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ÚVODNÍK

MILÍ HOLEŠOVÁCI,

Právě držíte v rukou 
první – lednové číslo 
našeho měsíčníku „Holešovsko“, kterým 
zahajujeme pravidelný informační přehled 
o událostech v našem městě a jeho míst-
ních částech, které se bezprostředně udály 
a které v nejbližší době plánujeme, nebo 
očekáváme. 
V prvé řadě mi však dovolte, abych Vám 
všem v roce 2014, popřál jen a jen to nej-
lepší. Nechci, aby to znělo jako klišé v zá-
plavě novoročních přání, kterými jsme byli 
svými blízkými a přáteli osloveni na konci 
minulého a nyní na začátku roku nového. 
Já si pod těmito slovy představuji nekoneč-
né množství příjemných emocí, zážitků, 
citů a optimismem nabité dobré nálady. 
Pokusme se přehlížet a nevnímat záplavu 
negací, které na nás útočí ze sdělovacích 
prostředků, či některých našich dílčích 
neúspěchů a pokusme se u sebe a na svém 
okolí vědomě vnímat spíše jen to pozitivní. 
Člověk je šťastný, pokud je zdravý, pokud 
neduhy netrpí jeho blízcí, děti dělají radost, 
má práci a nemusí se obávat o svou exis-
tenci. Také musím ze své pozice k lepšímu 
dodat, pokud ho nad míru nezlobí a ne-
obtěžují úřady, které by spíše měly pomáhat 
a spoluvytvářet motivační prostředí 
pro jeho další aktivity, ať již v osobní, 
rodinné, či pracovní rovině. 

Pokračování na str. 3 >>>

►

Vánoční koncert Moravských dětí 
a Plamínku

Rekonstrukce krytého bazénu 
na 3. ZŠ dokončena

Pozvánka na 21. ročník Rohálovské 
desítky

Výtěžek tříkrálové sbírky opět vyšší 
než v loňském roce

NOVOROČNÍ KONCERT HOLEŠOVSKÉHO 
KOMORNÍHO ORCHESTRU 

Holešov (JZ) - Slavnostní novoroční koncert 
HKO přilákal nebývalý počet návštěvníků. Usku-
tečnil se v podvečer 12. ledna ve velkém sále hole-
šovského zámku a HKO v čele s uměleckým vedou-
cím Ivo Kurečkou opět přesvědčil své obecenstvo, 
že zraje jako víno. Každým dalším koncertem toto 
domácí hudební těleso dokazuje, že umělecky 
stále roste. Svědčí o tom především návštěvnost  
a zájem publika. Letošní novoroční koncert obé 
potvrdil. Hosty nejprve pozdravil a přivítal starosta 
města Holešova Pavel Svoboda. Vyjádřil potěšení 

z toho, že v Holešově vyrostl tak skvělý hudební 
soubor a přislíbil podporu ze strany města. Poté 
se již návštěvníci zaposlouchali do tónů operních 
a operetních melodií světových autorů, které ješ-
tě umělecky znásobily výstupy sólistů Kristýny  
Vylíčilové a Aleše Janigy. Působivé bylo také taneční 
vystoupení dvou tanečních párů z Tanečního klubu 
Gradace Kroměříž. Ovace publika nebraly konce, 
tak došlo i na dva přídavky. Přejme HKO i sobě, 
aby ještě dlouhou dobu a stále s takovým nadšením  
a elánem naplňoval naše duše hudbou a radostí.  
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▶ Informace z jednání orgánů města, rozpis rozpočtu na rok 2014
▶ Pozvánka na zápis do 1. tříd; Ceny města Holešov; Akce milion
▶ Pozvánka na akce MKS Holešov
▶ Rozhovor s uměleckým vedoucím Holešovského komorního orchestru
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Tříkrálová sbírka zahájena na městském úřadu

Holešov (JZ) - Jako již tradičně začala letošní Tříkrálová sbírka na Městském úřadu Holešov. Koledníci se zde setkali se štědrostí a vstřícností. V čele trojice 
mudrců z východu stál děkan holešovské farnosti  Jerzy Walczak. Dostali zde i něco pro zahřátí, aby na koňské bryčce nenachladli.

„ My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví 
vinšujem vám…“ – s touto koledou na rtech se  
v sobotu dne 4. 1. 2014 vydaly skupinky dětí  
i dospělých koledovat po celém Holešově. Také ve 
vesnicích v našem mikroregionu jste mohli potkat 
skupinky tří králů. Těm, kdo jim otevřel, povinšo-
vali štěstí, zdraví a podarovali jej sáčkem cukru či 
kalendářem. Letošní počet dobrovolníků opět na-
rostl, přesáhl počet 250 koledníků. 

V samotném Holešově se děti i dospělí sešli 
v 7.30 h v domě U sv. Martina, posnídali, utvořili 
skupinky, obdrželi tašky s potřebnými drobnost-
mi a společně průvodem se odebrali na náměstí. 
U vánočního stromku se nafotilo hromadné foto 

Město Holešov přivítalo 
nový rok 2014 tradičním 
ohňostrojem

Tradiční novoroční ohňostroj se v Holešově uskutečnil ve středu 1. led-
na 2014 v 17 hodin. Starosta města Holešova Pavel Svoboda na jeho úvod po-
přál všem spoluobčanům vše nejlepší do začínajícího roku 2014. V zámecké 
zahradě se opět sešlo velké množství lidí, kteří se sem sjíždějí i ze širokého 
okolí, aby si společně tuto velkolepou, zhruba desetiminutovou show užili. 
Ohňostroj každoročně zajišťuje město Holešov.

JZ

V ulicích Holešova koledovalo přes 250 koledníků
a následoval přesun do kostela. Požehnání kříd, 
kterými se označují veřeje dveří symbolickými 
písmeny K+B+M doplněné letošním rokem 2014,  
a také požehnání koledníků, se ujal P. Jerzy Walc-
zak. Koledování mohlo začít…

 Naše poděkování patří všem, kteří byli ochot-
ni při této akci pomoci.  Díky patří jak starostům  
a kněžím z okolních obcí, kteří již měsíc před sbír-
kou pomohli s organizací, tak dobrovolníkům, 
kteří v Holešově pomáhali přímo v Domě U sv. 
Martina. Skupinka žen se starala o ustrojení dětí 
do kostýmů, jiná skupinka měla na starost kuchyni, 
další velkou pomocí bylo počítání již přineseného 
výtěžku z pokladniček, které byly pod bedlivými 

a zároveň laskavým dohledem Mgr. Petra Chvá-
tala rozpečetěny. Koledníci za odměnu dostali po 
návratu a odevzdání pokladničky drobný dárek  
a poukázku na filmové představení.    

Celková částka pro Holešov pak byla 206 
464 korun, částka za celý mikroregion Holešov-
sko letos činí 476.367 Kč. V loňském roce se vy-
bralo 470.769 korun, což je o 5598 Kč méně než  
v roce letošním. Je třeba také dodat, že rok od 
roku stále stoupá.     

Upřímně děkujeme vám všem, kteří nám po-
máháte pomáhat!

Foto: Rudolf Seifert
Autor článku: Leona Čapková
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MĚSTO, MĚSTSKÝ ÚŘAD

ÚVODNÍK
>>> Pokračování ze str. 1 

V minulém roce se nám podařilo zrealizovat 
některé velmi náročné investiční akce (...jiho-
východní obchvat Holešova, novou kanalizač-
ní síť Tučapy-Količín-Všetuly včetně místních 
komunikací, kterou jsme navázali na předchozí 
Žopy-Dobrotice, první etapu rekonstrukce cen-
tra pro seniory, další část rekonstrukce zámec-
kého nádvoří včetně vnitřní fasády a střechy, 
revitalizaci části sídliště U Letiště, zateplení  
a výměnu oken na sportovní hale a části 1. ZŠ, 
cyklostezku k  Přílepům, obslužné zázemí ke 
koupališti a další, vše téměř za 300 milionů Kč). 
I v letošním roce nemáme v úmyslu zahálet. Bu-
deme realizovat další investiční, ale i neinves-
tiční záměry. Jedná se především o dokončení 
rekonstrukce centra pro seniory; rekonstrukci 
ulice Sušilova, Národních bojovníků, včetně 
souvisejících chodníků a   prostoru na sídliš-
ti Novosady; zahájení rekonstrukce chodníků 
a s  tím souvisejícího veřejného osvětlení v ulici 
Palackého; parkoviště v  prostoru za kinem; zá-
sadní rekonstrukce koupaliště a krytého bazé-
nu; rekonstrukce budovy bývalé střední školy  
v ulici Pivovarská za účelem sportovního využití  
a vybudování detašovaného pracoviště centra 
pro seniory – výhledově specializované oddělení 
pro těžce postižené seniory; revitalizace zámecké 
zahrady včetně chodníků a mobiliáře; dokončena 
bude zámecká restaurace; pro zvýšení bezpečnos-
ti v našich ulicích plánujeme vybudování nového 
digitálního kamerového systému, nového pul-
tu centrální ochrany a s  tím související posílení  
a organizační změny městské policie. Od 1. ledna 
jsme zavedli novou organizační složku k ochraně 
a technickému zabezpečení majetku města – Sprá-
vu majetku města. Jedná se především o správu 
kulturních a sportovních zařízení města; a další... 
Mimo výše zmíněné budeme i v  tomto roce vel-
mi velkoryse podporovat v  rámci akce „Mili-
on“ sportovní a kulturní aktivity našich občanů. 
Totéž platí i pro oblast sociální. Pro tyto účely 
počítáme s  částkou 5 mil. Kč. O tom všem Vás 
budeme v  průběhu roku informovat v  tomto 
našem informačním měsíčníku „Holešovsko“. 
 
Vážení a milí spoluobčané, 
naše město si postupně, ale především v posled-
ních letech vybudovalo v  rámci širokého regi-
onu velmi respektovanou pověst kulturního, 
společenského a svobodomyslného centra, což 
nám závidí většina okolních měst, včetně kraj-
ského Zlína. Atmosféra našeho města je vnímá-
na návštěvníky, hosty, uměleckou, sportovní, 
odbornou i ostatní civilní veřejností mimořádně 
pozitivně. Pokud se nám společně podaří tuto at-
mosféru dále kultivovat v  tomto duchu, navzdo-
ry některým tendencím a snahám o prosazování 
příkazů a zákazů ve smyslu starých pořádků, 
bude se nám všem v  Holešově spokojeně žít. 
Přeji Vám jménem vedení města, městského úřa-
du a zastupitelů pevné zdraví a mnoho příjem-
ných chvil v našem městě.

Pavel Svoboda

vzala na vědomí informaci tajemníka městského 
úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova ze 
dne 2. prosince 2013;
 
stanovila v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 
písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v plat-
ném znění, z důvodu organizačních změn počet 
zaměstnanců města zařazených do Městského 
úřadu Holešov na 71, u organizační složky „Po-
mocná hospodářská správa“ na 2 zaměstnance  
a počet zaměstnanců zařazených do městské poli-
cie na 19, a to s účinností od 1. 1. 2014;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit výplatu odměn členům výborů Zastupitelstva 
města Holešova a předsedům osadních výborů za 
výkon jejich funkce v roce 2013 dle předloženého 
návrhu;

doporučila výplatu odměn členům komisí Rady 
města Holešova za výkon jejich funkce v roce 
2013 dle předloženého návrhu;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova zvolit 
navržené kandidáty do funkce přísedících Okres-
ního soudu v Kroměříži pro volební období 2014 
–2018 dle předloženého návrhu;

přerušila projednávání zprávy týkající se smlouvy 
o pojištění města na rok 2014 s pojišťovnou Ko-
operativa dle předložené nabídky s platností od  
1. 1. 2014;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit rozpočtové opatření č. 8/2013 dle předloženého 
návrhu;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit zajištění investičního úvěru Tepelnému hospo-
dářství Holešov, spol. s r. o., IČ 25309161, ve výši 
5,7 mil. Kč se splatností do 25. 11. 2018.
Zajištění se týká blankosměnky s avalem města 
Holešova;

schválila uzavření „Dohody o společném postupu 
přípravy a realizaci stavby Silnice II/438: Dobroti-
ce, průtah“ mezi městem Holešov a Ředitelstvím 
silnic Zlínského kraje, p. o., se sídlem Zlín, K Ma-
jáku 5001, IČ 70934860, dle předloženého návrhu;

schválila uzavření smlouvy o právu provést stav-
bu mezi městem Holešov a společností Vodovody 
a kanalizace Kroměříž, a. s., se sídlem Kromě-
říž, Kojetínská 3666, IČ 49451871, v souvislosti 
se stavbou „Vodovod Holešov - oprava řadu, ul.  
Za Vodou, dle předloženého návrhu;

neschválila umístění pěti propagačních ploch ve 
městě Holešově pro občanské sdružení SPU 2013, 
Přílepy 194, IČ 01819151, za účelem využití pro 
výlep plakátů na kulturní akce pořádané tímto 
sdružením.

I. schválila 
1. pacht pozemků z majetku města Holešova, kte-
ré jsou evidovány a mohou být předmětem pachtu 

28. řádná schůze zasedání Rady města Holešova, 
která se konala dne 16. prosince 2013, mimo jiné 

pro účely zemědělského využití (zahrádkaření),  
za minimální roční sazbu pachtovného stanove-
ného smluvně 1 Kč/m2 s platností od 1. 1. 2014; 
 
2. pacht pozemků z majetku města Holešova, 
které jsou evidovány a mohou být předmětem 
pachtu pro účely zemědělského využití (pole) 
pro osoby evidované jako zemědělský podnikatel,  
za minimální roční sazbu pachtovného stanove-
ného smluvně 0,10 Kč/m2 s platností od 1. 1. 2014.
Toto usnesení nahrazuje usnesení z jednání měst-
ské rady č. 20 ze dne 23. 11. 1995. 

II. pověřila 
odbor investic, správy nemovitostí a údržby měs-
ta činit veškeré úkony včetně výběrových řízení 
a uzavírání smluv dle odstavce I., bodu č. 1. a 2. 
Toto usnesení nahrazuje usnesení z jednání měst-
ské rady č. 54 ze dne 8. 3. 2010; 

schválila příspěvkovým organizacím 1. Základní 
škola Holešov; 2. Základní škola Holešov; Mateř-
ská škola Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž; 
Mateřská škola Holešov, Masarykova 636, okres 
Kroměříž; Středisko volného času, příspěvková 
organizace; Městské kulturní středisko, příspěv-
ková organizace; Centrum pro seniory, příspěv-
ková organizace, změny finančních plánů dle 
předložených návrhů;

I. schválila 
termíny schůzí Rady města Holešova v I. pololetí 
roku 2014 ve dnech: 14. 1., 28. 1., 11. 2., 25. 2., 11. 
3., 25. 3., 8. 4., 29. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6. a 24. 6. 
od 8 hodin;

II. doporučila 
Zastupitelstvu města Holešova schválit termíny 
zasedání Zastupitelstva města Holešova v I. polo-
letí roku 2014 ve dnech: 25. 2., 29. 4. a 24. 6. od 
14 hodin;

schválila poskytnutí finančních dotací pro mlá-
dežnická družstva v dlouhodobých soutěžích dle 
speciálních pravidel Fondu kultury, sportu a vzdě-
lávání města Holešova takto: 12.000 Kč pro tři 
mládežnická družstva Tělovýchovné jednotě Ho-
lešov, o. s., Bezručova 640, Holešov, IČ 18188389, 
a to 12.000 Kč pro tři družstva oddílu vzpírání.
Finanční částky budou čerpány z Fondu kultury, 
sportu a vzdělávání města Holešova;

schválila podání žádosti o změnu zápisu v rejst-
říku škol a školských zařízení v mimořádném ter-
mínu u školní družiny:
a) zapsání nového místa pro poskytování škol-
ských služeb - Smetanovy sady 625, 769 01 Hole-
šov s účinností od 1. 2. 2014 u školní družiny, jejíž 
činnost vykonává právnická osoba 2. Základní 
škola Holešov,
b) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků 
ve školní družině z 50 na 70 s účinností od 1. 2. 
2014 u právnické osoby 2. Základní škola Holešov. 
Rada města Holešova souhlasí z důvodů uvede-
ných v žádosti dle § 146 odst. 2 školského zákona 
s dřívější účinností zápisu změny;                    >>>
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Výpis z usnesení orgánů města
8. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 16. prosince 2013, mimo jiné

>>> neschválila prominutí pohledávky manže-
lům Růženě a Alexandru Rakašovým vůči městu 
Holešov ve výši 11.314 Kč; 

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
prodej městských pozemků p. č. 2910, ostatní plo-
cha, o výměře 4 m2 a p. č. 2911/3, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 83 m2, k. ú. Holešov, Natálii 
a Vladimíru Gregorovým, bytem Holešov, za kup-

ní cenu 300 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
Smlouva musí být uzavřena v termínu do 28. 2. 
2014. Po marném uplynutí uvedené lhůty způso-
bené nabyvatelem pozbývá toto usnesení platnost; 

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit prodej městského pozemku p. č. 1920/5, zahra-
da, o výměře 572 m2, k.ú. Holešov, Aleně a Vlas-
timilu Hradilovým, bytem Holešov, za kupní cenu 

265 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. Smlou-
va musí být uzavřena v termínu do 28. 2. 2014. Po 
marném uplynutí uvedené lhůty způsobené naby-
vatelem pozbývá toto usnesení platnost;

schválila uzavření smlouvy o nájmu pozemků  
s Mikroregionem Holešovsko na užívání části po-
zemků p. č. 2525/7 a p. č. 2525/29 o celkové výmě-
ře 950 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu.

schválilo předložený a doplněný program jedná-
ní Zastupitelstva města Holešova konaného dne  
16. prosince 2013; 

schválilo ověřovateli zápisu MUDr. Ivana Manďá-
ka a Josefa Bartoška;

schválilo návrhovou komisi ve složení: Libor 
Liška, Bc. Renata Lochmanová a MUDr. Lenka 
Dúbravčíková; 

vzalo na vědomí informaci tajemníka městského 
úřadu o plnění usnesení Zastupitelstva města Ho-
lešova ze dne 18. listopadu 2013;

vzalo na vědomí informaci starosty města o čin-
nosti orgánů města od posledního jednání Zastu-
pitelstva města Holešova;

schválilo rozpočet města Holešova na rok 2014 
dle předloženého a upraveného návrhu;

schválilo rozpočtové opatření č. 8/2013 dle před-
loženého a doplněného návrhu;

schválilo termíny zasedání Zastupitelstva města 
Holešova v I. pololetí roku 2014 ve dnech 25. 2., 
29. 4. a 24. 6. od 16 hod;

schválilo zajištění investičního úvěru společnos-
ti Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., IČ 
25309161, ve výši 5,7 mil. Kč se splatností do 25. 
11. 2018. Zajištění se týká blankosměnky s avalem 
města Holešova;

schválilo prodej městských pozemků p. č. 2910, 
ostatní plocha, o výměře 4 m2 a p. č. 2911/3, za-
stavěná plocha a nádvoří, o výměře 83 m2, k. ú. 
Holešov, Natálii a Vladimíru Gregorovým, by-
tem Holešov, za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady  
s prodejem spojené. Smlouva musí být uzavřena  
v termínu do 28. 2. 2014. Po marném uplynutí 
uvedené lhůty způsobené nabyvatelem pozbývá 
toto usnesení platnost; 

schválilo prodej městského pozemku p. č. 1920/5, 
zahrada, o výměře 572 m2, k. ú. Holešov, Aleně  
a Vlastimilu Hradilovým, bytem Holešov, za kup-
ní cenu 265 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 

Smlouva musí být uzavřena v termínu do 28. 2. 
2014. Po marném uplynutí uvedené lhůty způso-
bené nabyvatelem pozbývá toto usnesení platnost;
  
schválilo zapojení města Holešova do městské 
úrovně „Programu prevence kriminality na léta 
2012–2015“;

zvolilo navržené kandidáty do funkce přísedících 
Okresního soudu v Kroměříži pro volební období 
2014-2018 dle předloženého návrhu;

schválilo výplatu odměn členům výborů Zastu-
pitelstva města Holešova a předsedům osadních 
výborů za výkon jejich funkce v roce 2013 dle 
předloženého návrhu;

vzalo na vědomí předloženou zprávu kontrolního 
výboru Zastupitelstva města Holešova o výsledku 
provedených kontrol;

I. schválila uzavření pojistné smlouvy města pro 
rok 2014 s pojišťovnou Kooperativa, a. s., za do-
hodnutou cenu 422.388 Kč;

29. mimořádná schůze Rady města Holešova, která se konala dne 18. prosince 2013, mimo jiné
II. pověřila starostu města Pavla Svobodu podpi-
sem této smlouvy; schválila uzavření smlouvy o 
partnerství a vzájemné spolupráci se společností 

DEVELOPER GROUP, s. r. o., týkající se výstavby 
podporovaného bydlení a vyhledávání vhodných 
klientů, dle předloženého návrhu;

Zaujal vás někdo ve vašem okolí? Znáte 
někoho, kdo si zaslouží veřejnou poctu? Pak 
neváhejte a navrhněte tuto osobu na ocenění.  
Město Holešov vyhlásilo pátý ročník udělení 
Ceny města Holešova a dále hledá osobnosti  
k ocenění v  oblasti kultury, volnočasových 
aktivit a sportu. 

V návrhu uveďte jméno a příjmení navrho-
vaného, v jaké kategorii jej navrhujete a stručnou 
charakteristiku toho, proč dotyčnou osobnost 
či kolektiv navrhujete. Nezapomeňte uvést svoje 
jméno, příjmení, adresu a kontakt na sebe. Nomi-
naci můžete poslat poštou na adresu Městský úřad 
Holešov, Odbor tajemníka, Masarykova 628, 769 
01 nebo na e-mail: petr.chvatal@holesov.cz. Může-
te využít i nominační formulář, který je ke stažení 
na stránkách města www.holesov.cz. Nominaci lze 
podat i osobně na Odboru tajemníka Městského 

Nominujte spoluobčany na ceny osobností 
města Holešova

úřadu Holešov, Masarykova 628. Uzávěrka nomi-
nací je 28. února.  

Cenu Osobnost města Holešova udělu-
je zastupitelstvo. Na základě podaného návrhu 
se může jejím nositelem stát fyzická osoba star-
ší 40 let, která žila či žije v Holešově (popřípadě 
může být ocenění uděleno in memoriam) a která 
významným způsobem ovlivnila některé obory 
lidské činnosti a významně působila ve prospěch 
občanů města, šířila či šíří jméno Holešova doma 
i ve světě. Za rok 2009 cenu získal bývalý ředitel 
Státního okresního archivu v Kroměříži Miroslav 
Olšina, za rok 2010 bývalá ředitelka 3. Základní 
školy Alena Grygerová, v roce 2012 cenu obdržel 
historik JUDr. Lubomír Bartošek a v  roce 2013 
velký hudebník MgA. Karel Košárek.

Osobnosti Holešova v oblasti kultury a vol-
nočasových aktivit můžete nominovat ve třech 

kategoriích: osobnost v oblasti kultury, osobnost 
v oblasti volnočasových aktivit a kolektiv působící 
v oblasti kultury či volnočasových aktivit. Navrže-
né osobnosti ve výše uvedených kategoriích musí 
působit na území města s  tím, že měly či mají 
v  Holešově trvalé bydliště. Navržené kolektivy 
musejí působit na území města Holešova. 

Nejúspěšnější sportovci města Holešova 
mohou být navrhováni: v  kategoriích sportovní 
naděje (do 15 let), jednotlivci za sportovní úspěchy 
do 20 let, jednotlivci za sportovní úspěchy nad 20 
let, sportovní kolektivy a trenér či organizační 
pracovník. 

Navržení mohou být především sportovci, 
kteří působí v oddílech na území města Holešova. 
Navržené sportovní kolektivy musí reprezentovat 
kluby působící na území města Holešova.
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Příjmy
ODDPA Popis Rozpočet 2014

Odbor finanční - ORJ. 11

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti a funkčních požitků 25 300

Daň z příjmů ze samostatné výdělečné 
činnosti 1 200

Daň z příjmů fyzických osob 
z kapitálových výnosů 2 300

Daň z příjmů právnických osob 26 000

Daň z příjmů z právnických osob 
za obec 5 000

Daň z přidané hodnoty 52 000

Daň z nemovitostí 8 000

Poplatek za likvidaci komunálního 
odpadu 8 000

Poplatek ze psů 200

Poplatek za užívání veřejného 
prostranství 300

Zrušené místní poplatky 350

Odvod výtěžku z provozování loterií 500

Odvod z výherních hracích přístrojů 10 000

Správní poplatky 30

Souhrnný dotační vztah 16 500

Odvody PO 1 500

3632 Příjem z pronájmu kotelen 1 400

3612 Příjmy z pronájmu majetku 
- Tepelné hospodářství 3 000

3639 Příjmy z prodeje nemovitostí 15 200

6310 Úroky z účtů 50

Celkem ORJ 11 176 830

Odbor tajemníka, úsek školství, kultury 
a památkové péče - ORJ. 13

2143 Příjmy z prodeje zboží 20

3349 Příjmy čtrnáctideníku Holešovsko 150

Celkem ORJ 13 170

Odbor investic a údržby města   - ORJ. 14

2122 Pronájem odpadového centra 60

2321 Pronájem kanalizace 50

3412 Pronájem koupaliště 10

3639 Pronájem zahrádek 300

3632 Příjmy ze hřbitovních míst 443

3639 Pronájem pozemků 200

3631 Pronájem sloupů VO 60

2219 Pronájem míst k parkování 750

3611, 6310 Fond rozvoje bydlení 1 200

3639 Příjmy z věcného břemene 100

Celkem ORJ 14 3 173

Odbor obecní živnostenský úřad - ORJ. 15

Správní poplatky 250

2169 Pokuty a náklady řízení 50

Celkem ORJ 15 300

Odbor tajemníka, úsek vnitřních věcí - ORJ. 16

Správní poplatky 220

6171 Pronájem kanceláří 638

6171 Kopírování 2

Celkem ORJ 16 860

Odbor územního plánování a stavebního řádu 
- ORJ. 19

Správní poplatky 600

2169 Pokuty a náklady řízení 50

Celkem ORJ 19 650

Odbor životního prostředí - ORJ. 20

Poplatek za odnětí zemědělské půdy 10

Správní poplatky 70

3725 Příjmy z EKOKOMu 600

2119 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 
a z vydobytých nerostů 250

3769 Pokuty a náklady řízení 10

Celkem ORJ 20 940

Odbor tajemníka, úsek - ORJ. 22

3392 Pronájem Sádku Dobrotice 50

3412 Pronájem Žopy 30

5512 Příjmy za práci s plošinou hasičů 30

5512 Částečná úhrada nákladů 
od HZS Zlínského kraje 150

Celkem ORJ 22 260

Odbor dopravní a správní - ORJ. 23

Příjmy za zkoušky žadatelů 
o řidičské oprávnění 450

Správní poplatky 2 700

2299 Pokuty a náklady řízení 565

5311 Přestupková komise 55

Celkem ORJ 23 3 770

Městská policie - ORJ. 31

5311 Pokuty 800

Celkem ORJ 31 800

Odbor tajemníka, úsek personální a mzdový - ORJ. 41

6171, 6310 Sociální fond 41

Celkem ORJ 41 41

Mateřské centrum Srdíčko - ORJ. 61

3119 Příjmy z činnosti centra a pronájmů 110

Celkem ORJ 61 110

Příjmy celkem 187 904

Rozpočet města Holešova na rok 2014 
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Výdaje 

ODDPA Popis Rozpočet 2014

Odbor finanční - ORJ. 11

3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv-
kovým organizacím - MŠ Grohova 2 000

3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv-
kovým organizacím - MŠ Havlíčkova 2 500

3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv-
kovým organizacím - MŠ Masarykova 1 100

3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv-
kovým organizacím - 1. ZŠ 3 900

3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv-
kovým organizacím - 2. ZŠ 1 900

3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv-
kovým organizacím - 3. ZŠ 4 600

3113
Účelový neinvestiční příspěvek zřízeným 
příspěvkovým organizacím - 3. ZŠ 
- správa hřiště

400

3141 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv-
kovým organizacím - ÚŠJ 1 700

3319
Neinvestiční účelový příspěvek zřízeným 
příspěv. organizacím - MKS na zabezpeče-
ní provozu zámku a kulturní činnosti

14 000

3319
Účelový neinvestiční příspěvek zřízeným 
příspěvkovým organizacím - MKS na 
údržbu zámecké zahrady

2 250

3421 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv-
kovým organizacím - SVČ 1 500

3412 Dotace Tomáši Svobodovi na provoz ba-
zénu - energie 3 000

3412 Dotace Tomáši Svobodovi na investice ha-
varijní stav filtru 1 000

XXXX Projektová činnost 900

3639 Výkupy nemovitostí 50

3639 Komunální služby - výdaje spojené s pro-
dejem majetku 267

6320 Pojištění majetku města 783

6310 Úroky z úvěrů 1 495

6171 Soudní poplatky a náhrady 73

6310 Bankovní poplatky 100

6310 Platby DPH 1 500

6399 Platba daně z příjmů PO za město 5 000

Celkem ORJ 11 50 018

Odbor tajemníka, úsek školství, kultury 
a památkové péče - ORJ. 13

2143 Dotace Sdružení pro rozvoj cestovního
ruchu Kroměřížska 50

3399 Dotace římskokatolické farnosti 
na projekt Otevřené brány 30

dle povahy Dotace z Fondu kultury, sportu a vzdělá-
vání 5 000

3639 Příspěvek Mikroregionu Holešovsko 178

3639 Příspěvek Mikroregionu Holešovsko 
- překladiště TS 250

2143 Cestovní ruch a propagace města 483

3319 Vedení kronik 41

3322 Obnova památek 200

3349 Vydávání měsíčníku Holešovsko 600

3399, 342 Kulturní a sportovní akce města 100

Celkem ORJ 13 6 932

Odbor investic a údržby města - ORJ. 14

2321 Kanalizace Količín Tučapy 900

3612 Výstavba bytů pro sociálně začleňované 
občany 7 750

2212 Jihovýchodní obchvat města 5 500

4357 Rekonstrukce centra pro seniory 
- odstranění PBZ 5 700

2219 Výstavba cyklostezky Holešov - obchvat 210

3322 Rekonstrukce zámku - nádvoří 200

4350 Rekonstrukce centra pro seniory 
- humanizace 5 000

2212 Revitalizace ulic 6 000

2212 Průtah Dobroticemi 1 500

2229 Systém KORIS 100

2212 Údržba silnic 255

2219 Údržba ostatních pozemních komunikací 200

2221 Údržba autobusových zastávek 25

2229 Dopravní značení 110

2310 Platby za provozování vodárenských
zařízení 1

3412 Údržba sportovních zařízení v majetku
obce 45

3412 Dotace technickým službám na provoz 
koupaliště 280

3412 Provoz stadionu Míru 210

3631 Provoz a údržba veřejného osvětlení 4 300

3632 Provoz hřbitova 680

3635 Aktualizace digitální mapy 44

3639 Provoz veřejného WC 34

3745 Úklid města 235

3611 Fond rozvoje bydlení 1 000

Celkem ORJ 14 40 279

Odbor tajemníka, úsek vnitřních věcí - ORJ. 16

3639
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým 
a podobným organizacím - Svaz měst 
a obcí

27

6171 Neinvestiční transfery občanským sdruže-
ním - Sdružení tajemníků 2

6171 Investice - skenovací linka 130

6171 Provoz IT 2 700

6171 Náklady na provoz úřadu 5 997

Celkem ORJ 16 8 856

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ. 18

4351 Neinvestiční dotace Charitě Holešov 400

4333 Dotace ARGO Zlín 15

4359 Klub důchodců 35

3632,440 Ostatní sociální záležitosti 50

Celkem ORJ 18 500
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Financování 
Pol. Popis Rozpočet 2014

Odbor finanční - ORJ. 11

8115
Zůstatek prostředků na bankovních 
účtech z roku 2013 zapojených do rozpoč-
tu roku 2014

5 000

8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých 
půjčených prostředků - ČMZRB - vodo-
vod Dobrotice

-536

8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých 
půjčených prostředků - ČS -1 000

8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých 
půjčených prostředků - KB -5 100

8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých 
půjčených prostředků - ČSOB -1 000

Celkem ORJ 11 -2 636

Financování celkem -2 636

Odbor územního plánování a stavebního řádu - ORJ. 19

2169 Konzultační a právní služby 100

3635 Územně plánovací dokumentace 530

3635 Ostatní podklady k územnímu plánování 200

Celkem ORJ 19 830

Odbor životního prostředí - ORJ. 20

3330 Dotace Židovské obci 5

1037 Přehlídka trofejí 7

1014 Deratizace 120

2212 Údržba silnic 2 070

2310 Rozbory vod 10

2342 Protierozní opatření 50

3722 Komunální odpady 9 100

3729 Úklid skládek 265

2122 Provoz odpadového centra 3 000

3733 Monitoring půdy a podzemní vody 25

6171 Pořízení uniformy 10

3745 Úklid města 1 825

3745 Údržba veřejné zeleně 3 575

3745 Náhradní výsadba (Zlínský kraj) 1 000

3745 Odborné zahradnické práce 1 500

3745 Ozelenění JVO 1 300

3632 Alej na hřbitově 100

3322 Revitalizace zámecké zahrady - stromy, 
cesty 1 000

6409 Posudky pro výkon státní správy 10

Celkem ORJ 20 24 972

Odbor tajemníka - ORJ. 22

5212 Ochrana obyvatelstva 130

6112 Náklady na činnost zastupitelstva 255

dle akce Finanční prostředky na drobné investice 
a opravy  - Dobrotice 300

dle akce Finanční prostředky na drobné investice 
a opravy  - Količín 150

dle akce Finanční prostředky na drobné investice 
a opravy - Tučapy 150

dle akce Finanční prostředky na drobné investice 
a opravy - Žopy 300

3392,611 Provoz OV Dobrotice včetně Sádku 226

3392,611 Provoz OV Količín včetně areálu 176

3392,611 Provoz OV Tučapy 187

3392,611 Provoz OV Žopy 182

5512 Hasiči Holešov 2 800

5512 Hasiči Dobrotice 70

5512 Hasiči Količín 60

5512 Hasiči Tučapy 30

5512 Hasiči Žopy 30

Celkem ORJ 22 5 046

Odbor dopravní a správní - ORJ. 23

2221 Neinvestiční transfer kraji na zajištění 
dopravní obslužnosti 1 070

2299 Poradenské a právní služby 10

3399 Sbor pro občanské záležitosti 80

Celkem ORJ 23 1 160

Městská policie - ORJ. 31

5311 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 630

5311 Povinné pojistné placené 
zaměstnavatelem 1 876

5311 Provoz městské policie 530

1014 Umístění psů v útulku 25

5399 Provoz pultu centrální ochrany 322

Celkem ORJ 31 8 383

Odbor tajemníka, úsek personální a mzdový - ORJ. 41

6171 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 
a ostatní osobní výdaje 24 652

6112 Odměny členům zastupitelstva 2 379

6171, 611 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 8 479

6171 Sociální fond 740

6171 Právní služby 250

6171 Vzdělávání 560

Celkem ORJ 41 37 060

Mateřské centrum Srdíčko - ORJ. 61

3119 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 
a ostatní osobní výdaje 276

3119 Povinné pojistné placené 
zaměstnavatelem 78

3119 Činnost mateřského centra 260

Celkem ORJ 61 614

Pomocná hospodářská správa - ORJ. 62

3639 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 465

3639 Povinné pojistné placené 
zaměstnavatelem 142

3639 Činnost PHS 11

Celkem ORJ 62 618

Výdaje celkem 185 268
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Holešov (JZ) - Upozorňujeme všechny ža-
datele o čerpání finančních prostředků z rozpoč-
tu města Holešova – v rámci tzv. Akce milion, že 
termín odevzdání žádostí včetně všech předepsa-
ných příloh končí dne 28. února 2014. Tzv. Akce 
milion je v letošním roce opět součástí Fondu kul-
tury, sportu a vzdělávání města Holešova. Žádost 
lze podat v  listinné podobě - poslat poštou nebo 
odevzdat na podatelnu MěÚ, nebo v elektronické 
podobě zaslat na adresu podatelna@holesov.cz. 
V tomto případě je nutností podepsat uznávaným 
elektronickým podpisem. Lze také podat prostřed-
nictvím zpřístupněné datové schránky žadatele 

Uzávěrka Akce milion na konci února
do datové schránky města Holešova. Zde již není 
nutné podepsání uznávaným el. podpisem. Každá 
žádost musí obsahovat tři povinné přílohy: listinu 
o ustavení (volbě, jmenování) současného statu-
tárního orgánu; doklad o zřízení účtu; čestné pro-
hlášení žadatele, kterým potvrdí, že není v úpadku, 
není v soudním ani jiném sporu s městem Holešov 
ani jeho organizacemi, nemá žádné daňové nedo-
platky…

Závazný formulář žádosti je možné stáhnout 
z webových stránek města Holešova www.holesov.
cz, podsekce Dotace, projekty, soutěže. Ti, kdo ne-
mají přístup k internetu, si jej mohou vyzvednout 

v přízemí MěÚ Holešov, Masarykova 628 na oddě-
lení informací či v kanceláři č. 308 ve 2. patře MěÚ 
Holešov u Mgr. Petra Chvátala. Ten vám zodpoví  
i případné nejasnosti. Současně si na web. strán-
kách města Holešova lze přečíst přesné podmínky - 
kritéria - pro přidělení dotace. S případnými dotazy 
se obraťte na Mgr. Petra Chvátala, tel.: 573 521 600 
nebo na e-mail: petr.chvatal@holesov.cz. 

28. února 2014 končí také termín pro dotaci 
pro mládežnická družstva v dlouhodobých soutě-
žích. I tato dotace je součástí Fondu kultury, sportu 
a vzdělávání města Holešova. Bližší informace lze 
získat na výše uvedených kontaktech.         

Každá změna, námi neovlivnitelná, týkající 
se bezprostředně našeho každodenního života, 
bývá přijímána přinejmenším s nejistotou, leckdy  
i s obavami. A nový občanský zákoník takovou 
změnou bezpochyby je. Okamžik jeho účinnosti 
nastavili zákonodárci na 1. leden letošního roku,  
a proto již od tohoto data se všichni musíme novou 
právní úpravou řídit – ať se nám to líbí, či nikoliv. 
Většina z  nás vidí v  zákoně čítajícím 3081 para-
grafů nepřekonatelnou překážku, a proto je cílem 
mého snažení přesvědčit alespoň některé z vás, že 
obavy ze vstupu nového občanského zákoníku do 
našeho právního řádu jistě nejsou oprávněné. 

Přijetím nového občanského zákoníku po-
zbyl účinnosti nejen „starý“ občanský zákoník, 
ale rovněž zákoník obchodní, zákon o rodině  
a mnohé další právní předpisy. Tyto předpisy jsou 
nově sloučeny v jednom zákoně, který tvoří logic-
ký celek zasahující téměř do všech odvětví sou-
kromého práva, což vysvětluje obsáhlost nového 
zákona. Hlavní předností nového zákona je jeho 
přehlednost, která je zajištěna nejen díky zásadě, 
že jeden paragraf obsahuje nanejvýš dva odstavce, 
ale i ujednocením pojmosloví - již se nemůže stát, 
že pro jeden pojem je užito různých výrazů, často  
i v rámci jediného zákona. 

Po nahlédnutí do obsahu nového občanského 
zákoníku zjistíme, že po úvodních ustanoveních 
týkajících se základních zásad soukromého práva, 
statusových otázek jak fyzických osob, tak i osob 
právnických, právního zastoupení, rozdělení věcí  
a dalších obecných otázek vztahujících se k sou-

Nový občanský zákoník
kromému právu (tedy i např. úprava podnikání, 
která byla upravena dosud zákoníkem obchod-
ním), následují další tři hlavní části. 

První z  nich upravuje komplexně právo ro-
dinné, např. vznik a zánik manželství, určování 
rodičovství, osvojení (nově lze osvojit i zletilého), 
poručenství, opatrovnictví dítěte nebo pěstoun-
ství. 

Další hlavní oblastí úpravy jsou absolutní 
majetková práva, mezi něž patří věcná práva a prá-
vo dědické. Právní úprava v této oblasti doznala 
pravděpodobně největších změn. Tak např. vlast-
nické právo k individuálně určené věci (tedy např. 
konkrétní obraz) se nově nabývá již účinností 
smlouvy, nikoliv až samotným předáním věci, jak 
tomu bylo dosud. Může tak dojít k situaci, že jste 
již v určitém okamžiku vlastníkem konkrétní věci, 
ale stále ji nemáte ve své moci - pokud dojde k po-
škození věci v této fázi, odpovídáte si za tuto újmu 
sami. Tuto situaci lze samozřejmě smluvně odlišně 
upravit, jelikož nový občanský zákoník dává jen 
jakési vodítko k našemu jednání, ale počítá s tím, 
že úprava jednotlivých práv a povinností je přede-
vším v režii smluvních stran. Další změny se týkají 
např. úpravy držby, věcných břemen, která se nyní 
dělí na služebnosti a reálná břemena, nebo dědic-
kého práva, kde je nově zavedena možnost pořídit 
o svém majetku pro případ smrti i formou dědické 
smlouvy, tedy jakési dohody, kterou již nelze zrušit 
tak jednoduše jako např. závěť. Zůstává i možnost 
dědění ze zákona, nově se však zvyšuje počet dě-
dických skupin na šest.

Poslední část zákona je věnována tzv. re-
lativním majetkovým právům, tedy závazkům 
z  právních jednání (jednotlivé smluvní vztahy), 
závazkům z  deliktů (odpovědnost za způsobe-
nou majetkovou i nemajetkovou újmu) a např.  
i bezdůvodnému obohacení. Vzhledem k tomu, že 
nejrůznější smluvní vztahy (koupě, směna nebo 
darování) vytváříme denně, častokrát i nevědo-
mě, a tuto oblast soukromého práva postihlo velké 
množství změn v názvosloví, jeví se tato část jako 
nejsložitější. Opak je však pravdou, úprava závaz-
kových právních vztahů je z velké části převzata 
z obchodního zákoníku, tedy ze zákona účinného 
přes dvacet let, a tak došlo pouze ke sjednocení ob-
čanskoprávní a obchodněprávní úpravy v jednom 
zákoně a tím ke  zjednodušení celé problematiky.  
A tak již nemusíme např. při koupi věci zjišťovat, 
zda se naše kupní smlouva uzavírá podle občan-
ského, nebo obchodního zákoníku – nově již sáh-
neme pouze po občanském zákoníku a problém 
máme vyřešen. Některé smluvní vztahy se sice 
jeví jako zcela nové, např. výprosa nebo zápůjčka, 
avšak tyto vztahy buď předchozí zákon znal pod 
jiným názvem (půjčka – zápůjčka), nebo existovaly 
pouze fakticky (výprosa). Tedy i tyto druhy smluv-
ních vztahů nejsou žádnou novinkou.

K  lepšímu pochopení celé problematiky bu-
dou od příštího čísla Holešovska postupně nejdů-
ležitější instituty představeny podrobněji.

Mgr. Michaela Miklíková
právnička města 

Řada spoluobčanů se pozastavovala a opráv-
něně kritizovala nevhodné - příliš křiklavé a výraz-
né natření přízemních částí fasád dvou domů na 
náměstí Dr. E. Beneše a to domů v jeho centrální 
části, konkrétně domů č. p. 3 a 6, které proběhlo na 
podzim loňského roku. Změna barvy domu (stejně 
jako jeho jakékoliv další úpravy), který se nachází 
na území městské památkové zóny, což je případ 
právě těchto domů (Městská památkové zóna Ho-
lešov zahrnuje zhruba náměstí Dr. E. Beneše, F. X. 
Richtra, Sv. Anny, Svobody, Malou ulici a Smeta-
novy sady), podléhá dle zákona o státní památkové 
péči předchozímu schválení orgánu státní památ-
kové péče, což je v našem případě Městský úřad 

Nevhodná barevnost domů na náměstí Dr. E. Beneše 
bude odstraněna

Holešov. A samozřejmě nikdo se na MěÚ Holešov 
se žádostí o tuto změnu barevnosti přízemnách fa-
sád neobrátil. Proto ihned po onom nevhodném 
natření (prakticky současnému) těchto dvou pří-
zemí domů na náměstí se MěÚ Holešov obrátil 
písemně na majitele domů s tím, že je upozornil na 
špatný postup porušující zákon a vyzval je do 5. 12. 
2013 tyto nevhodné nátěry odstranit - uvést barvu 
fasád do původního stavu. Nutno přiznat, že oba 
majitelé domů ihned po doručení výzvy vstřícně 
reagovali - jejich vysvětlení byla prakticky totožná 
- nátěry přízemí provedli bez bližšího informování 
majitelů domů provozovatelé zde sídlících provo-
zoven. Oba majitelé domů se zavázali nátěry přet-

řít a přitom toho využít k opravě a nátěru celých 
uličních fasád těchto domů. Požádali o stanovisko 
památkovou péči s tím, že navrhli vhodné paste-
lové barvy, hodící se do kontextu holešovského 
hlavního náměstí. Vzhledem k riziku počasí (za 
mrazu nelze fasády spravovat ani natírat) požádali 
oba majitelé písemně o umožnění oprav a nových 
nátěrů fasád v termínu do konce dubna 2014. 

Budeme se tedy trápit „řvavými“ barvami 
těchto dvou přízemí ještě tuto zimu, na jaře by již 
měly být přetřeny a neměly by narušovat celkem 
pěkný pohled na naše náměstí.

kb
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Mezi povinnosti města Holešova v  envi-
ronmentální oblasti patří také péče o veřejnou 
zeleň, úklid města atd. Především je to však řešení 
problému s  odpady, které vznikají na jeho úze-
mí. Nakládání s  odpady je veřejně poskytovaná 
služba, kterou má každý občan možnost bezpro-
středně sledovat a kritizovat ať z pohledu kvality 
poskytovaných služeb, nebo vynakládaných fi-
nančních prostředků. Tuto službu v  celém svém 
rozsahu zajišťují pro město Holešov Technické 
služby Holešov, do roku 2000 jako příspěvková 
organizace a od roku 2000 jako obchodní spo-
lečnost Technické služby Holešov, s. r. o. Město 
Holešov ukládá komunální odpad od roku 1996 
na skládku v  Bystřici pod Hostýnem, která byla 
zbudována ze sdružených finančních prostředků 
měst a obcí mikroregionů Holešovsko a Bystřicko. 
Od doby zahájení provozu skládky došlo v oblas-
ti nakládání s odpady k velkým změnám. Pokud 
se týká samotného svozu odpadu, byla vozidla 
s  rotačním systémem nahrazena výkonnějšími 
vozidly s  lineárním stlačováním odpadu a s mo-
tory splňujícími normu Euro 5, jejímž cílem je 
především snížení emisí. O co jsou nová vozidla 

Nakládání s odpady ve městě Holešov
ekologičtější a pohodlnější, o to větší požadavky 
však kladou na obsluhu a údržbu. Změna svozové 
techniky však není žádnou podstatnou změnou 
v  oblasti nakládání s  odpady. K  zásadní změně 
došlo v tom, že z odpadu se stala surovina, která 
je dále využívána. Konkrétně v Holešově, pokud 
se týká odpadů, došlo k velkým změnám. Byl za-
veden systém separovaného sběru odpadu (plast, 
papír, sklo), byla postavena kompostárna na uklá-
dání biologicky rozložitelného odpadu jak z měst-
ské zeleně, tak odpadu pocházejícího ze zahrad 
občanů města. Byl zřízen sběrný dvůr, který byl 
v roce 2010 přemístěn z ulice Tučapská přímo do 
areálu technických služeb. K efektivnímu využívá-
ní některých složek separovaného odpadu slouží 
třídicí linka. Vytříděný odpad je následně lisován 
a distribuován k dalším zpracovatelům. Nakládá-
ní s  odpady se tak stalo sofistikovanou činností, 
která klade velké nároky na všechny pracovníky. 
Techničtí pracovníci musí tuto činnost zajistit or-
ganizačně, za splnění všech legislativních podmí-
nek, obsluha nové techniky se musí vyrovnat s no-
vými pracovními postupy. Při nakládání s odpady 
byla a je vždy na prvním místě všeobecná snaha 

předcházet vzniku odpadu. V  poslední době je 
snaha, když už tento odpad vznikne, využít ho 
buď materiálově, nebo energeticky a až na posled-
ním místě v této hierarchii nakládání s odpady je 
skládkování. Tato snaha koresponduje s  názory 
ministerstva životního prostředí, které podporu-
je využívání moderních technologií pro recyklaci 
nebo využití odpadů v energetice. Jako ekonomic-
ký nástroj k podpoře těchto technologií by mělo 
sloužit postupné navyšování poplatků za ukládání 
odpadu na skládky a tím k postupnému úplnému 
ukončení skládkování odpadu.

Všechny tyto trendy sledují jak pracovníci 
technických služeb, tak pracovníci města Ho-
lešova, kteří se danou problematikou zabývají. 
Proto v  loňském roce bylo rozhodnuto využít 
výzvu Operačního programu Životní prostředí 
na podporu recyklace a zpracování komunálního 
odpadu. Město Holešov, Mikroregion Holešovsko  
a technické služby požádaly Státní fond životního 
prostředí o dotaci na zbudování překládací sta-
nice komunálního odpadu v  areálu technických 
služeb. Tato překládací stanice by měla sloužit 
k centralizovanému svozu odpadu do areálu tech-
nických služeb, jeho uložení do velkoobjemových 
kontejnerů a následnému převozu ke zpracování. 
V případě energetického využití je uvažováno se 
spalovnou odpadů SAKO Brno, a. s. V  případě 
kladného vyřízení žádosti by její realizace měla 
přinést snížení nákladů na likvidaci odpadu  
a přitom vést k tomu, že odpad bude materiálově  
a energeticky využíván.   

Miroslav Strnad      

Technické služby Holešov, s. r. o., Květná 
1555, Holešov oznamují občanům, že ode 
dne 6. 1. 2014 dochází k následujícím změ-
nám ve svozu odpadů:

Středa je dnem svozu odpadu v  těchto 
ulicích Holešova: Třešňové sady, Dlažán-
ky, Novosady staré, Školní, Národních bo-
jovníků, Bartošova, Palackého, 6. května, 
Za Vodou, Rymická, Dukelská, Ovocná, 
Zahradní, Sokolská, Růžičkova, Míru, Pa-
lackého, Polní, Za Cukrovarem, Krátká, 
Kolonka, Količín, Za Drahou, Palackého, 
Zlínská, Květná, Komenského, U Kasáren, 
Větřák, B. Němcové, Újezd, Dvořákova, 
Jiráskova, Osvobození, Sadová, Jarošova, 
Plajnerova, Tovární, Novosady, Havlíčkova, 
Pošta, Palackého, VZ, Pivovarská.

Úterý je dnem svozu v těchto ulicích Hole-
šova: nám. Dr. E. Beneše, U Potoka, Malá, 
Dlažánky, Palackého, Družby, Kráčiny, Ha-
nácká, Palackého, Nádražní, Očadlíkova, 
Plačkov, Sušilova, Nerudova.

Případné dotazy na tel.: 573 396 722.

OZNÁMENÍ 
O ZMĚNĚ SVOZU 
ODPADŮ

Turčianské Teplice – Tříkrálový kon-
cert Holešovského komorního orchestru  
a Chrámového sboru uzavřel vánoční ob-
dobí v  Turčianských Teplicích. V  neděli  
5. ledna se tato dvě holešovská hudební tě-
lesa představila v  tamější Kaplnke sv. Jána 
Nepomuckého, kde přednesla program, 
jenž shodou okolností zahájil u nás advent-
ní období a proběhl v holešovském kostele 
N. P. Marie 30. prosince 2013.

Pro posluchače z Turčianských Teplic 
i lázeňské hosty byl koncert tohoto žánru 
příjemným zpestřením konce svátečního 
období a ocenili vystupující nejen svým 
zájmem, ale i závěrečným rozsáhlým pot-
leskem.

Vystoupení v  partnerských Turčian-
ských Teplicích připravilo město Holešov  
a město Turčianské Teplice pod vedením 
primátora Michala Sygúta. S  ním a s  jeho 
spolupracovníky si také po vystoupení 
mohli Holešované pohovořit o tomto vý-
znamném lázeňském městě i vzájemné 
dobré spolupráci. Ta ostatně bude pokračo-
vat dalším významným krokem ještě v úvo-
du letošního roku, kdy 30. ledna podepíší 
vzájemnou spolupráci gymnázia z  těchto 
našich měst. Ta povede k  dalšímu prohlu-
bování vztahů a poznání a také zkvalitnění 
a rozšíření výuky v obou ústavech.

Poděkování města
Dovolujeme si tímto způsobem poděkovat za 

vedení města – starosta P. Svoboda a zastupitelka 
J. Slovenčíková se také koncertu v  Turčianských 
Teplicích zúčastnili – Holešovskému komornímu 
orchestru a Chrámovému sboru Holešov za pří-
kladnou reprezentaci města Holešova na Sloven-
sku i příjemné chvíle s cestou spojené. Holešovský 

Holešované potěšili na Tři krále 
Turčianské Teplice

komorní orchestr se během let své existence stal 
velmi významným tělesem, které nezanedbatel-
nou měrou obohacuje místní kulturní dění a jež 
nám okolní města mohou jen závidět.

Rudolf Seifert

Vystoupení Holešovanů v turčianskoteplické Kaplnke 
sv. J. Nepomuckého.

Na závěr koncertu poděkoval vystupujícím primátor 
Michal Sygút.
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Společných vycházek a příjemných setkání 
lidí, kteří v době vánočních svátků nechtějí pou-
ze sedět doma, v  našem regionu neustále přibý-
vá. Z mnohých takových společných výletů se již 
v průběhu času stala tradice. Jednu takovou mají 
také v Rymicích. Asi čtyřicítka účastníků vánoč-
ní pouti spolu s osmi pejsky a několika miminky 
v kočárcích se sešla 28. prosince v devět hodin u 

Vánoční vycházka
hasičárny. Trasa vedla přes Količín, dále po cyklo-
stezce do Holešova, kde proběhlo na Holajce první 
občerstvení. Zde se účastníci rozdělili na skupiny. 
Jedna šla do Hlinska přes Želkov, druhá po cyklo-
stezce z Dobrotic. V Hlinsku p. Hostýnem v hos-
tinci Na Žebračce měli pro putovníky připraveno 
občerstvení a alkoholu, co kdo snesl. V důsledku 
toho se tu brzy rozproudila veselá nálada. Psíci se 

vzájemně oňufali, děti si pohrály a dospělí povy-
kládali. Zpáteční trasa vedla opět přes Želkov do 
Holešova, kam skupina dorazila kolem 17. hodiny. 
Někteří zde měli auta, ti zdatnější a méně unavení 
pokračovali do Rymic ještě pěšky.

Jana Zapletalová

Kulturní sdružení OMLADINA Martinice přeje do nového roku 2014 
všem příznivcům kultury a folkloru mnoho zdraví, štěstí a pohody a děkuje 
všem sponzorům za jejich podporu.

Tříkrálová sbírka 2014 
v Količíně

K začátku nového roku již tradičně patří pořádání Tříkrálové sbírky.  
V Količíně se tato akce setkává s pochopením a štědrostí občanů. V tomto 
roce bylo vybráno 8285 Kč. Doufáme, že peníze poslouží na daný a smyslný 
účel a budou přínosem potřebným. Všem dárcům děkujeme.

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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KULTURA

Holešov - Holešovský komorní orchestr byl 
založen v  lednu 2009 a během svého pětiletého 
působení se již stal vyhledávaným hudebním tě-
lesem nejen v holešovském regionu. Založil jej Ivo 
Kurečka a tvoří jej hudebníci, kteří se vedle svého 
povolání věnují hře v komorním orchestru. Těleso 
svou existencí zaplnilo jedno z  chybějících míst 
v místním kulturním dění a dnes se již význam-
nou měrou na kulturním životě nejen Holešova 
podílí. Barokní a klasicistní hudba, kterou hraje, 
patří k  tomu nejkrásnějšímu, co bylo v  oblasti 
umění vytvořeno. Orchestr vystupuje při nej-
různějších společenských akcích města, Holešov 
reprezentuje i v  zahraničí, například na dnech 
partnerských měst Holešova. Naposledy jsme jej 
mohli slyšet na Vánočním koncertu v kostele Na-
nebevzetí Panny Marie, kde vystoupil společně 
s Holešovským chrámovým sborem. 

Požádali jsme pana Ivo Kurečku, aby nám 
pro čtenáře odpověděl na pár otázek.

Kdy a proč se zrodil nápad založit komorní 
orchestr a jaká doba uplynula od nápadu k jeho 
realizaci? 

Bylo to v době, kdy jsem přestal hrát v taneč-
ní kapele. Měl jsem dobrou žačku na violu, která 
jako posilu pro nějaké vystoupení přivedla do žá-
kovského smyčcového souboru, který jsem ten-
krát vedl, dvě spoluhráčky z cimbálovky. Děvča-
ta byla šikovná a bylo mi líto se s nimi rozloučit.  
A tak mě napadlo založit komorní orchestr.  
A doba od nápadu k realizaci? Není žádná tako-
vá doba. Jakmile se zrodí nápad, hned ho začnete 
realizovat. Sestavujete repertoár, sháníte noty, hle-
dáte hráče a budoucí angažmá, vymýšlíte název, 
chcete mít své logo, registrujete se jako občanské 
sdružení. První koncert byl za tři měsíce. 

S  kolika lidmi jste těleso zakládal a kolik 
stálých členů v současné době orchestr tvoří? 

Bylo nás devět, dnes je nás třináct. Sestava se 
obměňuje a rozrůstá. Děvčata postupně odešla na 
vysoké školy a dle možností se zase vrací. Během 
posledního roku se nám tři kolegyně vdaly, naro-
dily se 2 děti, další 4 jsou na cestě.

Máte pravidelné zkoušky? Je pravda, že vět-
šina členů orchestru má vedle tohoto nezisko-
vého umění stálé zaměstnání. Není pak náročné 
na nějakém termínu se dohodnout? Jak to u vás 
funguje, kolik času, např. týdně, zkoušky zabe-
rou?

Holešovský komorní orchestr - stálice kulturního dění
Zkoušíme pravidelně jednou 

týdně. Hraní v  orchestru je pro 
všechny koníčkem. Jsou mezi námi 
strojaři, ekonomky, učitelé jazyko-
vých, základních a hudebních škol. 
Každý si své jiné aktivity či pracovní 
poměr snaží přizpůsobit tak, aby měl 
středeční večer volný pro orchestr. 
Někdy je to problém, hraje s  námi 
třeba zdravotní sestra, která slou-
ží v  nemocnici na směny, nebo šéf 
strojního provozu apod. Největší ná-
por je před Vánocemi a Novoročním 
koncertem, kdy se zkouší několikrát 
týdně: se sborem, sólisty, s dechaři a 
každý může někdy jindy, ale my mu-
síme přijít vždycky. 

Jaké skladby tvoří váš současný repertoár 
a které hrajete nejraději? Natočili jste již DVD 
nosič? Pokud ano, kde si jej zájemci mohou kou-
pit nebo objednat? 

Převážnou část repertoáru tvoří díla z obdo-
bí baroka a klasicismu. Ale výběr repertoáru při-
způsobujeme i poptávce. Zadání pro Novoroční 
koncerty nás přivedlo k „populáru“, který se nám 
hodí pro luhačovické kolonádní koncerty. Dává-
me prostor mladým sólistům a ti si zase přinesou 
svůj repertoár a my je rádi doprovodíme. Další ka-
pitolou je spolupráce s chrámovým sborem, která 
nás přivedla k nastudování takových pokladů svě-
tové duchovní hudby, jako je např. slavná sklad-
ba rakouského skladatele Josepha Haydna Stabat 
Mater nebo jeho oratorium Sedm posledních slov 
Ježíše Krista na kříži.

Z některých koncertů si pořizujeme záznamy 
a ty povedenější rozdáváme v rámci propagace. Vý-
znam mají hlavně pro nás, abychom se slyšeli. Prv-
ní vlnu zájmu jsme zaznamenali po předloňském 
Novoročním koncertu, hodně se líbí také chrámo-
vé koncerty. Kdo má zájem, může si o DVD napsat 
našemu komorníkovi na kurecka@cmail.cz. 

Můžete říci, jakých úspěchů jste doposud 
dosáhli a co vy sám považujete za úspěch nej-
větší?

Pro mě je vždycky největším úspěchem po-
slední koncert. Až tento rozhovor vyjde, bude sice 
naším posledním koncertem „Novoroční“, ale já 
mám na mysli Františka Xavera Richtra - Messa 
Pastorale G dur. Mám spoustu kladných ohlasů 
jak na koncert v Holešově, tak i na Sv. Hostýně. 

Prozradíte, na co se mohou vaši příznivci 
v budoucnu těšit, kde a kdy budete vystupovat? 

 Abych řekl pravdu, začnu o tom přemýšlet 
až po Novoročním koncertu, ale určitě to bude 
Večer sólistů a snad i větší koncert kolem Veliko-
noc. A rád bych také využil zrekonstruovaného 
zámeckého nádvoří pro hudební matiné. 

 
Má orchestr svého manažera, nebo je tato práce 
také ve vaší režii?

Toto slovo nemám rád a myslím si, že se 
k nám ani nehodí. Navíc se u nás tato funkce vů-
bec neosvědčila. Manažer má prosazovat orchestr 
a ne sebe, má orchestrem žít a hájit jeho zájmy. 
Každý koncert má svá specifika a ta se musí s po-
řadatelem prodiskutovat, nabídnout výběr skla-
deb, v něčem se podřídit, něco rozmluvit, hledat 
shodu, aby byl pořadatel a hlavně posluchači 
spokojeni a to si opravdu musím dělat sám, abych 
měl jistotu, že všechno klapne. Na druhou stranu 
přiznávám, že se bez pomoci v určitých oblastech 
neobejdu. Proto máme v orchestru tajemníka pro 
církevní záležitosti, hudebního teoretika a nehra-
jícího komorníka. 

Máte nějaké sponzory? Pokud ano, chcete 
někomu jmenovitě poděkovat?

Sponzory samozřejmě máme a jejich jména 
uvádíme na našich stránkách. Bez jejich pomoci 
bychom nemohli zrealizovat nákladnější projekty 
nebo si najmout autobus apod. Jejich shánění však 
bylo docela vyčerpávající. A pokud mám něko-
ho vypíchnout, tak město Holešov, které nás od 
roku 2013 finančně podporuje z „Fondu kultury, 
sportu a vzdělávání“, a Římskokatolickou farnost 
Holešov, která nám poskytla prostory ke zkoušení 
i ke koncertování.

Prozradíte nám svá přání do budoucna?
Žádný strom neroste do nebe a mně to tak-

to stačí. Samozřejmě je vždycky co zlepšovat, ale 
já jsem nyní s  úrovní orchestru, na kterou se za  
5 let vypracoval, spokojen. Přeji všem pevné zdraví  
a sobě i orchestru, aby nám to vydrželo.

Děkuji za rozhovor
Jana Zapletalová

  
 
    

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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Sňatky
Pavla Štolbová - Praha
David Dočkal - Praha

Blanka Krejčířová - Zlín
Jiří Pospěch - Hulín

Marie Nečesaná - Přerov
Pavel Zatloukal - Troubky

Marta Žůrková - Prusinovice
Michal Majstryszin - Přerov

Kateřina Vorálková - Machová
Jiří Matocha - Machová

Renáta Malyszová - Brno
Oldřich Holec - Bystřice pod Hostýnem

Narození
Maxim Labancz - Holešov
Kristýna Šindelková - Holešov
Anna Brázdilová - Holešov
Kristýna Fuksová - Holešov
Karolína Klimková - Holešov
Veronika Opluštilová - Holešov
Dorota Zapletalová - Holešov, č. Dobrotice
Viktorie Hrnčiříková - Holešov
Eliška Líznerová - Holešov
Tomáš Machálek - Holešov
Václav Sichálek - Holešov
Jaroslav Gabor - Holešov
Pavel Kotas - Holešov
Adéla Sklenářová - Holešov
Marie Anna Daňková - Holešov
Eva Habšudová - Holešov
Tomáš Skýpala - Holešov
Michael Štěpán - Holešov

Jubilanti
prosinec 2013
Marie Hradirová - Holešov
Jiřina Páleníčková - Holešov
Ludmila Dočkalová - Holešov
Rudolf Barták - Holešov, č. Količín

Společenská kronika
Ladislav Kryl - Holešov
Anna Petřvalská - Holešov, č. Dobrotice
Drahuška Zbranková - Holešov, č. Žopy
Jiřina Resslerová - Holešov
Milada Byjová - Holešov
Vlasta Kolajová - Holešov
Marie Rozkydalová - Holešov
Blažena Štefková - Holešov
Anna Turečková - Holešov
Jaroslav Hrabal - Holešov
Radomír Směšný - Holešov
František Vaculík - Holešov
Josef Kučera - Holešov
František Mrázek - Holešov
Helena Haviarová - Holešov
Bohumil Petrů - Holešov
Helena Balcárková- Holešov
Ludmila Pekárová - Holešov, č. Tučapy
Růžena Pařenicová - Holešov
Josef Chytil - Holešov, č. Tučapy
Eva Bučková - Holešov
Ivona Šenkyříková - Holešov

leden 2014
Valentina Huňová - Holešov
Josef Matela - Holešov
Jaroslav Uhřík - Holešov
Božena Macháčková - Holešov
Marta Janáková - Holešov
Anežka Konečná - Holešov, č. Tučapy
Anna Vaculíková - Holešov, č. Dobrotice
Věra Janů - Holešov
František Vrtělka - Holešov, č. Tučapy
Helena Matušková - Holešov
Helena Zelinová - Holešov
Marie Mikačová - Holešov
František Pospíšil - Holešov
Milada Nádvorníková - Holešov
Helena Buršová- Holešov
Zdenka Nesvadbová - Holešov
Vojtěch Žákovčík - Holešov
Ludmila Filáková - Holešov, č. Žopy
František Michalík - Holešov
Ludmila Šmídová - Holešov, č. Tučapy
Anežka Navrátilová - Holešov, č. Tučapy
Radimila Žeravová - Holešov

Václav Bartoš - Holešov
Marie Otáhalová - Holešov
Stanislav Úlehla - Holešov
Terezia Zelinková - Holešov
Josef Dohnal - Holešov
Jaroslav Matela - Holešov
Milada Navrátilová - Holešov
Vlasta Lőrinczová - Holešov

Úmrtí
Ján Bielik - Holešov
Anežka Šipulová - Holešov
Alexander Rakaš - Holešov
Jindřiška Knápková - Holešov
Věra Kotasová - Holešov
Marie Štěpánová - Holešov
Marie Nováková - Holešov
Anna Hrubá - Holešov
Vlasta Štěpánová - Holešov
Ludmila Krejčí - Holešov
Jaroslav Navrátil - Holešov
Josef Janalík - Holešov
Josef Vrtělka - Holešov
Zdeňka Pavelková - Holešov
Josef Ženožička - Holešov
Vlasta Jančíková - Holešov
Růžena Cymbálníková - Holešov
Libuše Neumanová - Holešov
Božena Duroňová - Holešov

Ve zlínské nemocnici se stal prvním narozeným 
dítětem roku 2014 chlapec Vojtěch Šenk z Hole-
šova. Narodil se 1. ledna 2014 v 01.51. Po narození 
vážil 3250 gramů a měřil 50 centimetrů. Na svět ho 
přivedla maminka Markéta Šenková z Holešova. 
Blahopřejeme a těšíme se na vítání občánků, kde 
se s maličkým a jeho nejbližšími rádi přivítáme.

Pozvání na vítání občánků
Vážení rodiče, dovolujeme si Vás oslovit s nabíd-
kou na slavnostní vítání občánků, které se koná v 
obřadní síni na zámku. Pokud budete mít zájem o 
přivítání 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 -

Možná se někomu zdá, že společenský ta-
nec je na ústupu a není pro mládež příliš zábav-
ný. Opak je pravdou. V  dnešní době není tanec 
jen druhem zábavy, ale stále více se stává sou-
částí vzdělání a kultury projevu lidí, kteří chtějí 
uspět. Taneční jsou událostí, na kterou se dlouho 
vzpomíná, a proto byste se o tyto zážitky neměli 
ochuzovat. Patří k základnímu vzdělání mladé-
ho člověka - naučíte se tančit a pohybovat se ve 
společnosti. Osvojíte si nejdůležitější společenské 
tance, takže na plesech a večírcích nebudete muset 
nečinně posedávat. Informace z oblasti společen-
ského vystupování vás dobře vybaví pro komuni-
kaci s ostatními lidmi. 

V dnešní době, kdy se rozvíjejí podnikatel-
ské, manažerské a další zajímavé profese, neroz-
hodují o vašem úspěchu jen odborné znalosti. 
Kdo neumí tančit a neví si rady s bontonem, je 
společensky handicapován.

Malé zamyšlení nad tanečním kurzem
Městské kulturní středisko v Holešově kaž-

dým rokem otevírá v zámeckém prostředí pravi-
delné taneční kurzy pro středoškolskou mládež. 
V  letošním roce se tohoto kurzu zúčastnilo přes 
sto mladých tanečnic a tanečníků, kteří svůj kurz 
ukončili dvěma tanečními plesy „v bílém“. Výu-
ku zajišťovala nejstarší a nejznámější taneční ško-
la ze Zlína - Taneční škola A&A Mědílkovi Zlín. 
Studenti pod vedením tanečního mistra pana Ale-
še Mědílka se naučili základní tance standardní  
i latinskoamerické, tance v rytmu Karibiku, jako je 
salsa, merengue a bachata, country tance, letní ta-
neční novinky, street dance a další. Součástí výuky 
byla také příprava na vstup do společnosti nejen 
ve společenském, ale také sportovním oděvu, či 
řešení různých nepředvídaných situací. Taneční  
a pohybová výchova pojímaná a ve výuce důsled-
ně uplatňovaná jako tvůrčí umělecká činnost při-
náší do výchovného a vzdělávacího procesu další 

hodnoty. Znalost společenských tanců pomáhá 
otevřít brány do vysoké společnosti a je zárukou 
úspěchu ve vašem okolí. 

Jako bonus kurzu byla pro účastníky mož-
nost se zúčastnit taneční soutěže – Vánoční ceny 
klubu společenského tance Taneční školy A+A 
Mědílkovi a vánočního plesu absolventů taneč-
ních kurzů ve Zlíně, kde v  kat. „E“ se mezi 50 
soutěžními páry skvěle umístil i taneční pár z ho-
lešovského gymnázia – Kateřina Kasalová a Lu-
káš Mach, kteří se protancovali mezi 7 finálových 
párů, které postupují 9. 3. 2014 na Mistrovství 
ČR ve společenském tanci kat. „E“ do Prahy.

Závěrem bych ráda poděkovala panu Mědíl-
kovi jménem svým i tanečníků za zdárně ukon-
čený taneční kurz 2013 a popřála hodně dalších 
tanečních úspěchů.

 Mgr. Jana Slovenčíková,
MKS Holešov
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Plesová sezóna 2014
1. 2. 2014   - Ples o. s. Castellum, Divadla 6. květ-
na + partnerů  
Téma: Benátský karneval - zámek Holešov. 
Tradiční ples o. s. Castellum, D6K, tech. služeb  
a Tepel. hospodářství Holešov – k tanci a poslechu 
hraje hudební skupina Gaudeon a DJ Šmakin

8. 2. 2014  - Ples 2. Základní školy – zámek Hole-
šov. Hraje skupina Expo 

15. 2. 2014 - Farní ples (ples římskokatol. farnos-
ti) - zámek Holešov 

28. 2.  - Ples Vyšší a Střední policejní školy MV 
Holešov – zámek Holešov

Koncerty
Orchestrální koncert
Čtvrtek 13. února 2014  - v 19.00 hod. Program:  
A. Dvořák – 8. Symfonie – „Anglická“
Účinkují studenti Konzervatoře P. J. Vejvanovské-
ho  Kroměříž. Vstupné:  60,- Kč

Výstavy
Autoportréty 
do 28. 2. 2014 - studovna Městské knihovny Ho-
lešov. Vystaven je výběr reprodukcí vlastních 

Program MKS – únor
podobizen malířů, grafiků a sochařů z různých 
zemí světa od doby gotické po současnost z roz-
sáhlé sbírky Jiřího Valenty. Otevírací doba: Út: 
8.00–12.00, 13.00–18.00 hod.; Čt, Pá: 8.00–12.00, 
13.00–17.00 hod. Vstup zdarma 

Přednášky
Izrael I.: nejen po stopách Ježíšových
11. 2.  2014 - 17.00 hod. 
- Městská knihovna Holešov 
Cestopisná přednáška ing. Dušana Macešky, jejíž 
součástí bude i křest jeho první knihy „Vzpomín-
ky na Bajkal“, cestopisu pro dobrodruhy. 
Vstupné: 25,- Kč

Kino 
VEJŠKA -  21. února  2014 v 17.30 a 19.30 hod. 
Volné pokračování divácky nejúspěšnějšího filmu 
Tomáše Vorla Gympl. Hlavní hrdinové Petr Ko-
courek a Michal Kolman se tentokrát potýkají s 
nástrahami vysokoškolského studia. Petr Kocou-
rek se hlásí na katedru grafiky na UMPRUM, kam 
přijímají jen pár vyvolených. Už jednou ho nevzali 
a profesor Slanina  je nekompromisní. Na školu se 
hlásí i krásná Julie, do které se Kocourek bezhlavě 
zamiluje. Michal Kolman studuje VŠE, ale místo 
přednášek a seminářů ho zajímají jen spolužačky 
a rychlá auta. Zkoušky a zápočty řeší podvodem 
nebo úplatkem či pomocí svého vlivného otce. 

Kocourkova matka se dávno vzdala představy, že 
její syn bude studovat něco pořádného, zatímco 
paní Kolmanová svého synka neustále vydržuje 
a hýčká. Oba kluky spojuje už od gymplu ilegální 
malování graffiti. Na pražských střechách, nádra-
žích a v podchodech zažívají divoká dobrodružství. 
Při jedné noční honičce  je Kocourek dopaden... 
ČR, komedie, 85 min., EEAP, vstupné 70 Kč

FERDA MRAVENEC 
26. února  2014 ve 13.15 hod.
Dětské pásmo obsahuje povídky Příhody Ferdy 
mravence (17 min.), Ferda v mraveništi (16 min.), 
Ferda v cizích službách (11 min.), Příhody Brouka 
Pytlíka (14 min.). ČR, loutkový, pohádka, 58 min., 
Bonton film, vstupné 35 Kč

Připravujeme na březen:
Divadelní pohádka RÁKOSNÍČEK 
26. března 2014 ve 13.15 hod. 
Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, je rybní-
ček Brčálník. Na první pohled vám může připadat 
docela obyčejný, ale už na ten druhý zjistíte, že se 
v něm dějí podivuhodné věci. 
Bydlí tam totiž Rákosníček. Roztomilý zelený 
skřítek sršící nápady. Vyrazte s námi do jeho svě-
ta plného hravosti, humoru a písniček, vyrazte  
s námi za Rákosníčkem. Účinkuje Divadlo Scéna 
Zlín, 60 min., vstupné 40 Kč
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Agentura VELRYBA s podporou MKS Holešov a pod záštitou starosty města 
Holešova Pavla Svobody pořádá další ročník HOLEŠOVSKÉ REGATY

HOLEŠOVSKÁ REGATA 2014 BUDE 
DVOUDENNÍ, PŘIVÍTÁ NOHAVICU, SKUPI-
NU KRYŠTOF A MNOHO DALŠÍCH HVĚZD.

Agentura Velryba odtajnila hlavní hvězdy již 
4. ročníku rodinného festivalu Holešovská regata. 
Ten se uskuteční v červnu 2014, opět v nádher-
ném prostředí zahrad zámku Holešov, a poprvé 
v  historii festivalu bude program dvoudenní.  
Už v  pátek 20. června večer vystoupí na sólo-
vém koncertu oblíbený zpěvák JAROMÍR NO-
HAVICA. 

Sobota 21. června pak bude patřit dalším 
hudebním hvězdám a tradičnímu doprovodnému 
programu. Headlinerem soboty bude určitě kape-
la KRYŠTOF a i další nabídka je velmi lákavá: NO 
NAME, JAROSLAV UHLÍŘ S  KAPELOU, slo-

venská kapela POLEMIC nebo například známý 
písničkář a herec JIŘÍ SCHMITZER.

Ani tentokrát nebude chybět soutěž netra-
dičních plavidel, Mistrovství Holešova (a světa)  
v přejezdu vodní lávky, projížďky na dračích lo-
dích a další speciality Holešovské regaty.

Vstupenky na Holešovskou regatu jsou k do-
stání v předprodejích Ticketpro a Ticketportal od  
1. prosince. Organizátoři dodržují tradici, kdy 
vždy před Vánocemi jsou vstupenky na aktuální 
ročník k dostání za velmi nízkou cenu.

 Děti do 3 let mají již tradičně na akci vstup 
zdarma. Od Nového roku pak budou například 
jednodenní vstupenky dražší o 50 Kč a ceny se 
budou dál směrem k datu festivalu zvyšovat.

„I když to normálně nemám ve zvyku, letos 
bych si dovolil diváky předem upozornit na ome-
zenou kapacitu zahrad zámku, která jakmile bude 
naplněna, bude prostě vyprodáno. S ohledem na 
sílu popularity hlavních hvězd obou dnů očekává-
me ještě větší zájem než při minulých ročnících,“ 
dodal Žáček.

Vstupenky jsou v  předprodeji v  sítích TIC-
KETPRO a TICKETPORTAL. Bližší informa-
ce zájemci mohou získat na stránkách festivalu  
www.holesovskaregata.cz nebo na facebookové 
stránce Holešovská regata.

Petra Svěráková, PR Manager, 
AGENTURA VELRYBA s. r. o.

Kontakt: 777 852 440

Příjemným zakončením vánočních svátků se stala vernisáž fotografií Nelly 
Billové. V holešovské kavárně Cinema proběhlo v nedělním podvečeru 6. ledna 
2014 zahájení výstavy Doteky světla III, která ukazuje další tvorbu této úspěšné 
fotografky. Nelly Billová zároveň působí jako učitelka hudby (učí hře na kytaru) 
v místní základní umělecké škole. V úvodu vernisáže vystoupil umělecký soubor 
Corda Magico: za kytarového doprovodu Danuše Pospíšilové a autorky fotogra-
fií  (která je zároveň i skladatelkou souboru) vystoupila sólová zpěvačka Iva Svo-
bodová. Nelly se ve své fototvorbě zajímá o prolínání přírody a hudby, o jejich 
proměny a neopakovatelnou jedinečnost a originalitu. Samotná výstava obsahuje  
17 fotoobrazů – fotokoláží především s hudební a přírodní tematikou a fotografie 
je možné zhlédnout do konce měsíce února v holešovské kavárně Cinema. Dopo-
ručuji každému zastavit alespoň na chvíli svůj každodenní shon, při šálku kávy si 
prohlédnout všechny vystavené fotografie a zamyslet se nad větou, pronesenou 
fotografkou Nelly při vernisáži výstavy: „Je inspirující zachytit divadlo přírody  
a její souznění …“ -SS-

Vernisáž Nelly Billové
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ŠKOLSTVÍ

Zákonný zástupce je povinen přihlásit 
k zápisu dítě, které se narodilo do 31. 8. 2008. 

Zákonný zástupce může požádat o zápis dí-
těte, které se narodilo od 1. 9. 2008 do 30. 6. 2009.

Doporučení:
Doklady vhodné k zápisu: 
- občanský průkaz zákonného zástupce dítěte,
-  rodný list dítěte.

Dítě se spolu se zákonným zástupcem dosta-
ví k  zápisu do základní školy, v  jejímž školském 
obvodu má dítě místo trvalého pobytu, pokud zá-
konný zástupce nezvolí pro dítě jinou školu.

Na základě obecně závazné vyhlášky města 
Holešova č. 1/2007, kterou se stanoví školské ob-
vody základních škol zřízených městem Holešov, 
jsou s účinností od 1. 1. 2008 školské obvody ur-
čeny takto:

ZÁPIS do prvního ročníku základních škol v Holešově
pro školní rok 2014/2015 se koná v pátek 7. 2. 2014 od 12.00 do 17.00 hodin

1. Základní škola Holešov 
(Smetanovy sady 630, Holešov)
Bezručova, Boženy Němcové, Drásalova, Dvořá-
kova, Jarošova, Jiráskova, Komenského, Květná, 
K  Větřáku, Luhy, Masarykova, Osvobození, Par-
tyzánská, Pivovarská, Plajnerova, Sadová, Spor-
tovní, Tovární, Tyršova, U Kasáren, Újezd, Větřák, 
Zlínská.
Místní části: Dobrotice, Tučapy, Žopy.

2. Základní škola Holešov 
(Smetanovy sady 625, Holešov)
Bořenovská, Dělnická, Dlažánky, Grohova, Han-
keho, Holajka, Horní, Malá, Nábřeží, nám. Dr. E. 
Beneše, nám. F. X. Richtera, nám. Sv. Anny, nám. 
Svobody, Nerudova, Očadlíkova, Palackého (od 
nám. Dr. E. Beneše po křižovatku s ulicí Školní), 
Plačkov, Přerovská, Příční, Samostatnost, Smeta-
novy sady, Střelnice, Sušilova, Třešňové sady, Tu-

čapská, U Letiště, U Potoka, U Rusavy, Vítězství, 
Za Drahou, Zámecká, Želkov.

3. Základní škola Holešov 
(Družby 329, Holešov)
6. května, Bartošova, Družby, Dukelská, Hanácká, 
Havlíčkova, Kráčiny, Krátká, Míru, Nádražní, Ná-
rodních bojovníků, Novosady, Ovocná, Palackého 
(od křižovatky s  ulicí Školní směrem na Hulín), 
Polní, Růžičkova, Rymická, Slovenská, Sokolská, 
Školní, Za Cukrovarem,  Za Vodou, Zahradní.
Místní část: Količín 

Současně se zápisem do prvního ročníku proběh-
ne i zápis do školních družin. 

Mgr. Rudolf Seifert
místostarosta města

Holešov (JZ) - Na sklonku loň-
ského roku byla dokončena a předána 
stavba - závěrečná třetí fáze - rekon-
strukce plaveckého bazénu 3. Základní 
školy Holešov. Ta se řadí svou vybave-
ností nejen díky krytému bazénu k jed-
né z  nejlepších škol v  kraji. Slavnostní 
kolaudace a předání stavby se uskuteč-
nily 12. prosince za účasti zástupců do-
davatelské stavební firmy Rapos, která 
celou rekonstrukci prováděla, i dalších 
zástupců zainteresovaných institucí  
a nejvyšších představitelů města Hole-
šova. Zrekonstruovanými prostorami 
provedla hosty ředitelka školy Mgr. Jit-
ka Heryánová. Mimo jiné řekla, že škola 
díky bazénu nemá ani jednoho neplav-
ce, neplavou pouze děti se zdravotním 

Rekonstrukce bazénu 3. ZŠ Holešov dokončena
omezením, a v  současné době bazén využívá  
i Český červený kříž, jehož pracovnice zde vedou 
kurzy plavání pro batolata. K  zahájení, průběhu  
a financování prací jednotlivých etap rekonstruk-
ce ředitelka uvedla: „První etapa rekonstrukce byla 
zahájena v roce 2010. Zahrnovala obnovu sociální-
ho zařízení, což jsou šatny, sprchy, toalety, chodba, 
rozvody topení, vody a elektroinstalace. Celková 
hodnota díla činila 1 935 085 Kč. V roce 2012 byla 
vybudována nová vzduchotechnika včetně jejích 
rozvodů za cenu 1 404 673 Kč. Na tyto práce na-
vazovala rekonstrukce střechy, kde byla celková 
cena 2  878  439 Kč. Poslední etapa proběhla prá-
vě v loňském roce a jednalo se v ní o rekonstrukci 
interiéru bazénu. Obnoveny byly obklady, dlažba, 
elektroinstalace a rozvody vody. Cena tohoto díla 
činí 1 625 812 Kč. Celková cena rekonstrukce se tak 
vyšplhala na 7 844 009 korun.“             

Holešov – Podobně jako jiné organizace  
a spolky si připomněli příchod Vánoc také obyva-
telé městského bytového areálu v  ulici Bořenov-
ská. Již takřka rok a půl působí v těchto prostorách 
aktivisté z  Jednoty bratrské, kteří vedou nejen 
odpolední zájmový klub pro mládež, ale rozvíjejí  
i dopolední programy pro děti předškolního věku. 
Toto nové setkávání má přirozenou formou vy-
pěstovat u dětí zájem po vědění a učit je potřeb-
ným návykům, jež po nich bude vyžadovat školní 
docházka. Ve „školičce“ jsou děti vedeny k pozor-
nosti k určitým probíraným tématům, dovídají se 
informace z oblastí, jež je následně budou prová-
zet školním obdobím, a také jsou vedeny k disci-
plíně a zodpovědnosti za své chování.

Předvánoční setkání dětí z klubu i „školičky“ 
za účasti rodičů a hostů proběhlo v klubovně are-

Předvánoční besídka i s dárky v ul. Bořenovská
álu 19. prosince loňského roku a děti 
si zazpívaly koledy a písničky, co se již 
naučily, vyzkoušely si tzv. živé obrazy 
– vytvořily betlémské vyobrazení -  
a následně byla pro ně přichystána 
nadílka dárečků. Tu připravili ak-
tivisté z Jednoty bratrské za podpory 
sponzorů. A naopak rodiče dětí při-
nesli občerstvení a také poděkovali  
a obdarovali nejen manžele Svobodo-
vy, správce holešovského bratrského 
sboru, ale i další jejich spolupracov-
níky, kteří se spolupodílejí na chodu 
klubu a školičky a rozvíjejí další akti-
vity v lokalitě. 

Rudolf Seifer Vystoupení dětí a živé obrazy u vánočního stromečku.
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Již po páté jsme v pondělí 9. prosince odjeli 
za lyžováním do rakouského střediska Saalbach-
-Hinterglemm. Letos se výcvikového lyžařské-
ho kurzu zúčastnilo celkem 86 žáků ze tříd ter-
cie, kvinta, 1. A, 1. B, výběr lyžařských zájemců  
z ostatních ročníků. Sníh napadl pár dní před 
naším příjezdem, a přestože ho nebylo tolik jako 
loni, lyžařské podmínky byly výborné. 

Sluníčko nás hřálo celý týden, obloha byla 
modrá bez mráčků a  i úplní začátečníci byli za 
pár dní na lyžích jako doma. 

Kuchyně paní Helgy nás opět nezklamala! 
Velký dík patří všem lyžařským instruktorům  
p. Janečkovi, Koláčkovi, Ságnerové, Vykoukalo-
vé, Nedvídkovi, Šneidrovi a Kořínkovi za jejich  

Skvělé prosincové lyžování  holešovských gymnazistů 
v Hinterglemmu

Koledníci zazpívali 
na městském úřadu

odpovědný přístup k vý-
cviku a doktoru Šindlero-
vi, který se staral o zdraví 
všech účastníků. Letošní 
lyžák se  vydařil a všichni se 
těšíme, že příští rok se nám 
podaří zajistit stejně pěkný 
lyžařský zážitek dalším žá-
kům našeho gymnázia.

PaedDr. Miloslav Růžička
zástupce ředitele gymnázia 

a vedoucí kurzu

Mateřské centrum Srdíčko nabízí od Nového roku pro těhotné ženy  
jógové cvičení. Motto: Zklidnění mysli i těla má kladný vliv na těhotenství! 
Probíhá pod vedením zkušené porodní asistentky Jany Hanákové. Cvičení 
bude obsahovat techniku správného dýchání, odbourání stresu, jógové po-
zice, protažení a posilnění svalstva, relaxační polohy, prohloubení spojení 
s miminkem. Termín a čas této aktivity je změněn, aby se mohly účastnit  
i těhotné ženy, které chodí do práce. Cvičení se bude konat každé úterý od  
16 hodin. (Čas je možno upravit po dohodě se všemi účastnicemi.) Lekce 
bude trvat 60 minut, cena za 10 lekcí: 300 Kč. Začínáme 18. 2. 2014. Cvičení 
pro těhotné ženy proplácí zdravotní pojišťovna. Přihlášky na tel. 573 397 163 
nebo e-mailu: m.c.srdicko@seznam.cz

Eva Fuksová

Jóga pro těhotné maminky 
v MC Srdíčko

 Adventní koncert žáků 
ZUŠ F. X. Richtera Holešov

Žáci Základní umělecké školy F. X. Richtera v Holešově se ve čtvrtek 
19. 12. 2013 představili holešovské veřejnosti v  zámecké sala terreně na  
II. adventním koncertě.

Kromě sólových hráčů na různé nástroje a sólových zpěvaček  vystoupi-
li také žáci v hudebních souborech (houslový, akordeonový, pěvecký) a také 
žáci tanečního oboru. O koncert byl velký zájem ze strany především rodi-
čovské veřejnosti, o čemž svědčil zcela zaplněný sál.

Děkujeme všem příznivcům naší školy a přejeme v novém roce hodně 
zdraví, štěstí a vše dobré.

Vedení a pedagogický sbor školy

Holešov - V  předvánočním čase přišly zazpívat koledy pracovníkům 
městského úřadu také děti z holešovské praktické školy pod vedením učitelky 
Jany Ledinové. 

Ta svůj chlapecký pěvecký sbor doprovodila na klávesy. Potěšení z pří-
jemného setkání vyjádřil starosta města Pavel Svoboda a ke slovům díků při-
dal koledníkům i sladkou odměnu.   

JZ
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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 8.00–18.00. 
Spontánní aktivity (kulečník, stolní fotbálek, stol-
ní tenis, trampolína, ICM): pondělí – pátek 14.00 
– 18.00. Objednávky tělocvičny dle předchozí te-
lefonické domluvy minimálně den předem v kan-
celáři na tel.: 573 39 69 28, 734 358 563

ZVEME VÁS
24. 1. PLES TYMY – zveme všechny rodiče, 
přátele, sponzory, sousedy a širokou veřejnost 
od 20:00, vstupné: 100,- v předprodeji, 150,-na 
místě, k tanci a poslechu hraje skupina QUANTO, 
zajištěn bohatý program a občerstvení
24. 1. PREMEDICAL CENTRUM PREVEN-
TIVNÍ MEDICÍNY -  možnost  vyšetření od 9.00 
do 20.00, informace a přihlášky v TYMY
25. 1. MAŠKARNÍ KARNEVAL – „PIRÁTI 
Z KARIBIKU“ – od 15.00, pestrý program /tan-
ce, hry, soutěže…/, vstupné: dospělí i děti 30,- Kč, 
děti v masce 10,- Kč
25. 1. KOUZELNICKÁ ŠKOLA – od 13.00, učí-
me se triky a kouzla s Mirkem Svobodou
26. 1. LEDNOVÝ TURNAJ NA PS 3 – od 13.00, 
startovné: 10,- Kč, přihlášky do 24. 1. 
26. 1. POHÁDKY TISÍCE A JEDNÉ HVĚZDY 
NOCI - divadélko HVÍZD  v TYMY od 15.00 – 
premiéra představení, vstupné: 40,-
28.1. MUZIKOTERAPIE - od 16.00, cena: 400,-
/3 hodiny,  přihlášky do 27. 1.
30.1. DÁREK ZA VYSVĚDČENÍ – přijď nám 
ukázat své vysvědčení a čeká tě malé překvapení
31.1. POLOLETNÍ PRÁZDNINY – OTEVŘE-
NÝ DOMEČEK – přijďte na stolní tenis, trampo-
línky …
SPORTOVNÍ DOPOLEDNE – od 9.00 do 12.00, 
sportovní aktivity všeho druhu, cena: 10,- Kč
ODPOLEDNE DESKOVÝCH HER – od 14.00 
do 18.00, cena: 10,- Kč
31. 1. - 2. 2. 2014 LEDOVÁ PRAHA
Poznávací výlet do Prahy pro děti i dospělé - pro-
cházky Prahou, Královská cesta, prohlídka muzeí. 
cena: 850,- (v ceně doprava, účastnický poplatek, 
ubytování, průvodce, placka na MHD). Zájemci, 
hlaste se v kanceláři.
7. 2. HARMONIZAČNÍ CVIČENÍ S MILADOU 
HYÁNKOVOU - od 16.00 do 19.00. Protistresové 
psychosomatické cvičení pro každodenní praxi  
s prvky jógy, tai-chi, nácvik relaxace.  Cena: 95,- Kč
8. 2. HOLEŠOVSKÝ TALENT 2014  - Už se to 
blíží, příležitost má každý. Ukaž se i ty! Předveď 
svůj talent, ať je jakýkoli (tanec, zpěv, kouzlení, fol-
klor, skupina, karate, žonglování, počty a mnoho 
dalších), možnost pro jednotlivce, páry i skupiny, 
otevřeno všem věkovým kategoriím, přihlášky do 
31. 1. Tři nejlepší talenty čeká finanční odměna! 
8. 2. JUMPING TRAMPOLÍNY – od 18.00, cena: 
80,- Kč, přihlášky do 6. 2.
8. 2. a 22. 2. KOUZELNICKÁ ŠKOLA – od 14.00, 
učíme se triky a kouzla s Mirkem Svobodou /noví 
zájemci se mohou hlásit na druhé pololetí, cena: 
400,- Kč/
9. 2. TURNAJ NA PS 3 – od 13.00, startovné: 10,- 
Kč, přihlášky do 7. 2.
9. 2. RC MODELY – turnaj od 14.00, vstupné: děti 
do 15 let 10,- Kč, dospělí 20,- Kč
10. 2. VÝROBA VALENTÝNSKÝCH PŘÁNÍ 
– od 17.00 do 18.00, cena: 20,- Kč/děti, 40,- Kč/
dospělí, přihlášky do 7. 2.

13. 2. VALENTÝNSKÁ DÍLNIČKA – od 16.00 
do 18.00, cena: 10,- až 50,- Kč dle výrobku
14. 2. DISCO DANCE SHOW – diskotéka pro 
děti /hry, soutěže, tanec/ od 17.00, vstupné 20,- Kč
14. - 15. 2. NOČNÍ VALENTÝNSKÉ DESKO-
HRANÍ - od 17.00, cena: 90,- Kč pro členy Desko-
hraní, 150,- Kč ostatní, večer s deskovými hrami 
a nejen to, tentokrát i valentýnská diskotéka, při-
hlášky do 12. 2.
15.2. AFRICKÉ BUBNOVÁNÍ- WORKSHOP - 
od 14.00 do 17.00, cena: děti/50,-, dospělí/250,-, 
přihlášky do 10. 2.
16.2. VALENTÝNSKÝ KOUZELNÍK – kouzel-
nické vystoupení od 16.00, cena: 20,- Kč pro členy, 
40,- Kč ostatní 
17. 2. QUILLINGOVÉ NÁLEPKY – od 17.00, 
cena: 10,- Kč děti, 20,- Kč dospělí, přihlášky do 
14. 2.
19. 2. TWISTERMANIE –  pro děti od 7 do 15  let, 
od 16.00, startovné 10,- Kč, přihlášky do 18. 2.
20.2. DANCE SHOW NA TANEČNÍ PODLOŽ-
CE - pro děti od 7 do 15 let, od 15.30, startovné 
10,- Kč, přihlášky do 19. 2.
20. 2. PŘEDNÁŠKA PREMEDICAL – prevence 
– základní pilíř kvality života, vstup zdarma, od 
16.00, v rámci přednášky vyšetření cév zdarma
21. 2. PREMEDICAL CENTRUM PREVEN-
TIVNÍ MEDICÍNY -  možnost  vyšetření od 9.00 
do 20.00, informace a přihlášky v TYMY
22. 2. SOUSTŘEDĚNÍ FOTBALOVÝCH BEN-
JAMÍNKŮ – od 13.00 do 16.00
23. 2. - DÍVKA ROKU 2014 - dívky a slečny 
přijďte ukázat, že i hezká děvčata jsou chytrá, sou-
těž je určena dívkám ve věku 13-15 let , k termínu 
konání musí dosáhnout minimálně 13 let a ke dni 
konání finále nesmí dosáhnout 16 let. Účastnic-
ký poplatek 100,- Kč. Čekají vás úžasné zážitky 
a hodnotné ceny. Soutěžní disciplíny: rozhovor 
s  moderátorem, test znalostí, zručnost, doved-
nost, aerobik, volné vystoupení, módní přehlídka. 
Přihlášky nejpozději do 7. 2. 2014.

OD 2. POLOLETÍ JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT 
DO VŠECH KROUŽKŮ, v  případě zájmu se 
hlaste do 31. 1. 2014
NÁBOR DO KROUŽKU 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  nesoutěživém prostředí. Jóga učí 
harmonii. Živé děti zklidní, málo aktivní naopak 
povzbudí k činnosti. Naučí je odpočívat, rozvíjí je-
jich fantazii, radost ze života a sebevědomí. Děti, 
které cvičí jógu, lépe zvládají řešení stresových si-
tuací. Cvičební hodiny jsou plné nejrůznějších her 
a zábavných pomůcek s pohádkovými a jinými té-
maty, které jsou dětem blízké.
NÁBOR DO ZRNÍČKA – hledáme holky a klu-
ky do folklorního kroužku Zrníčko /do 7 let/, 
udržujeme tradice našeho regionu, tancujeme, 
zpíváme každý čtvrtek od 16.00 do 17.00, cena: 
400,- za celý rok
Každé úterý od 18.00 JÓGA PRO ŽENY – po-
máhá ženám najít svou vnitřní podstatu, harmo-
nizuje tělo i duši ženy. Je určena pro úplné začá-
tečnice i pokročilejší jogínky (dechové techniky /
pranajáma/ asány, jógové sestavy Pozdrav slunci 
a Pozdrav Měsíci, antristresová cvičení, mantry, 
mudry prstů, tibetské techniky vedení energie, ak-
tivace čaker a meditace). PŘIDEJTE SE K NÁM!

Každý čtvrtek od 18.00 do 19.00 TAICHI – 
přijďte s námi cvičit.

Otevíráme TM KLUB od 3. 2.
Přijďte si prohlédnout a vyzkoušet prostory In-
formačního centra pro mládež (dále jen ICM)  
a TM klubu v  Holešově. V klubu se průběžně 
budou konat zajímavé akce, jako jsou přednášky, 
besedy, soutěže, turnaje. Můžete si zde s přáteli 
zahrát například biliár, stolní fotbálek či stolní 
tenis nebo si jen tak brouzdat po internetu nebo 
zarelaxovat u telky. Nadšenci deskových her si zde 
nepochybně také přijdou na své. A jestli tvůj ká-
moš právě nemůže? Žádný problem! V TM klubu 
na tebe bude čekat nový dobrovolník ze Slovenska  
a Španělska, který tu bude jenom pro tebe! Potré-
nuješ angličtinu, zasurfujete na internetu… V TM 
klubu budeš mít první 2 návštěvy zdarma, pak si 
můžeš předplatit členskou kartičku a budeš zde 
moct být, jak dlouho chceš. Tak neváhej a přijď si 
prohlédnout a vyzkoušet TM klub!!!

Od 7. 2. Tipovací soutěž hokejových zápasů na 
Zimních olympijských hrách 2014 – tipujte na 
všechny hrané zápasy – vítěz získá 10 pirátských 
mincí /PM/, 2. místo – 7 PM, 3. místo – 5 PM, 
ostatní – 2 PM, za pirátské mince je možné při-
jít zahrát si ping-pong, zaskákat na trampolíně 
apod., více informací v TYMY
 
PŘIPRAVUJEME
TANEČNÍ POLEPŠOVNA - začínám 9. 3. v 17.00, 
cena: 1400,-/pár, přihlášky do 20. 2.
15.3. MISS POUPĚ - pro dívky od 4 do 7 let, 
MISS KVÍTEK - pro dívky od 8 do 12 let 
- disciplíny: rozhovor, módní přehlídka, volná 
disciplína, přihlášky do 28. 2.
PIRÁTI NA TROJÁKU – JARNÍ POBYT PRO 
DĚTI – 3. 3. – 9. 3. 2014, 
cena: 2 550,-/dítě, 2 950,-/dospělí
V  ceně: doprava, ubytování, plná penze, pitný 
režim, základní pojištění, program, pedagogický 
a zdravotní dozor, lyžařský instruktor /pro děti  
i rodiče s dětmi/

KULTURA
MATA – HARI – DIVADLO BROADWAY – 
MUZIKÁL MICHALA DAVIDA – hudební 
příběh nejslavnější špionky, hrají: K. Brožová, 
J. Vojtek, M. Vašut, J. Langmajer, M. Vojtko, M. 
Stropnický, A. Háma, sobota 8. března, odjezd 
7.00 z AN Holešov, cena: 1 100,- nebo 1 300,- dle 
kategorie sedadel

!!! V SOBOTU MÁME V TYMY OTEVŘENO !!! 
od 14.00 do 18.00 - trampolína, stolní fotbálek, 
kulečník, ping-pong, oáza, tělocvična, zrcadlovka 
(můžete rezervovat předem na tel.: 573 396 928, 
mob: 734 358 563)

SPONTÁNNÍ AKTIVITY - pondělí – pátek od 
15:00 do 18:00 hodin - trampolína, stolní fotbálek, 
kulečník, ping-pong, oáza, tělocvična, zrcadlovka 
(můžete rezervovat předem na tel: 573 396 928, 
mob.: 734 358 563)

Nabízíme pronájem jídelny a kuchyňky na rodin-
né oslavy, schůze apod.- cena pronájmu: jídelna: 
60,-/hod., kuchyňka: 60,-/hod.



18 Holešovsko

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, P. O. HOLEŠOV  
U PŘÍLEŽITOSTI DESÁTÝCH NAROZENIN VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

KTERÝ SE USKUTEČNÍ 
V PÁTEK 24. LEDNA 2014 OD 20.00 HODIN

VE SPOLEČENSKÉ HALE SVČ HOLEŠOV

VSTUPNÉ: 100,- Kč PŘEDPRODEJ, 150,- NA MÍSTĚ

K tanci hraje skupina QUANTO, zajištěn bohatý program, 
lákavá tombola a  občerstvení

Předprodej: kancelář SVČ, p. o., Sokolská 70, Holešov,
tel: 573 396 928, e-mail.: vsetuly@centrum.cz

PLES TYMY

Měsíc ve SVČ TYMY
V TYMY se uskutečnilo republikové
finále otevřené taneční soutěže 
Sedmikvítek 2013

Mikuláš v TYMY předal medaile 
fotbalovým benjamínkům

V neděli 8. 12. 2013 se v tělocvičně TYMY se-
hrál přátelský zápas fotbalových benjamínků, kde 
domácí tým ze SVČ TYMY přivítal kluky z Bystřice 
pod Hostýnem. 

Nutno podotknout, že Bystřice pod Hostýnem 
je fotbalově mnohem vyspělejší tým, který na sobě 
pracuje již delší dobu, na rozdíl od našeho týmu, 

kdy tento zápas byl pro kluky fotbalovou premiérou. 
Proto cílem této akce nebylo za každou cenu zvítě-
zit, ale zpříjemnit si nedělní dopoledne fotbalovým 
zážitkem, což se nakonec úspěšně podařilo.

Po skončení utkání čekalo na kluky překvape-
ní v podobě pamětních medailí a návštěva Mikulá-
še, který všechny sladce odměnil.

Děkujeme Zlínskému kraji za podporu této 
akce.

V TYMY se děti dozvěděly, jak se slaví
Vánoce v různých zemích Evropy

Ve čtvrtek 12. 12. se ve SVČ - TYMY uskuteč-
nila tradiční akce pro žáky 6. ročníku pod názvem 
Vánoce v Evropě. Tuto akci připravili pracovníci 
SVČ společně se zlínským Eurocentrem. Akce se 
skládala ze 3 částí. V první se žáci dozvěděli zají-
mavou formou o tom, jak se slaví Vánoční svátky 
v různých zemích Evropy. Nejvíce zajímavostí a in-
formací o španělských a slovenských vánocích zís-
kali od našich dobrovolníků – Begy a Tomáše, kteří 
jsou v našem SVČ na Evropské dobrovolné službě. 
Ve druhé části tyto poznatky zúročili v soutěžním 
kvízu a ve 3. části byla ochutnávka vánoč-
ního cukroví a pečiva z  různých koutů 
Evropy. Nechyběl také zpěv a poslech 
koled a povídání o tom, jak slaví Vánoce 
děti v jednotlivých rodinách.

 

Holešov se zapojil do akce
Česko zpívá koledy

11. 12. 2013 se v  18 hodin rozezně-
ly krásné moravské a české koledy ve 220 
městech po celé naší republice. V letošním 
roce se do této velmi pěkné akce zapojilo 
také SVČ – TYMY Holešov. U vánočního 
stromu na náměstí Edvarda Beneše v Ho-
lešově se sešli děti i dospělí. Akci zahájila 
ředitelka TYMY Jarmila Vaclachová, kte-
rá všechny přítomné přivítala a předala 
mikrofon Vlaďce a Esterce Dvořákovým 
a Davidu Kozákovi. Vlaďka s  Ester za 
doprovodu kytary rozezpívaly holešov-
ské náměstí a společně se všemi přítom-
nými vytvořili při zpěvu známých koled 
„Půjdem spolu do Betléma“, „Pásli ovce 
Valaši“, „Nesem vám noviny“, „Narodil se 
Kristus Pán“, „Štědrej večer nastal“ nádher-
nou předvánoční atmosféru. Děkuji všem, 
kteří tuto akci podpořili.

Pomáháme ostatním
V  loňském roce již po deváté vyhlásil Parla-

ment dětí a mládeže Holešov společně se Středis-
kem volného času – TYMY charitativní sbírku 
„Plyšák pro radost“. Do této sbírky se zapojily školy, 
školky a také spousta jednotlivců z Holešova a širo-
kého okolí. V týdnu od 16. 12. do 20. 12. probíhala 
na náměstí E. Beneše v Holešově výstavka těchto 
plyšáků s možností zakoupení za symbolickou 
cenu. Částka, která byla získána z této sbírky, bude 
rozdělena a zaslána nadaci Šance a hnutí Stonož-
ka a část peněz bude zaslána Esterce do Bystřice 
pod Hostýnem.. Děkujeme všem, kteří se do této 
„dětské sbírky“ zapojili, a to ať už věnováním svého 
plyšáka, nebo finanční částkou. 

V prosinci se dále uskutečnila tradiční sbírka, 
kterou organizuje nadace Život dětem pod názvem 
Srdíčkové dny. Poděkování patří všem, kteří se do 
této sbírky zapojili.

Přejeme všem radostný a úspěšný rok 2014  
a těšíme se na setkávání s vámi.

Kolektiv SVČ – TYMY
V  sobotu 30. listopadu 2013 se ve Středisku 

volného času – TYMY Holešov konala taneční sou-
těž  SEDMIKVÍTEK 2013. Této akce se zúčastnilo 
přes 450 tanečníků z celé České republiky. Letos již 
podruhé   organizovala toto finálové kolo PS Mir-
ko Očadlíka Holešov ve spolupráci ve SVČ TYMY. 
Jsme moc rádi, že se do soutěže přihlásily skupiny 
nejen z našeho kraje, ale i ze vzdálených míst celé 
naší vlasti, např. Přerova, Třebíče, Rokycan atd. Ta-
nečníci různých věkových kategorií soutěžili v  ta-
nečních stylech hip-hop, disco dance, společenské  
a klasické tance, orientální a scénické tance, a to 
v  kategoriích hobby a registrovaní. Celý průběh 
soutěže provázela skvělá atmosféra a vítězové si 
zasloužili nejen obdiv diváků, ale i hodnotné ceny. 
Doufáme, že se tato soutěž stane u nás tradicí  
a v  dalších letech přiláká ještě více zájemců.  Na 
závěr bychom chtěli poděkovat všem partnerům 
a sponzorům – městu Holešov, květinářství Ivona, 
bistru Labužník a Tescu Holešov.
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SOCIÁLNÍ OBLAST, FIRMY

Obce Vybráno Počet 
kasiček

Bořenovice 5 059,00 Kč 1

Holešov 206 486,00 Kč 41

Horní Lapač 9 775,00 Kč 1

Jankovice 10 380,00 Kč 3

Kostelec 
u Holešova 20 232,00 Kč 4

Kurovice 9 045,00 Kč 2

Ludslavice 16 181,00 Kč 2

Martinice 18 179,00 Kč 4

Němčice 7 029,00 Kč 1

Pacetluky 5 793,00 Kč 1

Prusinovice 32 227,00 Kč 4

Přílepy 28 532,00 Kč 4

Racková 25 003,00 Kč 3

Roštění 13 691,00 Kč 3

Rymice 18 000,00 Kč 2

Třebětice 11 290,00 Kč 1

Zahnašovice 16 580,00 Kč 1

Žeranovice 22 885,00 Kč 3

Výtěžek 
Tříkrálové sbírky 
2013

Charitativní akce bývají před Vánocemi pra-
videlným počinem řady organizací; ne všechny se 
však podporou charity (z latinského výrazu caritas 
= slitování, smilování) zabývají soustavně s jasnou 
vizí a cílem. Občanské sdružení Každý může po-
máhat, které působí v Holešově od roku 2012, má 
myšlenku pomoci bližním jednak zapsánu ve svých 
stanovách, jednak ji realizuje při svých akcích 
v průběhu celého roku. Početná návštěva říjnové 
vernisáže výstavy fotografií Michalky Macurové  
a Romana Trefila s názvem Svět jinýma očima byla 
důkazem toho, že jsme schopni a ochotni pomáhat 
si navzájem, je-li naší pomoci potřeba. Vystavené 
fotografie v kavárně E-Café, které jsou dílem fo-
tografa Jakuba Trunce, zhlédla řada návštěvníků  
a podpořila tak myšlenku seznámit veřejnost 
s  obyčejným dnem lidí, kteří žijí se svým 
zdravotním handicapem vedle nás. Pokra-
čováním výstavy byl pak prodej fotografií 
prostř. o. s. Každý může pomáhat, který se 
uskutečnil v  úterý 17. prosince v  E-Café 
ve stejném prostředí – sice co do počtu ko-
mornějším, ale o to dojemnějším a bližším. 
Velkou poctou byla pro organizátory přítom-
nost Zdeňka Grygery, bývalého fotbalového 
reprezentanta, který společně s Josefem Smý-
kalem, zastupitelem města Holešov, celou 
akci zaštítil a osobně podpořil. V  předvá-
noční adventní náladě si přítomní vyslechli 
komentář vzácných hostů, mezi nimiž nechy-
běla ani Mgr. Alena Grygerová.  Při této akci 
byli přítomni hosté nejrůznějšího věkového  

Každý může pomáhat při podpoře 
potřebných

či profesního spektra, kteří zakoupením všech 
fotografií realizovali společnou myšlenku celého 
večera – pomoci  konkrétním způsobem Michal-
ce a Romanovi. Finanční obnos získaný prodejem 
fotografií předal na závěr celého večera Jakub 
Trunec spolu s  organizátory rodičům Michalky  
a Romana, kteří se předvánočního setkání zúčast-
nili osobně. Děkuji všem, kteří svou přítomností  
a finančním příspěvkem pomohli uskutečnit dob-
rovolnou dobročinnou akci, která byla zřejmě 
první tohoto charakteru v Holešově, a stane-li se 
první v řadě následujících - bude to i vaše zásluha. 
Občanské sdružení Každý může pomáhat přeje 
všem co nejšťastnější rok 2014. 

Mgr. Svatava Ságnerová, předsedkyně o. s.

Mezi tradiční celoroční akce našeho občan-
ského sdružení patří pořádání sbírek pro potřeb-
né a nejinak tomu bylo i závěrem minulého roku. 

Každý může pomáhat při vánoční nadílce 
ve chvalčovském Javorníku

Kromě probíhající sbírky víček (pro Romana Tre-
fila), sbírky výtvarných potřeb a textilií (proběhla 
v červnu 2013) uskutečnilo o. s. sbírku výtvarného 

materiálu a hraček pro klienty Domova pro oso-
by se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov. 
Spolupráce s tímto zařízením pokračuje již třetím 
rokem a sami klienti se na aktivitách Každý může 
pomáhat podílejí např. drobným sběrem plasto-
vých víček. V  letošním roce při vánoční nadílce 
spojilo síly několik subjektů – kromě holešovské-
ho Každý může pomáhat sbíralo dárky pro Javor-
ník i další občanské sdružení Korálek z Manerova 
a největším dárcem plyšáků, autíček a her pro děti 
i dospělé byl Mgr. Tomáš Budař z Prahy. Zástupci 
všech sdružení předali 23. prosince vánoční po-
zdrav a nadílku pro klienty Javorníku jeho vedení 
v čele s  ředitelem Mgr. Tomášem Šťastným a Ja-
nou Minářovou, vedoucí vychovatelkou ústavu. 
Návštěvou a předáním hraček v  samostatném 
pavilonu (tzv. „domečku“) pak celé odpoledne 
vyvrcholilo a bezprostřední atmosféra, nadšení  
a radost klientů z předvánočních dárků a návštěvy 
neznaly mezí a byly i pro samotné donátory celé 
akce tou nejlepší odpovědí na otázky týkající se 
smyslu podobných sbírek. 

Mgr. Svatava Ságnerová
předsedkyně o. s. Každý může pomáhat



20 Holešovsko

SPOLKY, POLITICKÉ STRANY

Všetuly – Petr Jurčík je novým držitelem 
Putovního poháru restaurace Barborka v  kuleč-
níku. Již šestnáctý ročník velkého kulečníkového 
turnaje uspořádala v závěru loňského roku vše-
tulská restaurace „Barborka“. Ten vyvrcholil na 
sv. Štěpána, tzn. 26. prosince 2013, opět velkým 
finále. Po několika letech se vrátil na kuleční-
kový trůn Petr Jurčík, který ve finále porazil 2:0 
několikanásobného vítěze Roberta Stokláska. 
Třetí místo vybojoval Pavel Novotníček z Hlinska  

Putovní „Pohár restaurace Barborka“ střídá držitele
p. H.), který zastupoval nové tváře turnaje, a čtvr-
tý skončil Miroslav Fuksa (asi jeden z nejvýznam-
nějších účastníků pro své účinkování ve všech  
16 ročnících). Turnaj se hrál od konce září a hrá-
či se nejprve utkali systémem každý s každým ve 
skupinách.

Restaurace Barborka připravila na Štěpána 
pro hosty nejen vyvrcholení kulečníkového turna-
je, ale také byla pro účastníky a hosty připravena 
nejen tombola, ale také skvělá svíčková. Všetul-

ský kulečníkový turnaj si získal již věhlas a patří 
k  nejstarším turnajům svého druhu v  Holešově 
a regionu a nadále bude obohacovat společenské 
dění nejen v této části Holešova. Již nyní se mohou 
zájemci těšit a připravovat na 17. ročník. Zahájen 
bude s příchodem podzimu a již je možno se při-
hlásit. Počet účastníků není omezen a všichni mi-
lovníci této hry a sportu se mohou zúčastnit.

R. Seifert

Vítěz 16. ročníku přebírá ocenění od hlavní organizátorky. Část účastníků po závěrečném Štěpánském turnaji.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Holešova, podílející se spolu 
s profesionálními hasiči na likvidaci požárů, dopravních nehod a jiných zá-
chranných a likvidačních pracích, dostala v listopadu 2013 dotaci od Zlínské-
ho kraje na svou činnost.

Výše dotace činila 44 000 Kč. Dotace byla letos využita na obnovu 
ochranných pomůcek pro hasiče – zásahové přilby, zásahové obleky a zása-
hovou obuv.

Tímto děkujeme Zlínskému kraji za jeho podporu činnosti dobrovol-
ných hasičů města Holešova. 

MK

Hasiči obdrželi dotaci 
od Zlínského kraje

Hasičský karneval
V sobotu 7. 12. 2013 se sál hasičské zbrojnice proměnil v jednu velkou 

pohádkovou říši, protože SDH Holešov pořádal „Hasičský karneval pro děti, 
aneb Možná přijde i Mikuláš“. Potkat jste tu mohli dvě čarodějnice, bílou 
paní, kovboje, tygra, lva, žabičku, psa dalmatina, krále Jiřího, rodinku Šmoulů 
a spoustu jiných pohádkových bytostí. 

Po celou dobu nám hrála dětská diskotéka od LJ Steva a také jsme si za-
hráli pár her. Protože se sešlo hodně krásných kostýmů, odměnili jsme děti za 
více kategorií. Nakonec zavítal do hasičského sálu i sám Mikuláš s andělem, 
který hned po příchodu odháněl čerty, aby nevylekali malé děti. Za písničku 
nebo básničku Mikuláš dětem daroval balíček se sladkostmi a ovocem. Spon-
zory dne byly firmy Wastex, spol. s r. o. a Nestlé Česko s. r. o. – závod Sfinx. 
Tímto jim mnohokrát děkujeme.

Ing. Hana Rezková 
vedoucí mladých hasičů Holešov
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Na základě žádosti obdržela jednotka Sboru 
dobrovolných hasičů města Holešova na rok 2013 
účelovou neinvestiční dotaci na zabezpečení akce-
schopnosti JPOII od Zlínského kraje. 

Dotace činila 121.000 Kč. Dotace byla použita 
na mzdové výdaje na odměny z dohod o provedení 
práce, zejména na zásahovou činnost, pohotovosti  

Podpora akceschopnosti jednotky 
SDH Holešov od Zlínského kraje

a údržbu požární techniky. Město Holešov poskytlo 
hasičům ze svého rozpočtu finanční prostředky na 
odměny ve výši 100.000 Kč.

Děkujeme tímto Zlínskému kraji za podpo-
ru činnosti jednotky dobrovolných hasičů města 
Holešova.

-MK-

Hostýnské hory (JZ) -Ani déšť v  poslední 
den loňského roku neodradil účastníky tradiční 
silvestrovské vycházky nazvané Expedice Tesák - 
sv. Hostýn. Jejím pořadatelem je rodina Jaroslava 
Dvorníka z Holešova. Výchozím bodem výletu je 
hospoda na Tesáku.  Dříve k ní zájemce z Hole-
šova a okolí vozil pouze jeden autobus, neboť se 
jednalo o akci rodinnou s příbuznými a několika 
známými pana Jaroslava. Postupem času se počet 
účastníků expedice zmnohonásobil a jeden auto-
bus již nestačil. Proto se v  současné době z  Ho-
lešova již vypravují autobusy dva. Ty na předem 
určené trase a stanovištích naberou všechny účast-
níky a přivezou je na Tesák. Tradice je taková, že 
nejprve se na dalekou cestu všichni posílí v hos-
podě a potom již skupinky turistů putují našimi 
krásnými „Hostýnkami“, každá po své oblíbené 
ose. I přes nepřízeň počasí byla všechna setkání 
na trase příjemná. Spolu s přáním do nového roku 
se koštovaly domácí tekuté produkty na zahřátí  

Silvestrovská vycházka do Hostýnských vrchů
a bylo veselo. Na klapinovské louce u lesa dokon-
ce hlídali starodávní portáši ve valašských krojích  
a rozdělávali ohně. Port znamená brána a tito pá-
nové před několika staletími střežili 
naše hranice s Uhrami, proto portáši. 
Doufejme, že všichni tito silvestrovští 
turisté se dostali do svých domovů 
bez újmy na zdraví a vesele oslavili 
příchod nového roku v  kruhu všech 
svých blízkých. 

Portáši - strážci hor jsou už po tři 
staletí součástí valašského kraje. Hlav-
ním posláním portášů bylo udržovat 
bezpečnost osob a majetku v kraji hra-
dišťském. Patřily do něj i Vsetín, Vi-
zovice, Valašské Klobouky a Brumov, 
a kraji přerovském, kam spadaly Hra-
nice, Valašské Meziříčí a Rožnov pod 
Radhoštěm. Portáši se ale pohybovali 
i v jiných krajích, když naháněli, zatý-

kali, předváděli provinilce a zločince do zemských 
či vrchnostenských žalářů. Sloužili vlastně po celé 
Moravě.      

Bylo 22. listopadu, podvečer, a v  mlhavém 
světle pouličních lamp se v  ulicích Holešova za-
čaly scházet mafiánské familie. Povolal si je sám 
velký šéf El Padriny. Jejich úkol byl jasný – zne-
škodnit konkurenci a vydělat si co nejvíce peněz 
tím, že zjistí několik informací nebo splní nějaké 
úkoly pro Padrinyho. 

Městskou hru s  mafiánskou tematikou – 
Assassin pořádalo občanské sdružení Skřítek.  
A jak vidí tuhle hru samotní mafiáni? Vedoucí 
jedné familie - Don Miroslava nám řekla: „Během 
celé hry jsem měla sevřený žaludek ze strachu o 
život naší familie, křeč v ruce z pevného sevření 

V holešovských ulicích padlo přes 20 mafiánů!
zbraně v kapse a obrovskou mafiánskou touhu 
vydělávat prachy a zabíjet konkurenci. Navíc, jako 
Don, jsem cítila zodpovědnost za celou organizaci 
familie a správný průběh naší strategie. Po první 
poradě byl další program jasný - rozdělit familii 
do dvou skupin, nakoupit střelné zbraně, získat  
a splnit otázky a úkoly od Padrinyho a hlavně 
nakoupit informace o lidech, které chceme zabít. 
Ty pak co nejrychleji vyřadit ze hry. To vše za mi-
nimálních ztrát na životech členů naší familie.“  
A zážitek mafiána Borise: „Tři, dva, jedna - vyráží-
me do ulic! Utíkáme, v každém člověku na ulici vi-
díme potenciálního nepřítele, ať už je to spoluhráč, 

nebo jen nezasvěcený procházející. Jedna ruka sví-
rá zbraň, ve druhé je papír s úkoly. Honem rych-
le do Malé ulice hledat správné odpovědi. Bacha, 
někdo prochází. Rychle se schovat za auto, napětí 
vrcholí. Zbraně jsou připravené k výstřelu. Prochá-
zí kolem nás pár, my se schováváme, chceme zaú-
točit, co kdyby to byl někdo z modrého týmu, koho 
potřebujeme zabít? Pár po nás vyděšeně kouká,  
a my zjišťujeme, že to nebude mafiánská konku-
rence. Utíkáme dál, čas je pro nás drahý…!“

Pravá ruka El Padrinyho – Jolana Pacíková 
alias Jo Saliery

Místní organizace Českého zahradkářského 
svazu  si Vás dovoluje pozvat  k  zajímavé před-
nášce ing. Ivo Petrtyla na aktuální téma „Rege-
nerace půdy na zahrádkách“, krerá se koná ve 
čtvrtek  30. 1. 2014 v 16 h  - budova ČZS Dlážán-
ky. Přednášející nás seznámí s využitím přípravku 
PRP-SOL, který zlepšuje nejen regenaraci půdní 
struktury, ale zároveň zvyšuje využití vody v půdě 
a podporuje lepší prokořenění rostlin. 

POZVÁNKY Českého zahrádkářského svazu, 
organizace Holešov

Věříme, že budeme obohacení o nové eko-
logické poznatky   zpracovávání půdního fondu 
na našich zahrádkách. Těšíme se na hojnou účast 
všech, kteří projeví zájem o nové technologie zlep-
šení výnosů na svých zahrádkách.

Další zajímavá přednáška je připravena na 
pátek 28. 2. 2014 v 17 h, rovněž v budově ČSZ 
Dlážánky. Bude zaměřena na pěstování vhodných 
odrůd slivoní v našem regionu. Této přednášky se 

zhostí odborník na pěstování slivoní MVDr. Fran-
tišek Václavík z Machové. Veškeré informace nejen 
o zmíňovaných akcích a dalších aktualitách svazu 
najdete  jednak na náměstí E. Beneše v blízkosti dro-
gerie Barvy a laky, kde máme svou propagační skříň-
ku nebo rovněž uvstupu do areálu na Dlážánkách.

Nabízíme široké veřejnosti pronájem sálu, 
malého sálku ke společenským příležitostem. 
Informace získáte na tel. čísle 728 402 273.
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SPORT

Náš oddíl sportovní střelby - SKP poslední 
soutěží letošního roku  vtipně nazvanou „Vánoč-
ní“ úspěšně zakončil rok 2013.

Již téměř čtvrt století organizujeme před 
Vánocemi soutěž pro sportovní střelce z krát-
kých zbraní - velkorážních pistolí. Tato soutěž je 
otevřenou soutěží nejen pro policisty, ale i pro 
všechny držitele zbrojních průkazů a majitele pis-
tolí do ráže 40“. Soutěž se skládá ze čtyř disciplín 
(mířená střelba na pevný terč, střelba na mizivý  
a pohyblivý terč) a to vše podle propozic a daných 
pravidel. Vítěz je dán součtem dosažených výsled-
ků z jednotlivých disciplín. Vánoční soutěž se již 
tradičně koná na krytých střelnicích SPŠ MV. Za 
policejní školu nás v objektu očekával plk. Repka 
a soutěž zahájil místostarosta města Holešova 
Jaroslav Chmelař, který střelcům popřál nejen 
pevnou ruku a bystré oko, ale i příjemné a klidné 
prožití svátků a úspěšný nový rok 2014.

Vlastní soutěž byla zahájena rozhodčím, 
který soutěžícím vysvětlil podmínky střelby  
a připomněl dodržování bezpečnostních opatře-
ní při manipulaci se zbraněmi. Samotné soutěže 
se zúčastnilo na 50 střelců z celé Moravy. Dosa-

Vánoční soutěž ve sportovní střelbě
žené výsledky ukázaly opět vyšší   úroveň oproti 
minulému roku. První čtyři soutěžící byli odmě-
něni poháry, diplomy a věcnou cenou a ještě do 
desátého místa obdrželi střelci diplomy a sladkou 
odměnu, která byla zabezpečena pořádajícím 
střeleckým klubem.

Výsledky: 1. A. Kopečný (SK Hranice) 389 b, 
2. T. Kalavský (Hradec n. Moravicí) 
388 b, 3. K. Kubík (PATRIOT Ostra-
va) 388 b, 4. R. Piško (KVZ Vsetín) 
388 b, 5. B. Schug (SK Odry) 371 b, 
6. F. Jakeš (SK Olomouc) 364 b.,  
7. J. Cihlář (Odry) 362 b, 8. S. Rosa 
(SK Nový Jičín) 360 b, 9. J. Dohnal 
(SKP Holešov) 357 b, 10. F. Matyšek 
(BMSS Brno) 356 b.

Z dosažených výsledků je zřej-
má i vysoká úroveň soutěžících, je 
vidět, že střelci první desítky se po-
hybovali v 90 bodech na disciplínu. 

Výbor OSS - SKP Holešov závě-
rem zhodnotil soutěž jako velmi zda-
řilou a poděkoval zástupci policejní 
školy za vstřícný přístup a doufá, že 

bude možné zrealizovat i v dalším roce 2014 ještě 
mnoho podobných soutěží. Závěrem výbor přeje 
všem svým členům do nového roku hodně zdra-
ví, přiměřeně střeleckých úspěchů a hlavně hodně 
štěstí v osobním a sportovním životě.                    

Sportu zdar a střelectví zvláště.
JUDr. Jozef Toth

Vánoční turnaj v kopané
Milovníci kolektivních sportů a fotbalu zvláště si přišli na své i v době 

vánočních svátků. 26. prosince se ve sportovní hale 1. Základní školy konal 
Velký mezinárodní štěpánský turnaj v kopané. 

Zahrát si sem přijelo osm družstev. Zápasy byly hodně vyrovnané  
a diváci napjatí až do posledních chvil. Zajištěno bylo i bohaté občerstvení  
a příjemná obsluha.

Pořadí 1. - 4. místo: 
1. Hošani Skaštice; 2. Bílí Tygři Holešov; 3. Leguán Přerov; 
4. UNICORN Holešov (pořádající mužstvo), další účastníci turnaje bez pořa-
di: KSK Holešov; RH Holešov; Pozdní sběr Holešov; Němčice.

 
Milan Roubalík

Po skončení podzimní soutěže mladší žáci 
sehráli přátelská utkání na stadionu Míru s SK HS 
Kroměříž. Nejprve U13 zvítězilo 5:2 a rovněž U12 
pro nás skončilo vítězně. Dne 17. 11. pořádal od-
díl SK Líšeň turnaj v krásné nové hale v Jedovnici: 
zvítězilo mužstvo SK Líšeň A, 2. Holešov, 3. SK 
Prostějov, 4. FC Kuřim, 5. SK Líšeň B, 6. ŠK SSM 
Senec (Slovensko), 7. Sokol Čechovice, 8. SK Sla-
tina. 24. 11. jsme se zúčastnili turnaje, který pořá-
dal oddíl Prusinovic v Holešově:  1. Sokol Bělotín, 
2. Holešov, 3. Sokol Chvalčov, 4. Prusinovice, 5. 
Křenovice. Nejlepším hráčem turnaje se stal Karel 
Pospíšilík. Halový turnaj 8. 12. ve Šternberku: 1. 
Holešov, 2. Bruntál, 3. Uničov, 4. Vyškov, 5. Štern-
berk, 6. Štěpánov, 7. Bohuňovice. Nejlepším hrá-
čem turnaje se stal David Kratochvíla. Halový tur-
naj v hale 1. ZŠ pořádaný 14. 12. Spartakem Hulín: 
1. Louky Zlín, 2. Šternberk, 3. Považská Bystřice, 

Mladší žáci z Holešova se připravují 
na nadcházející fotbalovou sezonu

4. Kroměříž A, 5. Hulín, 6. Holešov, 
7. Kroměříž B, 8. Tlumačov. V neděli 
15. 12. jsme se zúčastnili turnaje ve 
Zlíně vypsaném pro U13, ale jeli jsme 
na něj se žáky o rok mladšími. Ten-
to ročník se hodně povedl, a tak na 
tomto turnaji získali další zkušenosti, 
hlavně ve větší rychlosti a nasazení. 
Doufám, že jim to do budoucna po-
může. Pořadí: 1. 1. FC Slovácko A, 2. 1. FC Slovác-
ko B, 3. Prostějov, 4. Kroměříž, 5. Paseky Zlín, 6. 
Holešov, 7. Hošťálková, 8. Štítná n. Vl. Ve čtvrtek 
19. prosince nás pozval pan Kratochvíla do Dob-
rotic. Na umělé trávě jsme si zahráli poslední fot-
bálek za umělého osvětlení. Potom nám připravil 
občerstvení v hostinci. Zhodnotili jsme celý pod-
zim, ve kterém jsem zdůraznil hlavně chuť a lásku 
k  fotbalu všech žáků. V  tomto věku nemůžeme 

nějak bodově hodnotit, protože někdo má všech-
no dané od Boha a jde mu to samo a další se musí 
na všechno daleko více nadřít. Důležitá je podpo-
ra ze strany rodičů. Ta je v tomto kolektivu hodně 
velká, a proto jim patří velký dík za všechno, čím 
pomáhají. Na závěr patří také dík Městskému úřa-
du Holešov za podporu mládeže.

Ladislav Linda, 
trenér mladších žáků SFK Holešov
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Prusinovice: sobota  22. 2. 2014 u Kulturního domu
1. závod  VI. ročníku  Moravsko–slovenského  běžeckého poháru 2014   

6. závod  XXXIV. ročníku Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje 2014
Závod se započítává do 5. ročníku Rohálovského duatlonu

Pořadatelé: BK Holešov, OÚ Prusinovice, SDH Prusinovice
Časový pořad: 9:00–11:15 prezentace pro hlavní závod v tělocvičně
 8:40–11:00 prezentace dětských a žák. kategorií v Kult. domě
 12:00 start hlavního závodu na 10 km
 14:00 vyhlášení výsledků
Startovné: v hlavním závodě 150,- Kč (6 eur), mládežnické kategorie bez startovného

KATEGORIE A CENY

Kategorie Ročníky nar.
Prémie (Kč)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Muži a junioři absol. 5000 4000 3000 2500 2000 1500 1000 700 500 300

 M 19 1995 a mladší 700 500 300

M 20 - 39 1994 – 1975 700 500 300

M 40 - 49 1974 - 1965 700 500 300

M 50 - 59 1964 - 1955 700 500 300

M 60 - 64 1954 - 1950 700 500 300

M 65 - 69 1949 - 1945 700 500 300

M 70  a starší 1944 a starší 700 500 300

Ženy a juniorky absol. 3000 2000 1500 1000 500 300

Ž 19 1995 a mladší 700 500 300

Ž 20 - 34 1994 - 1980 700 500 300

Ž 35 - 44 1979 - 1970 700 500 300

Ž 45 - 54 1969 - 1960 700 500 300

 Ž 55 a starší 1959 a starší 700 500 300
       
Dalších 50 cen od firmy  ASICS bude losováno v tombole pro závodníky!
Traťové rekordy – muži Ezekiel Ngimba 29:26, ženy Petra Kamínková 34:37 
Závodníci startují na vlastní nebezpečí
Linkový autobus odjíždí z Holešova do Prusinovic v 9:15 hod.

PROGRAM DĚTSKÝCH A ŽÁKOVSKÝCH KATEGORIÍ

Ročník nar. Kategorie Délka tratě

2004 - 2003
Přípravka  dívky 9 : 40

680 m
Přípravka  kluci 9 : 50

2002 - 2001
Mladší žákyně 10 : 00

800 m
Mladší žáci 10 : 10

2011 a mladší
Nejmenší holky 10 : 20

80 m
Nejmenší kluci 10 : 25

2010 - 2009
Nejmladší   holky I 10 : 30

140 m
Nejmladší  kluci I 10 : 40

2008 – 2007
Nejmladší   holky II 10 : 50

280 m
Nejmladší  kluci II 11 : 00

2006 - 2005
Mladší  přípravka holky 11 : 10

420 m
Mladší přípravka kluci 11 : 20

2000 - 1999
Starší žákyně 11 : 30

1 500 m
Starší žáci 11 : 40

Další informace - tel.: 602 427 505, 573 386 236  Ondřej Němec, 768 42 Prusinovice 397 
asics@post.cz, www.rohalovskadesitka.cz, www.onemec.cz, www.vesani.cz 

Celková účast v 20. ročníku  byla 408  závodníků.
26. 4. 2014 - 5. RAAB Rohálovská 50 – horská kola, www.vesani.cz

Propozice 21. ročníku silničního běhu Rohálovská desítka
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III. ročník halového turnaje žákyň a žáků  
O pohár Josefa Smýkala, který se konal jako dal-
ší  sportovní akce Dívčího fotbalového klubu 
Holešov v  roce 2013, proběhl 8. prosince 2013 
v tělocvičně 3. Základní školy Holešov. Tradiční-
ho sportovního klání se za velkého zájmu rodičů  
a sportovních fanoušků zúčastnila čtyři družstva – 
kromě pořádajícího Holešova také TJ Sokol Mar-
tinice, SK Rajnochovice a premiérově jsme v Ho-
lešově přivítali i Sokol Ratiboř. Ve vzájemných 
zápasech předvedly přítomné dívky a hoši velmi 
pěkné výkony. Prvenství si zaslouženě odvezl tým 
Ratiboře, který předváděl hezký kombinační fotbal 
a i s nejméně početným celkem dokázal jasně zví-
tězit; o dalším pořadí rozhodoval až výsledek po-
sledního zápasu. Ceny nejlepším celkům a hráčům 
předal pan Josef Smýkal, zastupitel města Holešov, 
společně s předsedkyní DFK Holešov Mgr. Svata-
vou Ságnerovou. Nejlepší hráčkou turnaje byla vy-
hodnocena domácí Sára Illéšová, cenu pro nejlepší-

Žákovský turnaj DFK Holešov vyhrál tým Ratiboře
ho gólmana obdržel rajnochovický 
Dominik Bača a střelcem turnaje 
se stal Roman Machala z Ratiboře 
s 11 brankami. Zvláštní ocenění za 
výborné sportovní výsledky zís-
kaly dvě hráčky domácího celku: 
Gabriela Lipková se umístila v  le-
tošní anketě prvoligového 1. FC 
Slovácko mezi nejlepšími staršími 
žákyněmi, zároveň odehrála pre-
miérovou sezónu v družstvu žen 
DFK Holešov, a proto si odnesla 
jako odměnu za své výborné výko-
ny a skvělou reprezentaci holešov-
ského oddílu  otbalový dres české-
ho reprezentanta v kopané Zdeňka 
Grygery; oceněna byla rovněž Sára 
Illéšová, další úspěšná žákyně DFK, která také 
odehrála skvělou sezónu jak v dresu Slovácka coby 
kapitánka a výborná střelkyně týmu mladších ža-

ček, tak i v žákovském celku Holešova. Za výbor 
Dívčího fotbalového klubu Holešov přeji všem co 
nejúspěšnější rok 2014. 

Výsledky:  
1. Sokol Ratiboř 3 0  0 19:6 9
2. DFK Holešov 1 1 1   9:8 4
3. TJ Sokol Martinice 1 0 2 7:12  3
4. SK Rajnochovice 0 1 2 3:12 1

DFK Holešov: Gabriela Lipková, Jan Pospí-
šil, Sára Illéšová,  Ema Jiroušková, Terezie Pospí-
šilíková, Beatrice Kotasová, Karolína Smýkalová, 
Tomáš Láník, Eliška Pospíšilová, Linda Hrubano-
vá, Kateřina Bartošková, NatálieMožíšová

Mgr. Svatava Ságnerová

Klub přátel alpského lyžování připravuje pro 
letošní sezonu - která zatím zimním sportům vůbec 
nepřeje - zajímavý zážitek. Navštívíme středisko  
La Rosière v  termínu od 14. do 23. března 2014. 
Jedná se o jediné středisko savojských Alp nabízející 
mezinárodní lyžařskou doménu spojující střediska 
La Rosière na straně francouzské a La Thuile v Itálii. 

Středisko s opravdu nádhernou okolní příro-
dou nacházející se v těsné blízkosti nejvyšší hory 
Evropy Mont Blanc (4807 m) a průsmyku Petit 

Jarní lyžování ve Francii a Itálii 
Saint Bernard. Vysoká nadmořská výška, dobrý 
systém zasněžování i příznivý vliv masivu Mont 
Blanc umocňují výborné sněhové podmínky, kte-
ré patří mezi nejlepší v celé Francii. Středisko  
La Rosière nabízí 160 km sjezdových tratí: 12 černých,  
32 červených, 23 modrých, 6 zelených, 1 kabinko-
vou lanovku, 17 sedaček, 17 pom. Odjezd a příjezd 
je z  Holešova i okolních měst. Více informací na 
tel.: 605 200 085.

RS
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VLASTIVĚDA

 Na podzim loňského roku se dožil význam-
ného životního jubilea – 70 let - pan Ing. Fran-
tišek Rafaja, významný vlastivědný pracovník  
a přední odborník v oblasti akustiky, znalec a po-
pularizátor literatury, hudby a výtvarného umění, 
vpravdě renesanční osobnost.

K  tomuto jubileu popřála ing. Rafajovi sr-
dečně celá holešovská veřejnost, všichni milovníci 
našeho města, farníci holešovské farnosti a zejmé-
na jeho kolegové z Malého divadla při Městské 
knihovně v Holešově a členové výboru vlastivěd-
ného kroužku.

Připomeňme si život a tvorbu tohoto naše-
ho významného spoluobčana. Pan Ing. František 
|Rafaja se narodil 15. 10. 1943 v Holešově, kde 
také žije. Je absolventem holešovského gymná-
zia a Elektrotechnické fakulty Vysokého učení 
technického v Brně. Byl předním odborníkem  
v oblasti elektroakustických měničů a autorem 
celé řady knižně i časopisecky publikovaných od-
borných statí. Působil v odborných akustických 
společnostech u nás i v zahraničí. Vedle zájmu  
o svůj technický obor má hluboký vztah k historii 

Ing. František Rafaja – životní jubileum
města, literatuře, hudbě a výtvarnému umění. 
Osobně se seznámil s mnoha významnými uměl-
ci, např. se spisovateli Josefem Heydukem, Zdeň-
kem Rotreklem, Františkem Lazeckým, Ivanem 
Slavíkem, Bohumilem Pavlokem. Před listopadem 
1989 působil v samizdatu, jednak jako spolupra-
covník edic Česká expedice, Kakost a Novoročen-
ky pro přátele Jana Čepa. Se svými spolupracovní-
ky připravil řadu literárně-hudebních pořadů. Je 
autorem několika výstav věnovaných významným 
osobnostem Holešova. Spolupracoval s  literární 
redakcí Českého rozhlasu a Městským divadlem 
Zlín. Publikoval na dvě stovky příspěvků (např.  
v časopisech Proglas, Akord, Zprávy českých bib-
liofilů, ZMH, Holešovsko). Dokumentární video-
záznamy z jeho archívu použil režisér Jan Antonín 
Pitínský pro svoji inscenaci o manželech Reynko-
vých, uvedenou ve Studiu Z zlínského divadla. 
Některé z jeho dalších videodokumentů zařadil 
Petr Slavík do svých televizních snímků o alter-
nativní kultuře.

Z regionálních publikací uvádíme např.: 
uspořádal, redigoval a vydal: „Leopold Vrla-Ko-

řeny: výbor ze vzpomínek (V Holešově, městský 
úřad, 1994). Seznam dalších prací najdeme v pub-
likaci „Malý průvodce po historii města Holešova 
– Osobnosti“.

Je autorem textů v programových letáč-
cích hudebně-literárních pořadů v pražské Viole  
a v Domě u sv. Martina v Holešově. Pro veřej-
nost přednáší např. v Městské knihovně Holešov, 
v  Domě u sv. Martina. Je dlouholetým členem  
a činovníkem Vlastivědného kroužku v Holešově 
a také oblíbeným recitátorem Malého divadla při 
Městské knihovně Holešov.

Josef Čapek napsal: „Jediným skutečným bo-
hatstvím člověkovým je jeho osobnost. Může být 
tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí: je-li 
zdravá a harmonická, jsou-li její konflikty s okolím 
plodné, vede-li ho bezpečně v činu i v myšlení.“

Naše město je hrdé, že má tak aktivní, oběta-
vé a vzdělané spoluobčany a jistě všichni srdečně 
přejeme ing. Rafajovi mnoho a mnoho dalších let 
v  jeho tak záslužné činnosti, která nás všechny 
obohacuje!

Karel Bartošek

Historická zajímavost – 2. část (dokončení)
Záhady nejslavnějšího holešovského obrazu – částečně odkryty, 
částečně narostly

V minulém díle jsme se seznámili s dosa-
vadními teoriemi o původu obrazu Ukřižované-
ho na „očistcovém“ oltáři v Černé kapli. Tento 
obraz, který je sem zjevně druhotně umístěn po 
předchozím ostřižení a zmenšení, byl původně 
připisován Tizianovi, a to holešovským rodákem 
Ignácem Chambrezem, jehož otec, malíř, byl 
současníkem stavby a výzdoby Černé kaple. Po 
nedávno provedených chemických analýzách ale 
byla datace vzniku obrazu posunuta o sto padesát 
let později, do poloviny 18. století, nemůže tedy 
být dílem Tizianovým ani jeho žáků. 

S dosaženým stavem poznání o obrazu Ukři-
žovaného bychom se tedy smířili, kdyby v létě 
roku 2013 neoslovil holešovský farní úřad Ján 
Papco. Ján Papco je významný slovenský histo-
rik umění, ředitel Slovenského národního mu-
zea - Muzea Bojnice, který se v několika posled-
ních letech specializuje na život a především dílo 
Františka Antonína Palka. Tohoto malíře (1717 
–1766) považuje J. Papco za jednoho z největších 
a nejvýznamnějších malířů pozdního baroka na 
světě a dle svých výzkumů jej považuje za autora 
mnoha špičkových děl, jejichž autoři buď nejsou 
známi, nebo jejichž autorství je připisováno jiným 
významným malířům. Ján Papco požádal farní 
úřad, zda by se svým štábem nemohl prozkoumat 
a zdokumentovat dva obrazy F. A. Palka, které se 
v Holešově nacházejí - jednak je to obecně známý 
obraz na hlavním oltáři v kostele sv. Anny, jednak 
obraz Ukřižovaného na očistcovém oltáři v Černé 
kapli! Tento obraz prý J. Papco považuje dle svého 
rozboru techniky malby (učiněného z fotografií) 

rovněž za dílo F. A. Palka a tuto svou teorii chce 
na místě podrobit definitivnímu výzkumu a do-
kumentaci. 

K návštěvě Holešova týmem ze Slovenského 
národního muzea skutečně došlo, obraz Ukři-
žovaného, resp. torzo obrazu, umístěné v Černé 
kapli, historici umění podrobně zkoumali a doku-
mentovali a závěr R. Papca byl jednoznačný - ob-
raz Ukřižovaného v Černé kapli je dle posouzení 
použité malířské techniky, tahů štětce a skladby 
barev jasně dílem Františka Antonína Palka! 
Mohli bychom se tedy s tímto novým 
objevem spokojit a konečně přiřadit 
ke slavnému holešovskému obrazu au-
tora. Ale nic není tak jednoduché, jak 
vypadá. J. Papco pokračoval ve svých 
informacích a vývodech. Podle něj 
není umístění Palkova Ukřižovaného 
na očistcovém oltáři v Černé kapli pů-
vodní. Jednak v době výstavby Černé 
kaple, která je pozdně barokní či spíš 
rokoková, se už upouštělo od přehnaně 
honosného umístění obrazů do rukou 
klanějících se andělů. Zatímco v raném 
baroku byla tato přemrštěnost relativně 
běžná, v době výstavby kaple se pou-
žívala už jen pro opravdu mimořádně 
významné obrazy - buď z hlediska ná-
boženského (různé „zázračné“, poutní 
obrazy), nebo uměleckého. To ale určitě 
nebyl případ F. A. Palka, který sice patří 
ke světové barokní špičce, v době své-
ho života byl sice vynikajícím, ale přece 

jen z tehdejšího pohledu na umělce běžným malí-
řem. Jako druhý argument uvádí J. Papco zmínku  
v korespondenci kroměřížského biskupského ar-
chitekta italského původu Ignáce Josefa Ciraniho 
von Bolesshause (1700–1758), mj. autora projektu 
kostela na Sv. Hostýně, který pracoval i pro Fran-
tiška Antonína, hraběte z Rottalu, ve které stojí, že 
pro kostel sv. Anny u kláštera trinitářů v Holešově 
namaloval F. A. Palko na objednávku 2 obrazy -  
a to velký obraz sv. Anny a menší obraz Ukřižo-
vaného. >>>

Oltář v kapli sv. Kosmy a Damiana (sv. Famiana), kde mohl 
být původně umístěn ještě celý Palkův obraz Ukřižovaného.
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>>> Obraz sv. Anny, zobrazující sv. Annu, která 
za přítomnosti sv. Jáchyma  vyučuje Pannu Marii 
(a pro hnidopichy ještě se psem neznámé rasy), 
samozřejmě dodnes visí nad hlavním oltářem 
kostela. Ale žádný adekvátní obraz Ukřižovaného 
v kostele sv. Anny v současnosti není. Tento fakt 
potom vytváří prostor k domněnkám, které sice 
nelze nijak dokázat, ale stejně jako mnoho jiných, 
často obecně uznávaných oficiálních historic-
kých teorií, se zakládají na značné míře pravdě-
podobnosti. Můžeme tedy předpokládat, že F. A. 
Palko namaloval skutečně obraz Ukřižovaného 
pro kostel sv. Anny. Kde byl tento obraz v kos-
tele umístěn, nevíme. Možná můžeme uvažovat  
o kapli sv. Kosmy a Damiana, zasvěcené podle po-
někud zmatených vizitačních zápisů sv. Flámiovi 
(kterýžto svatý ale zřejmě neexistoval) či spíše, jak 
uvádí Dr. Josef Svátek  (Studie muzea Kroměříž-
ska 1990), sv. Famiánovi. Zde se nacházej dva ol-
táře. První - naproti vchodu do kaple se sochami 
sv. Kosmy a Damiána - obsahuje prázdný štukový 
rám obrazu o rozměrech cca 2,3 x 1,7 m. V součas-
nosti zde druhotně umístěný, poněkud naivistický 
obraz s mariánským motivem, je zjevně dílem ně-

kterého z trinitářských mnichů a rozměrem (i ne-
umělostí zpracování) se sem nehodí. To ale platí  
i pro druhý oltář. Zde je dokonce místo štukového 
rámu na obraz obloukový výklenek, který napo-
vídá tomu, že původně zde byla umístěna socha  
a ne obraz. Vzhledem k rozměrům štukového 
rámu na prvním oltáři se sochami sv. Kosmy  
a Damiána můžeme tedy naformulovat domněn-
ku, že možná původně právě zde byl umístěn 
onen Palkův obraz Ukřižovaného - ještě neoře-
zaný, ve velikosti celé Kristovy postavy s rozpa-
ženýma rukama. A na Očistcovém oltáři v Černé 
kapli byl umístěn podstatně menší obraz Tizianův, 
dostatečně zvýrazněný postavami andělů, kteří jej 
nesli. A tento obraz dobře znal Holešovan Ignác 
Chambrez, který o něm ve svých vzpomínkách na 
Holešov tak samozřejmě píše. 

Pak ale muselo dojít ke ztrátě Tizianova obra-
zu. Zda byl ukraden (mohlo se tak stát například 
při opakované okupaci Holešova pruskými vojáky 
ve válce o dědictví rakouské - je poněkud pode-
zřelé, že se Prusové spokojili s několikanásobně 
nižším odstupným, než požadovali od měšťanů, 
holešovského děkana, hraběte i od města jako 

takového - mohli nakonec zabavit vzácný obraz, 
jehož hodnota už tehdy byla astronomická), nebo 
prodán (zde se nabízí několik období po smrti 
Františka Antonína, hraběte z Rottalu, kdy se maji-
telé holešovského panství dostali do nepříjemných 
finančních problémů), v současnosti nezjistíme. 
Ale jako logické se jeví, že po ztrátě Tizianova 
obrazu bylo rozhodnuto o náhradním zaplnění 
vzniklého prázdného místa na očistcovém oltáři  
a jako nejvhodnější se jevil Palkův obraz Ukřižo-
vaného z kostela sv. Anny - byl z vlastních zdrojů  
a dostatečně hodnotná malba, která sice po oře-
zání ztratila část své hodnoty, ale stále dostatečně 
krásná pro umístění na tak exponovaném místě. 

Identifikace autora Ukřižovaného jako Fran-
tiška Antonína Palka a jeho pravděpodobné pů-
vodní umístění do kostela sv. Anny a pravděpo-
dobné potvrzení toho, že v Černé kapli byl původně 
umístěn skutečně Tizianův obraz, odpovídá na 
mnohé otázky. Další ale přináší - co se stalo s Tizi-
anovým obrazem, proč, kdy, jak a kam zmizel. Ale 
poznání se stále vyvíjí a třeba se ještě my dozvíme 
odpovědi na tyto vzrušující otázky.

Karel Bartošek

Holešov - Velice hodnotné dílo přináší nyní na 
pulty knihkupectví město Holešov ve své Knihov-
ničce Holešovska. Jako 28. svazek této edice vychází 
kniha „Proměny holešovského náměstí“ od Miro-
slava Olšiny. Je to první ucelené dílo, jež mapuje 
historii centra města, tedy jednotlivých domů na 
náměstí. Jedná se o velmi fundovanou práci, která 
přibližuje nejen dřívější vlastníky jednotlivých sta-
vení, ale přináší i další informace zpracované a pub-

„Proměny holešovského náměstí ...“
likované v minulých letech doplněné novými zjiště-
ními a informacemi. Díky mravenčí práci Miroslava 
Olšiny se tím dostávají k veřejnosti. Práce vychází 
v  Knihovničce Holešovska a navazuje na dřívěj-
ší kvalitní díla této řady obohacující informace  
o našem městě. Vydavatelem je opět město Holešov. 
Publikaci si můžete zakoupit v knihkupectví p. Mě-
chury, papírnictví p. Trnky, v Městském informač-
ním centru atd.

Kromě této publikace se milovníci historie 
mohou těšit na další hodnotné dílo, a to sborník 
současnosti velice aktivního vlastivědného kroužku. 
Podobně rozsáhlá a kvalitní knížečka vyjde krátce 
po Novém roku a dále obohatí informace a vědění  
o našich památkách a historii. Nyní probíhají po-
slední přípravné a redakční práce. 

Rudolf Seifert

Radnice v roce 1890

Holešovské náměstí kolem roku 1905

Hotel Slavia na přelomu 19. a 20. století
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Opravdovou korunou nekomerční kulturní 
sezony v Holešově se v právě uplynulém roce po 
zásluze stal, možná trochu neočekávaně, vánoč-
ní koncert Holešovského komorního orchestru  
a Holešovského chrámového sboru s hosty, který 
proběhl a především nádherně překvapil poslu-
chače 25. prosince ve farním kostele Nanebevze-
tí Panny Marie v Holešově. Autor těchto řádků 
nemůže po tomto uměleckém zážitku  jinak, než 
poněkud vystoupit z objektivního hodnocení  
a rozdat několik omluv. Především se musím 
hluboce omluvit Františku Xaveru Richterovi. 
Samozřejmě ho, jako většina našich spoluobčanů, 
obdivuji jako jednoho z nejvýznamnějších Hole-
šováků, významného skladatele a hudebního teo-
retika, hudebníka, který se podílel na formování 
Mozartova génia. Ale ruku na srdce – slyšeli jsme 
v našem městě řadu jeho skladeb (symfonie, tri-
ové sonáty, smyčcové koncerty), ale mne osobně 
nikdy nějak zvlášť neoslovily – připadaly mi po-
někud příliš akademické a nudné. Jakým úžasným 
překvapením pak byla jeho Messa pastorale, tedy 
vánoční pastýřská mše, která byla v Holešově,  
v Richterově městě, zřejmě provedena poprvé  
v jeho historii! Nádherná, velkolepá skladba, plná 

František Xaver okouzlil Holešov

krásných melodií, odvolávajících se k lidovým 
motivům barokní doby, svou radostí a zpěvnos-
tí vyrovnající se slavné Rybově mši vánoční! Zde 
se František Xaver Richter projevil jako opravdu 
velký skladatel, jako skvělý český muzikant (text 
mše je v latině, ale hudebnost je jasně česká), který 
představuje to nejlepší, co v naší hudební tradici 
máme. Po vánočním koncertu konečně můžeme 
být na Františka Xavera opravdu pyšní a hrdí, naše 
město dalo světové hudbě velkou tvůrčí osobnost!

Dále se dovoluji upřímně omluvit Ivo Kureč-
kovi a jeho Holešovskému komornímu orchestru. 
Když před více než pěti lety zakládal tento HKO, 
považoval jsem jeho velkorysý koncept za na Ho-
lešov přehnaný. Hluboce jsem se mýlil. Postupem 
doby se uměleckému vedoucímu podařilo ob-
klopit se skvělými muzikanty a zavedený systém 
hostů, špičkových sólistů, umožňuje HKO pokrýt 
celou šíři kompletního orchestru včetně dechů  
a bicích. Spolupráce s dirigentem Jaroslavem Mi-
kušem, který přes své portugalské angažmá nastu-
doval v Holešově i Richterovu mši, se opět ukázala 
jako mimořádně šťastná – HKO se prezentoval 
jako skvělé hudební těleso, schopné provést i tak 
náročné dílo.

A dalším překvapením byl opravdu skvost-
ný výkon Holešovského chrámového sboru. Toto 
zcela amatérské těleso potýkající se s nedostatkem 
mužských hlasů (tedy toto je výzva pro všechny 
muže, schopné zazpívat alespoň ve sboru – při-
hlašte se!) se pod vedením sbormistra Jana Ko-
tase zhostilo mimořádně těžkého úkolu provést 
mnohohlasou, dlouhou latinskou skladbu – a na 
výbornou!

Celkově tedy společný koncert HKO, HChS 
a jejich hostů překonal mnohokráte všechna oče-
kávání. Holešovští muzikanti a zpěváci (i když  
s vydatnou pomocí hostů) ukázali, že jejich umě-
lecký výkon se může směle měřit se špičkovými 
profesionálními tělesy. V Holešově zazněla skvělá 
hudba, jejímž autorem byl jeden z Holešováků, 
skvěle zahraná a zazpívaná. A 25. prosinec 2013 
tak zůstane v naší paměti nejen krásným svátkem 
vánočním, ale i nádherným svátkem krásné hud-
by, kterou po mnoha letech či desetiletích (nebo  
i stoletích?) umíme v našem městě konečně i sami 
špičkově předvést. Díky, díky moc!

Text: Karel Bartošek
Foto: Jana Zapletalová
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▶ 21. 1. Pátý Varhanní koncert - společně se 
ZUŠ F. X. Richtera pořádá římskokatolická 
farnost Holešov ve farním kostele; začátek 
v 18.00 hod. Varhany Ludvík Šuranský 

▶ 24. 1. Ples SVČ TYMY - společenská hala 
TYMY; začátek ve 20.00 hod.

▶ 25. 1. Ples Gymnázia Lad. Jaroše Holešov - 
prostory a sály zámku

▶ 1. 2. Ples o.s. Castelum a D6k s partnery - 
TS a TH - sály zámku

▶ 3. 2. Karneval pro nejmenší v MC Srdíčko; 
začátek v 10.00 hod.

▶ 8. 2. Ples 2. Základní školy - zámek Hole-
šov; hraje skupina EXPO

▶ 15. 2. Farní ples (ples Římskokatolické 
farnosti) - zámek Holešov

▶ 15. 2. Hasičský ples; Hasičská zbrojnice 
Holešov; začátek v 19.30 hod.

▶  28. 2. Ples Vyšší a střední policejní školy 
MV Holešov - zámek Holešov

KONCERTY
▶  13. 2. Orchestrální koncert; začátek  

19.00 hod.; účinkují studenti Konzervatoře 
 P. J. Vejvanovského Kroměříž - zámek 

Holešov

VÝSTAVY
▶  Do 28. 2. Autoportréty - výběr reprodukcí 

vlastních podobizen malířů, grafiků 
 a sochařů ze sbírky Jiřího Valenty 
 - studovna měst. knihovny
  
PŘEDNÁŠKY
▶  30. 1. Seilernové na Moravě a na Holešov-

sku - studovna městské knihovny; začátek 
 v 17.00 hod. 
▶ 11. 2. Izrael I.: nejen po stopách Ježíšo-

vých; městská knihovna, začátek 
 v 17.00 hod.; cestopisná přednáška  

KINO
▶ 29. 1. Hrdinové z Daranu - dobrodružný 

příběh pro děti i dospělé
▶ 21. 2. Vejška; 17.30 a 19.30 hod.; Volné 

pokračování divácky úspěšného filmu 
 T. Vorla Gympl 
▶ 26. 2. Ferda Mravenec - ČR, loutkový, 

pohádka

PŘIPRAVUJEME
▶  Pozvánka na veškeré akce SVČ TYMY 
 a MC Srdíčko také uvnitř čísla 

 ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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Vánoční koncert Moravských dětí

Holešov - Skvostný hudební zážitek přinesl 
Vánoční koncert holešovského dětského sboru 
Moravské děti. Ty zazpívaly společně s pěveckým 
sborem 3. ZŠ Plamínek v Kostele Nanebevzetí 
Panny Marie 26. prosince. 

Nejen Moravské děti se svojí sbormistriní 
Lenkou Poláškovou, ale i děti z Plamínku pod 
vedením a s doprovodem učitelek Gabriely Ko-
vářové, Veroniky Svobodová a Lenky Hýžové, 
předvedly opět obdivuhodný výkon jak v samo-
statných vstupech, tak ve společném vystoupení. 
Hned v úvodu Lenka Polášková omluvila nemoc-
né absolventy Konzervatoře P. J. Vejvanovského 
Kroměříž, kteří měli rovněž vystoupit. Avšak 
skvělá sólová vystoupení Olgy Michálkové, Klá-
ry Řihákové a Martiny Zapletalové divákům 
vánoční hudební zážitek ještě znásobila a zcela 
profesionální hudebníky z Kroměříže nahradila. 
Repertoár obou sborů tvořily jak jinak než vánoč-
ní biblické písně různých světových autorů, Pla-
mínek zazpíval především české vánoční koledy. 

Program vyvrcholil přídavkem v podobě jedné 
z nejoblíbenějších koled Nesem vám noviny, 
kterou si s oběma sbory společně zazpívalo  
i publikum. Spolu s Holešovským komorním 
orchestrem patří Moravské děti k tělesům, kte-
ré město Holešov úspěšně reprezentují nejen 
doma, ale i v zahraničí.    

Moravské děti absolvovaly v průběhu ce-
lého roku 2013 spoustu akcí. Jednak festivaly  
a koncerty, ale natočily také své další, v pořadí 
již třetí CD s výběrem písní ze svého repertoá-
ru. Úspěšně také spolupracují s Filharmonií Bo-
huslava Martinů Zlín. Jednou z nejvýznamněj-
ších akcí, která je čeká v červenci v roce 2014, 
je účast na Světové olympiádě sborů v lotyšské 
Rize. Plně si proto zaslouží podporu svých pří-
znivců, především ze strany města Holešova. 
Poděkování patří rovněž manažerce sboru Janě 
Slovenčíkové, která se o „své děti“ již mnoho let 
pečlivě stará.

JZ             


