letech tak 
i letos od 3. do 6. 9. 2013 proběhl adaptační kurz 
pro nové studenty – prváky a primány Gymnázia 

Adaptační kurz se opět vydařil!
L. Jaroše v Holešově. Celý program byl vystavěný 
na principech zážitkové pedagogiky a zkušenost-
ního učení, a učili jsme se ne jinak než hrou. Na 
studenty čekala spousta různorodých aktivit, které 
měli možnost si vyzkoušet a jejich prostřednictvím 
se tak lépe poznat se svými spolužáky a třídními 
učiteli. Celé čtyři dny jsme společně budovali zá-
klady třídní osady – budoucího třídního kolekti-

vu. Podařilo se nám zapříst první nitky s novými 
kamarády, zvládnout složité týmové úkoly, vytvořit 
obraz celé osady a najít si v ní své místo.  Zjistili 
jsme, že mnohem víc zvládneme, když budeme dr-
žet spolu a zkusili jsme si důvěřovat lidem kolem 
sebe.  A po víkendu se ve škole všichni mohli těšit 
nikoliv na neznámé obličeje, ale na kamarády, se 
kterými mají první společné velké zážitky. 
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Poděkování voličům 
i členům komisí

Předčasné parlamentní volby zamíchaly 
až trochu nečekaným způsobem s českou poli-
tickou scénou. Každý si jistě obrázek již udělal 
a je nyní na zvolených poslancích a lídrech 
úspěšných stran, aby svůj mandát a potenciál 
nepromrhali. Ale také, aby republiku skutečně 
vedli dopředu.

Dovolím si poděkovat všem voličům, že 
se voleb zúčastnili a vyjádřili svůj názor na 
naši politickou reprezentaci, další poděkování 
přináleží těm, kteří volili konzervativní strany 
hájící skutečné lidské hodnoty a svobodu a 
nezávislost jedince, a poděkování si zaslouží i 
všichni pracovníci města a obcí a členové vo-
lebních komisí, kteří se postarali o bezproblé-
mové zajištění voleb.

Srdečně Rudolf Seifert

Pozvánka KČT na 
„Klubový večer s cestovatelem“

Janem Vlasákem
„Hory a lidé Rumunska“,  
který se bude konat ve středu dne 27. listo-
padu 2013 v 17.00 hod. v Kino Clubu v Ho-
lešově.  (V přízemní hale kina vpravo.)

Jan Vlasák vyhledává pokud možno méně 
civilizované oblasti, libuje si v  drsnějších 
podmínkách a preferuje cestování s  mini-
málními náklady. Zamiloval si Rumunsko, 
kam se rád vrací, také si velmi dobře rozumí 
s domorodci a také s rumunskými Čechy.   

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM                                                                                                                     
Místní organizace České 

strany sociálně demokratické 
(MO ČSSD) Holešovděkuje všem 
voličům za důvěru a podporu 
našim kandidátům při volbách 
do předčasných voleb Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky, konaných 
ve dnech 25. - 26. 10. 2013.

V  13 volebních okrscích města Holešova a 
místních částí Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy 
přišlo k  volbám 6060 občanů tj. necelých 63% 
z  celkového počtu voličů. ČSSD získala 25,39% a 
přesvědčivě vyhrála před hnutím ANO (17,96%) a 
KSČM (16,19%). Díky Vašim hlasům tak Holešov 
dosáhl jeden z nejlepších výsledků ve Zlínském kraji.

Bohužel tento úspěch se směrem k  větším 
městům, krajům a především hlavnímu městu ne-
ustále snižoval, až k  výsledným 20,45%, které sice 
stačily k  celkovému vítězství před hnutím ANO 
(18,65%) a KSČM (14,91%), ale rozhodně nenapl-
nily naše představy o výsledku voleb a vedly k faktu, 
že Holešov nebude mít po 11 letech svého poslance. 
Tento výsledek by měl ČSSD vést k hluboké analý-
ze a zamyšlení nad jejím dalším vývojem. Vedení 
ČSSD musí vystupovat jednotně a ne se tříštit na 
jednotlivé frakce. V případě, že se nepodaří ČSSD 
sestavit fungující koalici, měl by být svolán mimo-
řádný sjezd a na něm zvoleno nové vedení. 

MO ČSSD Holešov ještě jednou děkuje všem 
voličům za jejich hlas pro naše kandidáty a věří, že 
svým dlouhodobě zodpovědným přístupem k  ře-
šení problémů na komunální i regionální úrovni a 
stálým kontaktem s občany si Vaši přízeň zachová i 
při nadcházejících volbách v roce 2014.

Jaroslav Chmelař
předseda MO ČSSD Holešov

Vážení spoluobčané,
Městský výbor Komunistické strany Ćech a Mo-

ravy v Holešově vám děkuje za hlasy odevzdané pro 
naši stranu v mimořádných parlamentních volbách. 
Jsme rádi, že vaše důvěra v nás roste, že se řady našich 
voličů rozrůstají a my vám máme stále co nabídnout. 
Je zřejmé, že již bylo dost slibů, šířených pravicí, kdy 
pomalu nezůstal kámen na kameni a lidé silně poci-
ťují chybějící základní životní jistoty. Chceme, abyste 
věděli, že zastupitelé za KSČM jsou tu stále pro vás  
a s vámi, připraveni i nadále obhajovat vaše zájmy.   

Štaudnerová Ludmila, předsedkyně MěV KSČM                                                             

Dne 26. října se v areálu ZO kyno-
logického klubu Holešov konal 1. ročník 
Stopařského závodu o pohár starosty 
města Holešova“. Rozhodčím závodu 
byl Jaroslav Matula. V  osm hodin ho-
din se závodníci sešli v hojném počtu, po 
prezentaci a veterinární kontrole psů si 
vylosovali svá startovní čísla a nastoupili 
k zahájení závodu.  Přivítali jsme psovo-
dy z  Brna, Uherského Hradiště, Uher-
ského Brodu, Frýdlantu, Olomouce, 
Ostravy, Šenova a nechyběli ani zástupci 
naší ZO Holešov. Při zahájení psovody 
přivítal a popřál hodně úspěchů starosta 
města pan Pavel Svoboda s místosta-
rostouMgr. Rudolfem Seifertem. Závodníci byli 
seznámení s  připraveným schématem závodu a 
následně se postupně přesouvali na průmyslovou 
zónu Holešov,kde se odehrával samotný závod. 
První nastoupila kategorie ,,Stopařské mládí“. Ná-
sledovala kategorie FPr1,kategorie FPr2  a kategorie 
FPr3. Závod proběhl za velmi mlhavého a celkem i 
chladného počasí, ale i tak se velmi vydařil ke spo-
kojenosti všech. V průběhu závodu jsme mohli vi-
dět velmi pěkné vypracování stop včetně označení 
nalezených předmětů. Všichni psovodi byli na zá-
vod zodpovědně připraveni a celý závod provázela 
dobrá nálada. Po ukončení stop se závodníci přesu-
nuli zpět do areálu KK, kde proběhlo zhodnocení 
a vyhlášení výsledků celého závodu. Nikdo neodjel 
s prázdnou, každý závodník obdržel upomínkové 
předměty, které věnovalo město Holešov a šálu do 
chladného počasí od firmy H&B. První tři umís-
tění v  každé kategorii obdrželi plakety a dárečky 
od sponzorů závodu, a to od firmy Rapos, Rape-
co a Jacom. Nejlepší stopa ze všech kategoríí byla 

STOPAŘSKÝ ZÁVOD

odměněna pohárem, který věnoval a vítězi osobně 
předal starosta města Holešova pan Pavel Svobo-
da. 1. ročník stopařského závodu vyhrál pan  Jiří 
Basista  s fenkou NO AbraErigoze ZO KK Šenov 
ziskem krásných 98 bodů z možných 100. Holešov 
vzorně reprezentovali dva mladí psovodi. Radek 
Mráček se svým německým ovčákem Chegar 
Námořník, který obsadil 1místo v kategorii FPr. 
2 a Kristýna Bránková s  brabantíkem Anthony 
Usurper, kteří obsadili 3. místo v kategorii „Sto-
pařské mládí“. Na závěr bychom chtěli  poděkovat 
všem sponzorům: Město Holešov,firměRapeco, 
Rapos, Jacom a firmě H&B   za krásné ceny pro 
závodníky, panu starostovi a místostarostovi, že 
si udělali čas a přišli se za námi podívat. Uvědo-
mujeme si, že kynologie není až tak masový sport 
jako třeba fotbal nebo tenis, o to nám víc  nás těší 
a vážíme si zájmu ze strany představitelů města a 
místních podnikatelů, kteří nám neodmítli pomoc 
a podporu v našem snažení.

Pavel Bránka

Na počest zakladatele Sokola M. Tyrše po-
řádá několik let Česká obec sokolská Praha „So-
kolskou plavbu po Vltavě.“ Letošního ročníku se 
zúčastnili tři žačky a jeden žák z oddílu sportovní 
gymnastiky Sokola Holešov se svou trenérkou ses. 
J. Láníkovou. Připomněli si současně znovu loň-
ský XV. všesokolský slet, kde vystupovalo devět 
žáků ve skladbě Jonatán. Plavba na největším par-
níku Praha vedla až k  barrandovskému mostu a 
po třech hodinách končila u nemocnice Na Fran-
tišku. Večeře v restauraci na Kampě byla zaslou-
žená a program pokračoval plaváním v nově zre-
konstruovaném bazénu v přízemí Tyršova domu. 
Závěr Sokolské plavby po Vltavě končil tombolou 
a každý účastník si odnášel sladkosti i upomín-
kové předměty po dni plném aktivního pohybu 
a nezapomenutelných dojmů. Využíváme tuto 

Sokolové - gymnasté v Praze
příležitost a zveme zájemce o pohyb k programu 
v naší T. J. Sokol Holešov.  Naše nabídka zahrnuje 
cvičení od nejmenších až po seniorský věk.

V poslední době se v T. J. Sokol zvýšil zájem 
o cvičení nejmenších s rodiči. Sportovní gymnas-
tika má v naší sokolovně již 60 let nepřetržité čin-
nosti.  Stávající nabídka TYMY, cvičební program 
v  Sokole, soukromé nabídky fitness programů a 
jógy by mohly být více využívány. Závěrem je tře-
ba říct, že je na každém jednotlivci jak a zda chce 
ovlivňovat své zdraví a naplňovat svůj volný čas.

Pohyb i sport pomáhá v mládí správně růst. 
Výbor T. J. Sokol Holešov
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Před skončením podzimních soutěží jsme-
připravili pro mladší žáky SFK Holešov fotbalové 
soustředění. Využili jsme k tomu volné dny během 
podzimních prázdnin. Aktivity jsme začali v are-
álu fotbalového hřiště, kde si kluci zahráli stolní 
tenis, stolní fotbálek a také měli možnost volné 
zábavy s míčem na hřišti. Využili jsme také halu 
na 1. ZŠ, kde proběhl vzájemný turnaj. Kolektiv 
mladších žáků je kamarádský, oceňuji ohromnou 
chuť do všeho, co děláme. Velkou odměnou pro 
kluky je i to, že obě mužstva jsou na 1. místech 
v  soutěži. Většinu hráčů znám už od mateřské 
školky, kdy chodili do benjamínků a zúčastnili se 
i několika soustředění a také jsme pilovali herní 
připravenost. Doufejme, že je bude i nadále bavit 
sport č.1 na světě – FOTBAL!

Podzimní fotbalové soustředění 
mladších žáků SFK Holešov

Chtěl bych pozvat všech-
ny příznivce fotbalu na naše 
turnaje, které proběhnou 
v hale na 1. ZŠ v  Holešově 
v  dopoledním i odpoledním 
čase pro ročník 2001 a 2002.

Termíny: sobota 11. 1. 
2014, sobota 25. 1. 2014 a ne-
děle 16. 2. 2014. Pro ročník 
2001 vždy od 8.30 do 13.00, 
pro ročník 2002 od 14.00 do 
19.00 hodin. 

Ladislav Linda, 
trenér mladších žáků 

SFK Holešov

27. 10. 2013 - TJ Rajnochovice 
- SFK ELKO Holešov B 1:2
sestava: Petr Sedláček, Pavel Pospisil, Jaroslav Křepelka, Tomáš Petrskovský 
(Dušan Chovanec), Petr Tkadlčík, David Bakalík, Radek Vaculík, Tomáš Ko-
šina, Daniel Kuchár (Jan Kadlčík), Pavel Plachý, Roman Pumprla 

góly: Pavel Plachý, Roman Pumprla 

2. 11. 2013 - SFK ELKO Holešov A 
- SK Boršice 3:2 (2:1)
sestava: David Bakala, Jaroslav Zlámal, Vojtěch Matulík, Martin Charuza, 
Milan Roubalík, Jan Barták, Michal Olša, Jakub Chudárek, Andrij Lomaka, 
Tomáš Münster, Kristián Řehák 
góly: Jan Barták, Marek Lukáš, Kristián Řehák
rozhodčí: Mičkal, Nohavica, Horváth

V neděli 20. října proběhl v rakouském Do-
berndorfu závod v běhu do schodů. Místem ko-
nání byla věž Papstwarte, která byla vybudována 
roku 1983 k  příležitosti návštěvy papeže Jana 
Pavla II. na tomto místě. Letošního 2. ročníku to-
hoto závodu se zúčastnil i holešovský Jakub Hřib. 
Vzhledem k parametrům věže – 6 pater, 136 scho-
dů a 24 metrů převýšení – lze tento závod zařadit 
mezi ty sprinterské, ve kterých rozhodují drobné 
detaily a minimální rozdíly mezi výkony jednot-
livých běžců. Jakubovi bylo přiděleno startovní 

Jakub Hřib druhý v běhu do schodů
číslo jedna a hned při zahajovacím výběhu celé-
ho závodu vylepšil nejlepší výkon loňského roku, 
tedy traťový rekord, když dosáhl času 23,63 s. Do-
saženými výkony se před něj postupně dokázali 
vypracovat tři soupeři, po prvním kole tedy Jakub 
držel průběžnou čtvrtou „bramborovou“pozici. 
Každý závodník měl následně možnost startovat 
podruhé a pokusit se tak vylepšit svůj čas. Jaku-
bovi se podařilo čas stlačit na hodnotu 22,94 s, 
což v konečném účtování bralo výbornou druhou 
příčku v celkovém pořadí závodu. 

V  sobotu 2. listopadu se sjeli do Holešova 
zástupci sportovních klubů policie ke svému tra-
dičnímu měření sil na Mistrovství UNITOP 2013 
ve florbalu. Do turnaje se přihlásilo celkem osm 
týmů, se zástupci z Čech i Moravy. Vůbec poprvé 
se stal pořádajícím klubem SKP Holešov se svým 
florbalovým týmem Falkoni, jež má sice bohaté 
pořadatelské zkušenosti, ale tak významnou udá-
lost měli možnost jeho členové připravovat popr-
vé. Od brzkých ranních hodin se s  pravidelnou 
přesností střídaly jednotlivé týmy na palubovce 
zdejší sportovní haly 1. ZŠ, aby se propletly ve 
svých skupinách k  bojům o konečné umístění. 
Hrací doba 2x 10 minut prověřila všechny účast-
níky v podobě absolvování minimálně šesti zápa-
sů pro každý tým. Pro některé hráče to byla vů-

bec první větší turnajová zkušenost, jež si velice 
pochvalovali. Všechna utkání nabízela bohaté 
sportovní zážitky jak jednotlivým hráčům, tak i 
početnému publiku, které zůstalo věrné až do fi-
nálových utkání. Nad průběhem zápasů bděli de-
legovaní rozhodčí ČFBU. 

Vysoké ambice měli samozřejmě domá-
cí Falkoni, kteří se úspěšně probili k 1. místu ve 
skupině A. Ve čtvrtfinálovým souboji si poradili 
s Moravanem Prostějov. K dalším metám chybělo 
však již trochu více sportovního štěstí, kdy v du-
elu s SKPV Praha II. prohráli až po dlouhé sadě 
nájezdů 1:2. V utkání o 3. místo nakonec podlehli 
týmu PAČR Predators 1:2 a umístili se tak těsně 
pod stupni vítězů, což je doposud nejlepší výsle-
dek týmu. Vítězi celého mistrovství se po skvělých 

Florbalový titul opět pro SKP Nymburk
výkonech a bez většího zaváhání, stali opět hráči 
týmu SKP Nymburk, kteří si tak odvezli zaslouže-
ný titul Mistra UNITOP 2013.

Mgr. Pavel Kubíček
Výsledky 

1. místo SKP Nymburk

2. místo SKPV Praha II
3. místo PAČR Predators
4. místo SKP Falkoni Holešov
5. místo SKP Vsetín
6. místo Sportovní kluby policie Zlín o. s.
7. místo Moravan Prostějov
8. místo IPA Hranice
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KADEŘNICTVÍ  S & A
s námi můžete být..

Sebevědomí
Svůdní
Seriózní
Smyslní

Atraktivní
Aktivní
Atypický
A spoustu dalšího

Pokud jste žena, muž či dítě navštivte nás na nám. 
Dr. E. Beneše 5 v Holešově. Objednat se můžete 

na číslech: 739 352 223 & 604 420 370 

Těšíme se na Vás, Silvie & Anna

DFK Holešov - Babice: 1:0 (0:0)
Sestava: Kasalová, Jiroušková, Kozlanská, Fojto-
vá, Pospíšilíková, Víznerová, Lipková, Zichalová, 
Šustáčková, Illéšová, Rybenská

Nejlepší hráčka: Kateřina Kasalová

Lužkovice - DFK Holešov 2:3 (0:2)
Sestava: Kasalová, Jiroušková, Kozlanská, Fojto-
vá, Pospíšilíková, Víznerová, Zichalová, Dětská, 
Hovořáková, Rybenská, Lipková

Nejlepší hráčka: Kamila Dětská 

TJ Sokol Martinice 
- DFK Holešov: 1:1 (0:1) 
Sestava: Jan Pospíšil – Ema Jiroušková – Terezie 
Pospíšilíková – Gábina Lipková – Sára Illéšová – 
Beatrice Kotasová – Karolína Smýkalová – Tomáš 
Láník – Eliška Pospíšilová

DFK Holešov - Babice TJ Sokol Martinice - DFK Holešov

Zatímco letošní biková sezóna ještě zcela 
nekončí, ta závodní je pomalu ale jistě za námi. 
Poslední letošní závod horských kol, který jsme 
absolvovali, byl shodou okolností i posledním ze 
série CyklomaratonTOUR s názvem Okolo Zlína 
a naše děti zase bodovaly.

Pokud bychom měli zhodnotit tento závodní 
rok, tak musíme říct, že pro barvy Holešovských 
Pokalíšků to byl rok zcela jistě nejúspěšnější a dá 
se říci, že naše děti doslova řádily. Ze sedmnácti 
odjetých závodů dokázaly dovézt 9 zlatých, 10 
stříbrných a 3 bronzové medaile. Výkony a tech-

Holešovští Pokalíšci zhodnotili sezonu
nická zdatnost našich mladých závod-
níků šla zase o kus výš a všichni ukáza-
li, že dovedou bodovat i v závodech na 
republikové úrovni, kde se jezdí tech-
nicky velmi těžkým terénem.

Radost z  těchto úspěchů mají 
nejen děti samotné ale také tatínci a 
maminky závodníků, protože oni jsou 
jejich osobní trenéři, kteří s  nimi na-
jíždí stovky kilometrů a snaží se jim 
předat svoje zkušenosti již od útlého 
mládí. Výchova mladých talentů trvá 

roky a naše základna je docela 
početná. Ne všichni z nich se 
dokážou dostat na tak zvanou 
bednu, ale snaží se a baví je to.

Abychom byli konkrét-
nější, chtěli bychom Vám naše nejlepší 
závodníky představit.

Letošní rok je naší nejlepší bikerkou 
Libuše Prchalová, která odjela šestnáct 
závodů a dokázala dovézt 6 zlatých, 4 
stříbrné a 1bronzovou medaili. Ve svých 
12-ti letech dokázala bodovat už i v do-
spělých závodech a v  kategorii 15 až 18 
let zvítězila ve Valašské 50, která je svým 
profilem nejtěžší padesátkou u nás, a 
v  hlavním závodu Okolo Zlína si v  téže 

kategorii dojela pro 2 místo. Jaroslav Prchal si 
dokázal vybojovat 1 zlatou, 5 stříbrných a 1 bron-
zovou medaili, Aneta Lochmanová si dojela pro 
1 zlatou a 1 bronzovou a Veronika Klapilová si ze 
závodů dovezla 1 zlatou a 1 stříbrnou medaili.

Naše děti dokázaly, že připsanou dotaci měs-
ta Holešov si za své výkony a reprezentaci plně 
zaslouží. Na všech závodech v republice kde se 
objeví naše modro žluté dresy se znakem města 
budíme respekt. 

Ing. Jaroslav Prchal

V sobotu 19. října proběhla v tělocvičně VPŠ 
a SPŠ MV Holešov tradiční vzpěračská akce – Vel-
ká cena Holešova 2013 v nadhozu, která se konala 
již po devatenácté. Tato soutěž byla zároveň uspo-
řádána jako 17. Mezinárodní mistrovství Moravy 
v nadhozu, soutěžilo se rovněž v kategorii dívek 
a juniorů do 18 let. Při této soutěži má každý zá-
vodník k dispozici 4 pokusy, a pro určení celko-
vé pořadí se používá přepočet na tzv. Sinclairovy 
body.  V kategorii dívek soutěžily dvě vzpěračky, 
v  juniorské se utkalo celkem 26 borců, a v kate-

Velká cena Holešova v nadhozu
gorii mužů vzpíralo 15 závodníků. Mezi muži zá-
vodil rovněž Daniel Kolář, hlavní organizátor této 
akce, a za připomenutí stojí fakt, že ve startovním 
poli byli rovněž jeho čtyři synové – Josef, Daniel, 
Jan a David, kteří kráčejí ve vzpěračských stopách 
svého otce.  Především nejstarší Josef dosahuje vý-
borných výsledků - při tomto závodě obsadil stří-
brnou příčku mezi juniory do 18 let výkonem 108 
kg, v kategorii mužů se umístil hned za svým ot-
cem na 14. místě a zaostal za ním pouze o 2,0362 
Sinclairových bodů. Z dalších zástupců Holešova 

se umístil Petr Navrátil na pěkném 6. místě s nad-
hozenými 130 kg. Celkovým vítězem se stal Petr 
Slabý ze Sokola Nový Hrozenkov. Organizátoři 
v  čele s  Mgr. Danielem Kolářem opět uspořá-
dali vynikající sportovní soutěž.  České vzpírá-
ní  výrazně těží z koncepční práce holešovského 
vzpěračského oddílu, který systematicky pracuje 
s mládeží našeho regionu a dosahuje dlouhodobě 
výborných výsledků. 

Mgr. Svatava Ságnerová
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Po úspěšných startech holešovských vzpěračů na mistrovských sou-
těžích venku, se dočkali příznivci holešovského vzpírání medailových žní i 
doma. Agilní vzpěrači z SKP Holešov a TJ Holešov byli pověřeni uspořádá-
ním mistrovství České republiky mladších žáků, které proběhlo v  tělocvič-

ně policejní školy v sobotu 9. 11. 
2013. Záštitu nad touto soutěží 
převzal hejtman Zlínského kra-
je pan MVDr. Mišák a finančně 
tuto soutěž Zlínský kraj podpořil. 
V Holešově se sešlo 38 vybraných 
závodníků ve věku do 12 let z celé 
ČR, od Chebu až po Havířov, aby 
změřili své síly v  trojskoku snož-
mo, hodu medicinbalem a v před-
vedení vzpěračské techniky. Celou 
soutěž bedlivě sledoval olympij-
ský vítěz Ota Zaremba, který jako 
host předával svým nástupcům 
medaile a poháry. A mezi nejlepší 
„borce“ se zařadila i čtveřice do-
mácích závodníků.

 V  kategorii do 36 kg měla 
úspěšný debut Katka Šemnická, 
která se nezalekla kluků a výbor-
nými výkony v  atletických disci-
plínách vybojovala pěkné 4. mís-
to. V další kategorii do 40 kg jsme 
pomýšleli na medaili, poněvadž 
Jan Kolář na poslední soutěži 
před šampionátem vytvořil český 

V podzimních měsících velmi úspěšně bojo-
vali holešovští vzpěrači na vrcholných soutěžích 
svých věkových kategorií – mistrovství ČR.

Nejprve se na konci září představili v Příboře 
starší žáci. A hned na této soutěži získali vzpěrači 
TJ Holešov titul mistra ČR. Ve své kategorii do 45 
kg zvítězil Jan Sanétrník a ač věkem ještě mladší 
žák svým výkonem 40 kg v trhu a 52 kg v nadhozu 
porazil všechny starší soupeře a vybojoval zlatou 
medaili. Honza bude mít možnost dosáhnout i 
na „double“, protože bude v  listopadu obhajovat 
titul i mezi mladšími žáky. Zahanbit se nenechal 
i Daniel Kolář, ač byl po vážné operaci, bojoval 
v kategorii do 62 kg, kde získal bronzovou medai-
li. Nejmladším naším závodníkem byl Jan Kolář, 
který v  této kategorii bude závodit ještě tři roky, 
v kat. do 40 kg obsadil pěkné 5. místo.

O čtrnáct dní později bojovali závodníci TJ 
Holešov v Bohumíně mezi juniory do 20 a 23 let. 
I z této soutěže jsme neodešli s prázdnou. V kate-
gorii do 69 kg soutěžil Petr Navrátil a po velkém 
boji, kdy v trhu předvedl 95 kg a v nadhozu 121 
kg, vybojoval stříbrnou medaili v kategorii do 23 
let. Ve stejné hmotnostní kategorii, ale mezi juni-
ory do 20 let závodil i Josef Kolář. Tento teprve 
šestnáctiletý závodník bojoval, ale až o čtyři roky 
starší soupeři byli nad jeho síly a obsadil 7. místo. 
Na svém prvním mistrovství ČR zde vystoupil i 
Josef Brázdil, který trénuje teprve rok a půl. V ka-
tegorii do 85 kg bojoval mezi juniory do 23 let a 
obsadil 10. místo. 

Nejúspěšnější byli holešovští závodníci na 
mistrovství ČR juniorů do 17 let a juniorek do 17 

Holešovští vzpěrači úspěšní na mistrovství ČR
a 20 let, které proběhlo v polovi-
ně října v Havířově. Mezi děvča-
ty nás reprezentovaly závodnice 
SKP Holešov Iva Suszková a Ma-
rie Podešvová, obě studentky SPŠ 
MV. V kategorii do 53 kg se před-
stavila Suszková a po pěkných 
výkonech 36 kg v trhu a 45 v nad-
hozu získala stříbrné medaile jak 
v  kategorii do 17 let, tak i mezi 
juniorkami do 20 let. V další ka-
tegorii do 63 kg bojovala M. Po-
dešvová a byla ještě úspěšnější! 
Po výkonech 43 kg v trhu a 51 kg 
v nadhozu vybojovala titul mist-
ryně ČR mezi juniorkami do 17 
let a v kategorii do 20 let obsadila 
2. místo a získala stříbrnou me-
daili. Po úspěšném vystoupení 
děvčat, se v dobrém světle před-
vedli i hoši. V hmotnostní kategorii do 69 kg závo-
dil Josef Kolář a po vyrovnaném boji, kdy předve-
dl 89 kg v trhu a 102 kg v nadhozu, se umístil na 3. 
místě a získal bronzovou medaili. V další kategorii 
do 77 kg bojoval Ondra Hovjacký z SKP Holešov, 
žák SPŠ MV. Svým výkonem v trhu 96 kg a nad-
hozu 114 kg navázal na své kolegy a získal také 
bronzovou medaili. Nejmladším z celé holešovské 
výpravy byl čtrnáctiletý starší žák Daniel Kolář. 
Nezalekl se starších soupeřů v kategorii do 62 kg a 
obsadil pěkné 5. místo. Holešovští vzpěrači se do-
kázali ziskem 6 medailí z této soutěže zařadit mezi 
nejúspěšnější družstva v ČR, navíc kvůli zranění 

nemohl soutěžit nejlepší holešovský junior Michal 
Salaj, také žák SPŠ MV, který v září vybojoval 10. 
místo na ME do 17 let v kategorii do 85 kg.

Předvedené výkony a zisk medailí na všech 
mládežnických mistrovských soutěžích jsou zá-
roveň jakási forma poděkování Městu Holešov za 
celoroční finanční podporu. Doufáme, že i na dal-
ších soutěžích holešovští závodníci přidají další 
medaile do své sbírky.

Případní zájemci o tento sport se mo-
hou přihlásit u p. Koláře – tel.: 737 665 114 
 

Daniel Kolář

Úspěšné mistrovství ČR mladších žáků ve vzpírání 
v Holešově

rekord v hodu. A Honza Kolář nezklamal – vyrovnanými výkony ve všech 
čtyřech disciplínách s přehledem zvítězil a za výkony 6,5 m v trojskoku, 9,3 
m v  hodu, 32 kg v  trhu a 42 kg v  nadhozu získal titul mistra ČR a zlatou 
medaili. Největší želízko v ohni jsme měli v kategorii do 45 kg, kde obhajoval 
titul z  loňska Jan Sanétrník. Po zisku titulu mezi staršími žáky byl Honza 
největší favorit, nenechal se znervóznit ani ranní nevolností a pověst favorita 
a českého rekordmana v atletických disciplínách potvrdil. Nejlepšími výkony 
celé soutěže v trojskoku (7 m) a hodu (11,2 m) a skvělým trhem a nadhozem, 
kde předvedl 46 kg a 54 kg, zvítězil a za dva roky své kariéry získal již celkově 
pátý titul mistra ČR.Posledním z naší čtveřice byl Karel Loučka, který bojo-
val v kategorii do 50 kg. Svým bojovným přístupem ve všech disciplínách se 
dokázal probojovat na bodované 6. místo ve své kategorii.

Všichni naši závodníci byli zároveň členy družstvaTJ Holešov, které se 
probojovalo do finále ligy mladších žáků. Po zisku dvou titulů vloni a předlo-
ni jsme pomýšleli na zlatý hatrick, ale soupeři ze vzpěračské školy Oty Zarem-
by v Horní Suché byli proti a naše družstvo se muselo v domácím prostředí 
spokojit s výborným druhým místem, na třetím místě skončilo družstvo z da-
leké Rotavy. Poděkování patří také všem, kteří se podíleli na bezproblémovém 
průběhu soutěže, od všech účastníků byla slyšet slova chvály a další „medaili“ 
by si zasloužili pořadatelé.

Svými výkony všichni naši závodníci potvrdili dobrou práci s mládeži 
v Holešově. Předvedené výkony a zisk medailí na všech mládežnických mi-
strovských soutěžích jsou zároveň jakási forma poděkování Městu Holešov 
a Zlínskému kraji za celoroční finanční podporu. Doufáme, že i na dalších 
soutěžích holešovští závodníci přidají další medaile do své sbírky.

Případní zájemci o sportovní přípravu v  našem klubu – atletika, hry, 
plavání, posilování atd. se mohou přihlásit u p. Koláře – tel.: 737 665 114, 
tréninky v tělocvičně policejní školy Holešov.

Daniel Kolář
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VLASTIVĚDA

Chtěla bych na těchto řádcích uvést na pra-
vou míru informace, které uvedl autor píšící pod 
značkou –kb- ve svém  článku s  názvem „Další 
výstava o významné osobnosti Holešova“. 

Nutno úvodem říci, že se autor článku pří-
prav na výstavu ani vernisáže osobně nezúčastnil. 
Přesto si ve svém příspěvku dovolil popsat průběh 
příprav a zhodnotit publikaci, kterou si jen prav-
děpodobně prolistoval. Ráda bych se vyjádřila 
k několika stanoviskům, které autor neoprávněně 
napsal.

Organizátoři výstavy
Prvně bych chtěla zmínit, kdo se konkrétně 

na výstavě o Rudolfu Janovském podílel a jakou 
měrou. Práce na výstavě jsme si rozdělili následov-
ně: 1) osobně jsem připravovala texty a konečnou 
podobu panelů, 2) Ondřej Machálek zajistil výběr 
předmětů a nachystání vitrín spolu s instalací pa-
nelů a 3) pracovnice Městské knihovny Holešov 
vyhledaly ve svém fondu všechny články a další 
dokumenty vztahující se k tematice  výstavy, dále 
zapůjčily své prostory k  pořádání akce a zajistily 
občerstvení. Tudíž by bylo vhodnější, aby autor 
článku vyzdvihl jmenovitě nejen správce muzea, 
ale i další organizátory, kteří na výstavě velmi in-
tenzivně a s ochotou pracovali. 

REAKCE NA ČLÁNEK „Další výstava o významné osobnosti Holešova“, 
UVEŘEJNĚNÝ V AKTUÁLNÍM  ŘÍJNOVÉM ČÍSLE HOLEŠOVSKA  

Hodnocení života Rudolfa Janovského
Co se týká zhodnocení osoby Rudolfa Janov-

ského, tak je nepřesné uvádět, že Rudolf Janovský 
pomáhal například prof. Ladislavu Jarošovi. Re-

daktor má na mysli jen 1,5 roku tr-
vající spolupráci R. Janovského a L. 
Jaroše na přípravách Krajinské ha-
nácko-valašské výstavy v  Holešově 
v roce 1914. Tehdy byli oba dva čle-
ny národopisného odboru: L.  Jaroš 
jako místopředseda a R.  Janovský 
jako jednatel. Později Janovský ni-
jak s prof. Jarošem nespolupracoval. 
Podporoval jen P.  Pavla Kvasničku 
v  jeho vlastivědné práci. Například 
tím, že jako ředitel Spořitelny města 
Holešova finančně podpořil v  roce 
1929 vydání Kvasničkova díla s ná-
zvem Holešovský okres. 

Rovněž je spíše k  zamyšlení 
než na přímé konstatování uvádět 
informaci o tom, že pravnuci Ru-

dolfa Janovského a jejich rodiny „…výrazně ovliv-
ňují náš veřejný a kulturní prostor“. Navíc je přes-
nější uvést, že jen jeden jeho pravnuk žije trvale 
v Holešově, druhý totiž bydlí na Rusavě… 

Vernisáž výstavy
Redaktor následně uvedl, že se vernisáže zúčast-

nilo „26 členů rodin potomků Rudolfa Janovského“. 
Což je opět nepřesné. Již dříve jsem ve svém článku 
na stránkách města Holešova uvedla a také i výše 
v tomto článku, že se vernisáže zúčastnilo 25 členů 
rodiny Janovských – nejen tedy jeho potomci, ale i 
potomci jeho dvou bratrů. To je opravdu výjimečná 
skutečnost. A vážím si všech rodinných příslušníků, 
že přijeli k  nám do Holešova na vernisáž výstavy.

Nová kniha
Největší nepřesnosti se redaktor dopustil 

v předposledním odstavci, ve které provedl velmi 
neobratně zhodnocení nově vydané publikace. 
Opět je opak uvedených informací pravdou. Text 
publikace a panelů vychází z mé bakalářské práce 
popisující život a dílo Rudolfa Janovského. V této 

práci jsem popsala informace, které dříve nebyly 
vůbec známy či byly uváděny chybně. Dále jsem 
při sepisování čerpala ze své diplomové práce, kde 
jsem se věnovala vývoji Spořitelny města Holešo-
va. Historie tohoto peněžního ústavu totiž nebyla 
do té doby nijak zmapována. Proto je zcela mylné 
tvrzení, které uvádí redaktor Holešovska, že tato 
nová publikace „…nepřináší mnoho nového“. Vel-
ká většina informací, které jsou v  publikaci uve-
deny, jsou prvně tiskem vydány a čtenář má tímto 
příležitost se dozvědět řadu unikátních informací.

Redaktor se také pozastavuje nad obsáhlostí po-
známkového aparátu a počtu příloh. Tomuto postoji 
příliš nerozumím. Každá historická práce musí mít 
poznámkový aparát kvůli verifikovatelnosti uvede-
ných informací a také musí obsahovat seznam všech 
použitých pramenů, literatury a obrázků. Díky těmto 
informacím se publikace teprve může řadit mezi díla, 
která mají trvalou hodnotu. V  příloze je také uve-
řejněn opravený a doplněný soupis Janovského pu-
blikační činnosti obsahující 170 článků, který dříve 
sestavil PhDr. Zdeněk Fišer. Není zde tedy nic navíc, 
co by taková historická práce neměla obsahovat.

Závěrem
Výstava je k  vidění ve studovně Městské 

knihovny Holešov nejen každé úterý a čtvrtek, jak 
je v Holešovsku uvedeno, ale také i v pátek a to až 
do konce listopadu. Škoda jen litovat, že autor ne-
zmínil hodně neobvyklou a ojedinělou situaci, kte-
rá nastala ve spojitosti s  vydáním této publikace. 
Mám na mysli její velmi nízkou cenu, za kterou si 
ji zájemce může koupit (tj. 30 Kč). 

Knihu totiž výrazně finančně podpořili po-
tomci Rudolfa Janovského a také jeho rodná obec 
Žeranovice. Tím je publikace ke koupi za třetino-
vou cenu, než představují náklady na jeden výtisk. 
Což rozhodně není obvyklé u knih vydávaných 
v edici Knihovnička Holešovska. Osobně jsem se 
vzdala jakéhokoliv honoráře, aby mohla být publi-
kace prodávána za co nejnižší částku. 

Ať si každý čtenář udělá svůj vlastní postoj 
k  této problematice. Nechť památka na R. Janov-
ského a jeho dílo zůstane mezi námi neustále živá.

Mgr. Radka Pilařová

ODVOZ A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

Včetně vystavení dokladu o ekologické likvidaci 
vašeho autovraku NA MÍSTĚ

Tel.: 777 550 621, 608 749 219
Autovrakoviště Třebětice

Za kompletní nebo téměř kompletní autovrak 
vyplatíme 1000,- Kč
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Holešov - Poslední koncert podzimní série 
festivalu Musica Holešov 2013 zazněl ve velkém 
sále holešovského zámku v  úterý 5. listopadu. 
Byl oslavou státního svátku České republiky, ale 
také oslavou holešovského dětského sboru Mo-
ravské děti, které v programu účinkovaly společ-
ně s  Filharmonií B. Martinů, pod dirigentskou 
taktovkou Stanislava Vavřínka. Hlavním hostem 
festivalu byla přední česká harfistka Jana Bouš-
ková. Před společným vystoupením těchto dvou 
těles došlo ke slavnostnímu pokřtění nového, 
v pořadí třetího CD Moravských dětí. Kmotři byli 
hned tři - starosta města Pavel Svoboda, předse-
da občanského sdružení Musica Holešov Zde-
něk Novák a Jana Boušková, za asistence skvělé 
sbormistryně Moravských dětí Lenky Poláškové, 
Karla Košárka a manažerky sboru Jany Slovenčí-
kové. Sólově vystoupily Pavla Mlčíková - alt a Eva 
Kývalová - soprán. V programu koncertu zazněla 
hudba dvou předních představitelů německého  
a italského baroka Vodní hudba Georga Friedricha 
Händla, jakož i málo slýchaný Harfový koncert in 
C Francoise Adriena Boieldieua. Ve společném 
vystoupení po přestávce zazněla Gloria Antonia 
Vivaldiho.

Jana Boušková - je prý talentem století  
a díky svým výrazným uměleckým úspěchům se 
rychle stala velmi žádanou harfistkou vystupující 
na renomovaných světových pódiích nejen sólo-
vě, ale i komorně. Mimo sólové činnosti se věnuje 
pedagogické dráze a současně vyučuje na třech 
školách. Královské konzervatoři v  Bruselu, Aka-
demii muzických umění a Konzervatoři v Praze. 
Od roku 2005 je též sólovou harfistkou České 
filharmonie. Je zatím jedinou harfistkou České 
republiky, která vyhrála světově nejvýznamnější  
a nejuznávanější harfovou soutěž. Toto vítězství si 
přivezla z USA v roce 1992. 

Stanislav Vavřínek - vystudoval na brněnské 
konzervatoři flétnu a dirigování, pak pokračoval 
na pražské Akademii muzických umění u před-
ních profesorů. V letech 1999 - 2008 působil jako 
šéfdirigent Jihočeské komorní filharmonie České 

95. výročí vzniku republiky oslavilo město koncertem 
Filharmonie Bohuslava Martinů a Moravských dětí

Budějovice. Šéfdirigentem 
Filharmonie B. Martinů se 
stal v  září 2008. Od roku 
2006 působí jako pedagog 
oboru dirigování na praž-
ské AMU.

Filharmonie Bohu-
slava Martinů - byla za-
ložena v  roce 1946 a nese 
jméno jednoho z  největ-
ších českých skladatelů, je-
hož odkazu se programově 
věnuje a nadále jej kulti-
vuje. K  úspěchům, které 
filharmonie v  poslední 
době zaznamenala, bylo 
např. vystoupení ve Vatiká-
nu na zahájení oslav Roku 

1150 od příchodu sv. Cyrila a Metoděje v květnu 
2012, dále opětovné vystoupení na Velehradském 
Koncertu lidí dobré vůle. V  současnosti se FBM 
podílí na turné světové operní sopranistky Angely 
Gheorghiu po evropských městech.

Lenka Polášková - studium na Ostravské 
univerzitě - obor hudební výchova, sbormistrov-
ství ukončila v roce 2003. S Holešovským dětským 
sborem Moravské děti spolupracuje od roku 1998 
jako korepetitorka a od roku 2003 již jako sbor-
mistryně. Pod jejím vedením sbor dosáhl mnoha 
domácích i zahraničních významných úspěchů. 
V roce 2010 jí byla za dosažené úspěchy udělena 
Unií pěveckých sborů cena Sbormistr - junior.

Moravské děti - holešovský dětský sbor 
působí v Holešově již 39 let a patří mezi špičko-
vé sbory známé nejen v České republice, ale i ve 
světě. Moravské děti založil Mgr. Karel Košárek 
starší a vedl je více než 20 let. V roce 1998 převzal 
dirigentskou taktovku MgA. Michal Vajda, roku 
2003 se ujala vedení Mgr. Lenka Polášková. Mo-
ravské děti koncertovaly v mnoha zemích Evropy, 
pravidelně spolupracují s Filharmonií B. Martinů 
ve Zlíně, několikrát natáčely pro Českou televizi.

JZ  
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▶  26. 11. BIG BAND Holešov Josefa Hájka 
s hostem Felixem Slováčkem; vzpomín-
kový večer na Pavla Květáka, kino Svět, 
20.00 hod.

▶  27. 11. Písničkář a kytarista Petr Rímský, 
sala terrena zámku, 19.00 hod. 

▶  29. 11. Bubenický seminář Klaudy 
 Kryšpína, New Drive Club zámku, 
 18.00 hod.  
▶  30. 11. Tradiční vánoční trhy, 
 nám. Dr. E. Beneše, 8.00 - 17.00 hod.
▶  30. 11. Slavnostní otevření zámecké-

ho nádvoří s kulturním programem, 
zámecké nádvoří 9.30 - 13.00 hod. 

▶  30. 11. Adventní koncert Holešovského 
komorního orchestru a Holešovského 
chrámového sboru. Kostel Nanebevzetí 
P. Marie, 16.00 hod.

▶  30. 11. Rozsvícení vánočního stromu, 
nám. Dr. E. Beneše, 17.30 hod.; 16.30 - 
18.30 hod. hraje Holešovská muzika

▶  30. 11. 5. Podzimní ples 1. Základní 
školy - zámek Holešov

▶  3. 12. Adventní koncert učitelů ZUŠ - 
kostel Nanebevzetí P. Marie, 18.00 hod.

▶  5. 12. Přednáška v knihovně 400. výročí 
Bible kralické, 17.00 hod.

▶  6. 12. XIV. Bluesový podzimek; zámek - 
New Drive Club, 19.00 hod.

▶  6. a 7. 12. Den otevřených dveří na Gym-
náziu L. Jaroše Holešov; 6. 12. - 13.00 - 
18.00 hod., 7. 12. 9.00 - 12.00 hod.

▶  13. 12. Jemně šansonový večírek Vlaďky 
Dvořákové alias Květy Karafiátové; kino 
Svět, 19.00 hod.  

▶  19. 12. Adventní vystoupení žáků ZUŠ 
v sala terreně zámku, 17.00 hod.

▶  19. 12. Adventní vystoupení BIG BANDU 
Holešov, kino Svět Holešov, 19.30 hod.

▶  20. 12. Adventní vystoupení tanečního 
oboru žáků ZUŠ, kino Svět, 17.30 hod.

▶  25. 12. Vánoční koncert Holešovského 
komorního orchestru, Holešovského 
chrámového sboru a sólistů. Kostel 
Nanebevzetí P. Marie, 15.30 hod.

▶  26. 12. Vánoční koncert Holešovského 
dětského sboru Moravské děti; kostel 
Nanebevzetí P. Marie; 16.30 hod.

Pozvánka na veškeré akce SVČ TYMY 
a MC Srdíčko uvnitř čísla 
Změna programu vyhrazena,
více www.holesov.info

Nádvoří zámku otevřou 
Vánoční trhy

Holešov - Minulý týden byly dokončeny prá-
ce na nádvoří zámku a tato část stavby také zko-
laudována. Jedná se o nemalou investici, kterou 
budou moci zájemci zhlédnout a zhodnotit oficiál-
ně v době Vánočních trhů. V sobotu 30. listopadu 
proběhnou tradiční Vánoční trhy a část programu 
je směřována právě na zámecké nádvoří i se slav-
nostním uvedením těchto prostor do provozu.

Investice do opravy nádvoří přesahuje pět 
milionů korun a financovalo ji město ze svého 
rozpočtu. Prstenec kolem kašny je tvořen původní 
valounovou dlažbou a tím je prezentován vzhled 
zádlažby asi z přelomu 17. a 18. století. Valouny 
navíc tvoří určitou bezpečnostní bariéru. Druhým 
neplánovaným prvkem na nádvoří je prezentová-
ní studny. Studna je přiznána jen spíše symbolicky 
do výše tří „šárů“ velkých žulových kostek, zakon-
čena pískovcovým lemem a bude zabezpečena 
železnou mříží a dekorativně osvětlena. Nemalou 
investicí v  rámci zadláždění nádvoří jsou také 
rozvody elektřiny tak, aby bylo možno v různých 
částech nádvoří postavit pódium a osvětlení, za-
jistit provoz zahrádky restaurace i dalších zařízení 
souvisejících s multifunkčním využitím.

Poslední a již menší investicí, související 
s  prostorem nádvoří, bude zadláždění průjezdu 
do zámku. Po dohodě s památkáři i investorem se 
nakonec rozhodlo, že toto dláždění bude provede-
no z dubových kostek. Tím se tato část zámku vrá-
tí minimálně do počátku minulého století, Kostky 
ale bude třeba asi z 80 procent koupit, protože ty 
původní, které si ještě mnozí Holešováci pamatují, 
jsou ve velmi špatném stavu. Původně se uvažo-
valo, že by se i tyto prostory zadláždily žulovými 
kostkami, ale protože by se musely také kupovat, 
bylo rozhodnuto použít dřevěné kostky. Ty jsou 
přibližně cenově srovnatelné a byly v těchto pro-
storách historicky používány především z důvodu 
tlumení rázů i zvuků. Jejich nevýhodou je snad 
jen nižší životnost.

A jak jsme uvedli minule, prostor nádvo-
ří uzavřou opravená a repasovaná vrata a oboje 
vstupní dveře. Na tyto práce budou použity zbý-
vající finanční prostředky ze sbírky, kterou Hole-
šováci po roce 2005 podpořili obnovu naší nejvý-
znamnější památky a dominanty města.

Pozvánka na Vánoční trhy, 
otevření nádvoří zámku 
a rozsvěcení
vánočního stromu
Sobota 30. listopadu 
náměstí Dr. E. Beneše a zámek
• Náměstí Dr. E. Beneše od 8.00 hodin
- Vánoční prodejní trhy s občerstvením

• Nádvoří zámku od 9.30 hodin
- úvodní slovo starosty města
- kulturní program – vystoupí dětský soubor 

Zrníčko z TYMY Všetuly, soubor Banana 
Vox při 1. Základní škole, valašský soubor 
Vonička ze Zlína a dixielandová kapela Jazz 
Book Zlín

- na nádvoří bude zajištěno občerstvení pro 
návštěvníky a pouze prodejní stánky s tra-
dičními lidovými a vánočními výrobky 

- k vidění budou také zvířátka pro děti

• Kostel Nanebevzetí P. Marie v 16.00 hodin
- Adventní koncert Holešovského komorního 

orchestru a Chrámového sboru s  požehná-
ním adventních věnců

• Náměstí Dr. E. Beneše v 17.30 hodin
- Rozsvěcení vánočního stromu – tradiční 

setkání malých i velkých obyvatel města  
a zahájení adventního období s programem 
a občerstvením

• Sály zámku Holešov od 20.00 hodin
- Tradiční Ples 1. Základní školy Holešov

Vánoční trhy a program pořádá město Holešov 
prostřednictvím Městského kulturního středis-
ka a adventní koncert Římskokatolická farnost.

Rudolf Seifert


