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Holešov vstoupil
do roku 2015 tradičním
novoročním ohňostrojem
Holešov - Letos již po patnácté přivítali občané z Holešova a okolí 1. ledna nový rok tradičním novoročním ohňostrojem. Ten pořádá
od r. 2000 město Holešov a Městské kulturní středisko ve spolupráci s dalšími institucemi. Do roku 2005 se tato atrakce odehrávala na
nám. Dr. E. Beneše. V roce 2006, kdy již patřil zámek městu, se poprvé uskutečnil v zámecké zahradě. Její zaplněné prostory vypovídají
o velkém zájmu obyvatel města a bližšího i vzdálenějšího okolí o tuto
podívanou. Letošní ohňová přehlídka Zdeňka Hlobila opět stála za
zhlédnutí. Vše dobré do nového roku popřál při této příležitosti všem
spoluobčanům starosta města Rudolf Seifert.
JZ

Pozvánka na ples Castella a partnerů
i další události plesové sezony

Zápis dětí do prvních tříd v pátek
6. února

Masopustní období končí a postní
doba začíná Popeleční středou 18. 2.

Tříkrálová sbírka oslavila patnácté
výročí
Holešov (JZ) - Tradiční Tříkrálová sbírka
proběhla letos v Holešově a v obcích mikroregionu
v sobotu 10. ledna a doprovázelo ji ne příliš příznivé deštivé počasí. O to větší dík patří nejen za-

městnancům Charity, ale také všem, kteří se na této
charitativní akci jakýmkoliv způsobem podíleli.
Pokračování na str. 3 >>>

Pozvánka na 22. ročník Rohálovské
desítky

AKTUÁLNĚ
Poděkování města
Prožili jsme adventní a vánoční čas plný jistě
příjemných setkání a chvil v kruhu svých
blízkých a přátel.
Město Holešov se pyšní jednou z nejhezčích vánočních výzdob v kraji a vloni dokonce vánoční
strom uspěl v internetové anketě. Proběhlo
několik koncertů a také novoroční ohňostroj.
Dovoluji si jménem rady i zastupitelstva města
poděkovat všem kolegům, kteří připravili krásnou výzdobu, hudebníkům z Holešovského komorního orchestru a zpěvákům z Moravských
dětí za úchvatné kulturní zážitky a také zastupiteli Zdeňku Hlobilovi za krásný novoroční
ohňostroj oživený novými prvky. Mimochodem
je třeba uvést, že náklady na ohňostroj a jeho
zajištění o něco převyšují částku 100 000 korun
a již možná dvě desítky let patří k holešovským
tradicím a velmi navštěvovaným akcím.
Srdečně
Rudolf Seifert, starosta

►

Počasí letošní tříkrálové sbírce nepřálo

Novoroční koncert v Holešově je už krásnou tradicí

Tradiční novoroční ohňostroj v zahradě zámku

Silvestrovské oslavy vstupu do nového roku

Skupina Holešováků na tradiční Silvestrovské vycházce v Hostýnských
horách. Vstup na louku Klapinov byl i letos střežen hlídkou portášů
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Holešovský vánoční strom na Nám. Dr. E. Beneše zvítězil v internetové anketě
o nejkrásnější vánoční strom Zlínského kraje

Holešovsko

MĚSTO, MĚSTSKÝ ÚŘAD

Tříkrálová sbírka Do roku 2015 vstupme s optimismem
oslavila patnácté
výročí
>>> Pokračování ze str. 1
Po nezbytných přípravách, které proběhly
v prostorách 2. ZŠ, se celý průvod poslů z východu v letos nových a slušivých červených pelerínách
odebral na náměstí ke společnému fotografování
u vánočního stromu. Ve farním kostele následovaly společné modlitby a požehnání. Děkan farnosti
vysvětlil poselství tří králů a také to, že narozenému
Ježíškovi přinesli k jesličkám zlato, kadidlo a myrhu. Slova díků s přáním šťastného návratu z náročné
dopolední služby všem popřál starosta města Rudolf
Seifert. Poté se již jednotlivé skupinky rozešly podle
plánu do všech koutů Holešova. Více vč. informace
o výtěžku sbírky se dočtete uvnitř čísla.

Vážení spoluobčané,
prožili jsme, doufám, spokojeně Vánoce, oslavili
příchod roku 2015 a zahájili kulturní sezonu města
novoročním koncertem a plesem. Kulturní část společenského dění je již v plném proudu, podobně jako
jsou v plném proudu sportovní akce v místní hale
a tělocvičnách a sportovní kluby se připravují na
soutěže jarní sezony. Podobně jako další společenské
a mládežnické organizace. Pro všechny bude opět připravena městem tzv. Akce milion. V oblasti práce zastupitelstva města a městského úřadu probíhají drobnější organizační změny, jejichž účelem je zajistit větší
koordinaci. Probíhají také první schůzky nově ustanovených komisí, výborů a dalších poradních orgánů pro
nastavení programu práce pro letošní i další roky.
Aktuální je nyní pro obyvatele místních částí –
Dobrotic, Količína, Tučap a Žop – to, že se začínají
připravovat volby do tamnějších osadních výborů.
Systém voleb připravují jednotlivé místní OV s tím,
že se bude jednat o vydání anketních lístků a podle

nominacích na nich uvedených proběhnou v místních částech volby při veřejných schůzích (v druhé
polovině března). Vše tak, aby dubnové jednání zastupitelstva mohlo jmenovat nové členy osadních
výborů pro období 2015 – jaro 2019.
O investičních akcích se stále hovoří – nyní
probíhá humanizace Centra pro seniory, připravuje se revitalizace zámeckého parku a ozelenění valu
u obchvatu a v květnu bude zahájeno zateplení 3. Základní školy. Podobně jako bude po rozjaření dokončena revitalizace ulic Sušilova atd. Jedná se o největší
investiční akce, ale další proběhnou, připravují se
nebo budou připravovány v průběhu roku po rozhodnutí zastupitelstvem. Město Holešov je nyní, co
se týká rozpočtu, v dobré kondici a může si dovolit,
aniž by bralo úvěry, zapojit se spoluúčastí do dalších
projektů či investovat do jiných potřebných oblastí.
Moc hezké první dny a týdny roku 2015, vážení
Holešováci…
Rudolf Seifert, starosta

31. řádná schůze Rady města Holešova, která se konala
22. prosince 2014, mimo jiné
vzala na vědomí informaci tajemníka městského úřadu
o plnění usnesení Rady města Holešova, která se konala
1. prosince 2014;
stanovila v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm.
j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
z důvodu organizačních změn počet zaměstnanců zařazených do organizační složky „Pomocná hospodářská
správa“ na 5, a to s účinností od 1. 1. 2015;
schválila uzavření dodatku č. 9 na ukončení smlouvy
o dílo z 3. 2. 2003 a z 31. 5. 2004, uzavřených s Magdou
Sobolovou, na provádění úklidových prací k 31. 12. 2014
dle předloženého návrhu;
přerušila projednávání zprávy týkající se zadávací dokumentace k zakázce „Moderní efektivní úřad Holešov“;
I vydala dle § 101 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, nový
jednací řád Rady města Holešova dle předloženého
a upraveného návrhu; II doporučila Zastupitelstvu města Holešova vydat dle § 96 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, nový jednací řád Zastupitelstva města Holešova dle
předloženého návrhu;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 1.
navýšení finančního příspěvku na dopravní obslužnost
pro rok 2015 na 100 Kč na jednoho obyvatele dle žádosti
Zlínského kraje ze 4. 9. 2014;
2. uhrazení finanční částky na autobusovou linku Holešov – Holešov/Žopy pro rok 2015 ve výši 70 % celkových
nákladů, tj. 242.000 Kč včetně DPH;
I zvolila dle §102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, pro volební období 2014-2018
předsedy a členy komisí Rady města Holešova takto: Komise výstavby: předseda Josef Bartošek, členové: Dušan
Tupý, Roman Hyánek, Petr Šenkyřík, Bohdana Hýžová,
David Javořík, Libor Kratochvíla, JUDr. Miroslav Kovář, Ing. Stanislav Zbranek; Komise životního prostředí
a dopravy: předseda Ing. Miroslav Strnad, členové: Tomáš Jurášek, Ing. Radek Březina, Jiří Šípek, Marcel Pospíšil, David Baretto, Antonín Zalabák, Jitka Nevřalová,
Radim Mana; Komise pro neziskový sektor: předseda Bc.
Jakub Šneidr, členové: MUDr. Ludmila Joklová, Jaroslav
Prchal, Ondřej Mariánek, Bc. Iveta Dvořáková, Mgr.
Ivona Vávrová, Mgr. Karel Nedvídek, Anna Bystřická,
Zdeněk Chytil; Komise památkové péče a letopisectví:
předseda Ing. František Rafaja,
členové: Jaromír Hlavica, David Vykoukal, Mgr. Ondřej
Machálek, Renata Štěpánková, Jaroslav Radecki, Jiřina
Šašková, Miroslav Kunc, Miroslav Olšina; Komise školská a drogové problematiky: předseda Mgr. Jan Koláček,
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členové: Ivan Kotas, Dalimila Olejníková, Josef Šilpoch,
Mgr. Ludmila Trhlíková, Marie Javoříková, Kateřina
Buksová, Mgr. Svatava Ságnerová; Mgr. Helena Jandová;
Komise pro občanské záležitosti: předsedkyně Ludmila
Styková; členové: Bc. Gabriela Foltýnová, Alena Kurečková, Bc. Dagmar Bartošková, Bc. Ivana Zicháčková, Eva
Sklenářová, Soňa Křepelková, Jana Lochmanová, Anna
Bahnerová, Eliška Bahnerová, Olga Rypková; Redakční
rada Holešovska: předsedkyně Mgr. Jana Slovenčíková,
členové: Bc. Renata Lochmanová, Mgr. Milena Machálková, Karel Kotouček, Ing. Erik Polišenský, Božena Zacharová, Mgr. Svatava Ságnerová;
schválila zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p. č. 3539, v k. ú. Holešov, pro
společnost E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, F. A.
Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, zastoupená společností
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, IČ
25733591, v souvislosti se stavbou „Holešov, Květná - kabel NN, Tech. služby“ dle předloženého návrhu;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit rozpočtové opatření č. 7/2014 dle předloženého a upraveného návrhu;
schválila příspěvkovým organizacím 1. Základní škola
Holešov, 2. Základní škola Holešov, 3. Základní škola
Holešov, Centrum pro seniory, příspěvková organizace,
Městské kulturní středisko, příspěvková organizace změny finančních plánů dle předložených návrhů;
jmenovala předsedou řídicí skupiny komunitního plánování sociálních služeb města Holešova Bc. Jaroslava
Chmelaře, místostarostu města;
neschválila poskytnutí mimořádné finanční dotace
Středisku volného času, příspěvková organizace, IČ
75088606, Sokolská 70, Holešov, na podporu prosincových akcí „Česko zpívá koledy“ a „Přání pro Ježíška“,
Pionýru, z. s. - Pionýrské skupině dr. Mirko Očadlíka, IČ
67029698, Sokolská 70, Holešov, na podporu akce „Taneční sedmikvítek 2014“;
schválila poskytnutí finančních dotací pro mládežnická
družstva v dlouhodobých soutěžích dle speciálních pravidel
Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova takto:
15.000 Kč pro Tělovýchovnou jednotu Holešov, o. s., Bezručova 640, Holešov, IČ 18188389, a to 15.000 Kč pro
tři mládežnická družstva oddílu vzpírání; finanční částky budou čerpány z Fondu kultury, sportu a vzdělávání;
schválila s účinností od 1. 1. 2015 plat ředitelce Ústřední
školní jídelny Holešov Mileně Michalcové dle předloženého návrhu;

udělila souhlas Petru Houzarovi, bytem Jihlava, s užitím
znaku města Holešova do obrazové přílohy jeho bakalářské práce;
I schválila pronájem nových parkovacích ploch v ulici
Smetanovy sady v Holešově společnosti Technické služby Holešov, s. r. o., za účelem zpoplatnění a provozování
parkoviště dle předloženého návrhu;
II pověřila starostu města Mgr. Rudolfa Seiferta uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o pronájmu;
schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově kina Svět, využívaného za účelem hostinské činnosti, a to na dobu 5 let
s možností budoucího prodloužení;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit prodej městských pozemků p. č. 1720/11, zahrada, o výměře
159 m2, p. č. 1720/37, ostatní plocha, o výměře 265 m2,
p. č. 1726/1, orná půda, o výměře 40 m2, p. č. 1735/2,
zahrada, o výměře 38 m2 a p. č. 1738/2, zahrada, o výměře 144 m2, vše k. ú. Holešov, společnosti LIDL Česká
republika, v. o. s., zastoupená společníkem - společností
Lidl Holding, s. r. o., za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady
s prodejem spojené dle předloženého návrhu smlouvy
o smlouvě budoucí kupní;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova vydat souhlas s bezúplatným nabytím kulturního a sportovního
areálu v Žopech, pozemků p. č. st. 173, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 65 m2, jehož součástí je stavba - objekt občanské vybavenosti, stavba stojí na pozemku p. č.
st. 173, p. č. 246/5, trvalý travní porost, o výměře 701 m2,
p. č. 246/6, ostatní plocha, o výměře 2.005 m2, a p. č. st.
299, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 93 m2, jehož
součástí je stavba - jiná stavba, stojící na pozemku p. č. st.
299, vše k. ú. Žopy, z vlastnictví České republiky - Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Holešova;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
úplatné nabytí pozemku p. č. 2951/51, ostatní plocha,
o výměře 275 m2, k. ú. Holešov, z majetku Josefa Vaverky
do majetku města Holešova za kupní cenu 200 Kč/m2;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových o převod id. 1/8 pozemku p. č. 629, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Holešov, do vlastnictví města
Holešova z důvodu veřejného zájmu;
schválila uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemků, uzavřené s o. s. Golfový klub Holešov, dle předloženého návrhu.
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8. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo 22. prosince 2014, mimo jiné
schválilo předložený a upravený program jednání Zastupitelstva města Holešova konaného 22. prosince 2014;
schválilo ověřovateli zápisu MVDr. Zbyňka Miklíka
a Pavla Svobodu;
schválilo návrhovou komisi ve složení: Libor Liška,
Ing. Jaromír Tomšů a Zdeněk Hlobil;
vzalo na vědomí informaci tajemníka městského úřadu o plnění usnesení z řádného zasedání Zastupitelstva
města Holešova konaného 24. listopadu 2014;
vzalo na vědomí informaci starosty města o činnosti orgánů města od posledního jednání Zastupitelstva města
Holešova;
schválilo rozpočtové opatření města Holešova č. 7/2014
dle předloženého a upraveného návrhu;
I. schválilo 1. navýšení finančního příspěvku na dopravní obslužnost pro rok 2015 na 100 Kč na jednoho
obyvatele dle žádosti Zlínského kraje ze dne 4. 9. 2014;
2. uhrazení finanční částky na autobusovou linku Holešov – Holešov/Žopy pro rok 2015 ve výši 70 % celkových
nákladů, tj. 242.000 Kč včetně DPH;
II pověřilo starostu města Mgr. Rudolfa Seiferta podepsáním příslušných smluv;
I schválilo rozpočet města Holešova na rok 2015 dle
předloženého návrhu;
II schválilo předběžné rozpočtové opatření č. 0/2015 dle
předloženého návrhu;
schválilo rozpočtový výhled na roky 2015-2017 dle
předloženého návrhu;
vydalo dle § 96 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, nový jed-

nací řád Zastupitelstva města Holešova dle předloženého
a upraveného návrhu;
schválilo uzavření smlouvy o právu provést změnu stavby mezi městem Holešov a Ředitelstvím silnic Zlínského
kraje, p. o., Zlín, K Majáku 5001, IČ 70934860, na části
pozemku p. č. 642 v k. ú. Tučapy u Holešova, v souvislosti se stavbou „Silnice III/49010: Tučapy - Prusinovice,
opěrná zeď“ dle předloženého návrhu;
schválilo úplatné nabytí pozemku p. č. 2951/51, ostatní
plocha, o výměře 275 m2, k. ú. Holešov, z majetku Josefa Vaverky do majetku města Holešova za kupní cenu
200 Kč/m2;
schválilo úplatné nabytí částí pozemků p. č. 1094, zastavěná plocha a nádvoří, a p. č. 1095, ostatní plocha, o
celkové výměře cca 80 m2, k. ú. Holešov, z podílového
spoluvlastnictví Viliama Ďurky, Josefa Šuláka a Josefa a
Zdeňky Žáčkových do majetku města Holešova za kupní
cenu 200 Kč/m2 + náklady na zpracování geometrického
plánu;
schválilo zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 705/1, ostatní plocha, a p. č. 1038/3, ostatní
plocha, o celkové výměře cca 220 m2, (dle stávajícího
oplocení), k. ú. Všetuly dle předloženého návrhu;
schválilo zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 968/1, ostatní plocha, a p. č. 968/2, ostatní
plocha, dle GPL č. 1137-42/2007 dle předloženého návrhu;
neschválilo podání žádosti na Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových o převod pozemků a) p. č.

2600/39, ostatní plocha, k. ú. Holešov, b) p. č. 2610/2,
ostatní plocha, k. ú. Holešov, c) p. č. 3546/3, ostatní plocha, k. ú. Holešov, d) p. č. 3706/9, zahrada, k. ú. Holešov
do vlastnictví města Holešova;
schválilo podání žádosti na Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových o převod id. 1/8 pozemku p. č.
629, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Holešov, do vlastnictví města Holešova z důvodu veřejného zájmu;
přerušilo projednávání zprávy týkající se prodeje městských pozemků p. č. 1720/11, zahrada, o výměře 159
m2, p. č. 1720/37, ostatní plocha, o výměře 265 m2, p. č.
1726/1, orná půda, o výměře 40 m2, p. č. 1735/2, zahrada,
o výměře 38 m2 a p. č. 1738/2, zahrada, o výměře 144
m2, vše k. ú. Holešov, společnosti Lidl Česká republika,
v. o. s., zastoupena společníkem - společností Lidl Holding, s. r. o., za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené dle předloženého návrhu smlouvy o smlouvě budoucí kupní;
vyjádřilo souhlas s bezúplatným nabytím kulturního
a sportovního areálu v Žopech, pozemků p. č. st. 173, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 65 m2, jehož součástí
je stavba - objekt občanské vybavenosti, stavba stojí na
pozemku p. č. st. 173, p. č. 246/5, trvalý travní porost,
o výměře 701 m2, p. č. 246/6, ostatní plocha, o výměře
2.005 m2, a p. č. st. 299, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 93 m2, jehož součástí je stavba - jiná stavba. Stavba
stojí na pozemku p. č. st. 299, vše k. ú. Žopy, z vlastnictví
České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví města Holešova.

Fond kultury, sportu a vzdělávání v roce 2015
V roce 2015 je opět možnost žádat o dotace
z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova. Dotace je poskytována za účelem podpory
aktivit v oblasti kulturní, sportovní, společenské
a vzdělávací.
Příjemcem mohou být právnické osoby
(spolky, pobočné spolky, příspěvkové organizace…), fyzické osoby i fyzické osoby podnikající.
Všechny tyto osoby však musí vyvíjet činnost na
území města Holešova.

Žádost musí mít předepsané přílohy dle
článku 1 Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování dotace z Fondu (tyto přílohy stačí doložit
v každém kalendářním roce pouze jednou, a to
u první podané žádosti žadatele anebo nejpozději do
konce měsíce února). Povinné přílohy jsou tři, a to
1) Prostá kopie dokladu o zřízení účtu žadatele
(v případě bezhotovostní platby)
2) Prostá kopie listiny o ustavení (volbě, jmenování) současného statutárního orgánu žadatele

3) Čestné prohlášení žadatele dle článku 1 odstavce 3 Obecných pravidel pro poskytování
a vyúčtování dotace z fondu.
Největší finanční částka je tradičně rozdělována v části tzv. Akci milion. Její uzávěrka je
28. 2. 2015. Další informace týkající se fondu jsou
k dispozici na oficiálním webu města www.holesov.cz. Případné dotazy je možné konzultovat:
petr.chvatal@holesov.cz, tel. 573 521 600.

Změna v systému placeného parkování ve městě
Společnost Technické služby Holešov,
s. r. o. přichází s mimořádnou cenovou nabídkou
v oblasti placeného parkování v našem městě.
Od 1. 1. 2015, kdy vchází v platnost radou města
schválený nový Ceník zpoplatněných parkovacích
míst ve městě Holešov, máte možnost si opět za-
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koupit PARKOVACÍ KARTU, která vám umožní celoroční užívání zpoplatněných parkovacích
ploch v Holešově, tedy těch míst, kde jsou umístěny parkovací automaty. Zakoupení této parkovací
karty by vás ještě v loňském roce stálo 3 000,- Kč,
nyní vás však bude tato roční parkovací karta stát
pouhých 2 000,- Kč. Tato cena je cenou
MIMOŘÁDNĚ VÝHODNOU! Například vycházíme-li z nově schváleného ceníku zpoplatněných parkovacích
míst v Holešově, vyčerpali byste tento
dvoutisícový limit při pravidelném nákupu celodenních parkovacích lístků
prostřednictvím parkovacích automatů již za cca 11 dní!
Zakoupením parkovací karty
tedy nejen že ušetříte nemalé finanční
prostředky, ale výrazně si také ulehčíte
parkování v našem městě, protože již
nebudete muset ztrácet čas u parkovacího automatu… Vaši parkovací kartu
jen umístíte za čelní sklo.

Potřebovali byste tuto parkovací kartu jen na
omezený čas nebo pouze na zkoušku?
I toto je možné. V nabídce jsou i parkovací
karty PŮLROČNÍ a MĚSÍČNÍ. Půlroční kartu
zakoupíte za 1 200,- Kč, měsíční za 400,- Kč.
Pokud vás nabídka na zakoupení parkovací karty zaujala, můžete se obrátit na společnost
Technické služby Holešov, která je správcem placeného parkování ve městě. Případné informace
získáte na telefonech 573 396 722 (v hlasovacím
automatu zvolíte číslo 5 – pro parkovací automaty), 734 878 711 nebo na e-mailu bednarek@
tsholesov.cz.
Odpovědnou osobou za placené parkování
ve městě je pan Jakub Bednárek.
Zakoupením parkovací karty ušetříte nejen peníze, ale také drahocenný čas, který nám
v dnešní uspěchané době mnohdy chybí, proto
neváhejte a parkovací kartu si co nejdříve objednejte.
Jakub Bednárek
Technické služby Holešov, s. r. o.

Holešovsko

Rozpočet města Holešova na rok 2015
Příjmy
ODDPA

Popis

Rozpočet 2015

Odbor finanční - ORJ. 11
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a funkčních požitků

25 200

Daň z příjmů ze samostatné výdělečné
činnosti

1 500

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

3 000

Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů z právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty

Kopírování

6171

Vratky z minulých let a přijaté náhrady

7 000

Poplatek ze psů

200

Poplatek za užívání veřejného prostranství

200

Odvod výtěžku z provozování loterií

500

Odvod z výherních hracích přístrojů

13 000

738
0
4

Celkem ORJ 16

872

Odbor územního plánování a stavebního řádu - ORJ. 19
Správní poplatky
2169

800

Pokuty a náklady řízení

50

Celkem ORJ 19

850

Odbor životního prostředí - ORJ. 20

56 000

Poplatek za likvidaci komunálního
odpadu

Odvody PO

6171

5 000
8 500

Souhrnný dotační vztah

Pronájem kanceláří

29 000

Daň z nemovitostí

Správní poplatky

6171

Poplatek za odnětí zemědělské půdy

10

Správní poplatky

50

Dotace od obcí

13

3725

Příjmy z EKOKOMu

800

2119

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z
vydobytých nerostů

300

3769

Pokuty a náklady řízení
Celkem ORJ 20

10
1 183

Odbor tajemníka, úsek - ORJ. 22

30
16 487

3392

Pronájem Sádku Dobrotice

50

800

3412

Pronájem Žopy

64

3632

Příjem z pronájmu kotelen

1 400

5311

Příjmy přestupkové komise

40

3612

Příjmy z pronájmu bytů a nebytů

3 000

5512

Příjmy za práci s plošinou hasičů

30

3639

Příjmy z pronájmu pozemků

3639

Příjmy z prodeje pozemků

5512

Částečná úhrada nákladů od HZS
Zlínského kraje

150

6310

Úroky z účtů

5512

Příjmy od pojišťoven

Celkem ORJ 11

300
5 000
20

Celkem ORJ 22

176 137

Příjmy z prodeje zboží

3349

Příjmy periodika Holešovsko

120

Celkem ORJ 13

170

1039

Pronájem lesů

23

2122

Pronájem odpadového centra

60

2321

Pronájem kanalizace

50

3412

Pronájem koupaliště

12

3639

Pronájem zahrádek

200

Správní poplatky
2299

Pokuty a náklady řízení

6171

Příjmy z pronájmu
Celkem ORJ 23

Odbor tajemníka, úsek personální a mzdový - ORJ. 41

Sociální fond

Pronájem míst k parkování

900

3611,
6310

Fond rozvoje bydlení

760

3639

Příjmy z věcného břemene

100

Celkem ORJ 41

Správní poplatky
Pokuty a náklady řízení
Celkem ORJ 15

3119

2 546

Leden 2015

35
576

Příjmy z činnosti centra a pronájmů

110

Celkem ORJ 61

110

Správa majetku města - ORJ. 63
200

3639

Příjmy z pronájmů

50

3639

Příjmy ze služeb

250

3412

Příjmy z příspěvků

Odbor tajemníka, úsek vnitřních věcí - ORJ. 16
Správní poplatky

541

Mateřské centrum Srdíčko - ORJ. 61

Odbor obecní živnostenský úřad - ORJ. 15
2169

3 552

400

6171,
6310

2219

12

Celkem ORJ 31

60

Pronájem sloupů VO

565

400

Příspěvek od Svazu měst a obcí na projekt

3631

2 525

Pokuty

381

Příjmy ze hřbitovních míst

450

Městská policie - ORJ. 31
5311

3900

3632

Celkem ORJ 14

Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičské
oprávnění

50

Odbor investic a údržby města - ORJ. 14

354

Odbor dopravní a správní - ORJ. 23

Odbor tajemníka, úsek školství, kultury a památkové péče
- ORJ. 13
2143

20

130

15
100
44

Celkem ORJ 63

159

Příjmy celkem

187 159
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Výdaje
ODDPA

Popis

Rozpočet
2015

Odbor finanční - ORJ. 11
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - MŠ Grohova

2 000

3111

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - MŠ Havlíčkova

2 500

3111

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - MŠ Masarykova

1 400

3113

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - 1. ZŠ

4 100

3113

Účelový investiční transfer zřízeným
příspěvkovým organizacím -1. ZŠ - rekonstrukce
osvětlení tělocvičny

3111

200

Odbor investic a údržby města - ORJ. 14
2321

Kanalizace Količín–Tučapy - věcná břemena

300

3639

Projektové dokumentace a studie

3412

Hřiště Tučapy - nová elektropřípojka

4350

Humanizace Centra pro seniory - spoluúčast k
dotaci

3 100

2212

Revitalizace ulic v Holešově - spoluúčast k dotaci

7 500

2229

Informační tabule KORIS - napojení

3113

Zateplení 3. Základní školy - spoluúčast k dotaci

2219

Projektová dokumentace revitalizace ulice 6.
května

3412

Napojení vrtu na technologii koupaliště

dle povahy

Rezerva na drobné investice a opravy

2212

Údržba silnic

330

2219

Údržba ostatních pozemních komunikací

520

2221

Údržba autobusových zastávek

2229

Dopravní značení

2310

Pitná voda (provozování vodárenských zařízení,
čištění vrtu)

3412

Dotace Technickým službám na provoz
koupaliště

3631

Provoz a údržba veřejného osvětlení

3632

Provoz hřbitova (včetně správy čestných hrobů)

1 000
395

100
4 800
500
460
1 000

3113

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - 2. ZŠ

2 100

3113

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - 3. ZŠ

4 600

3113

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

3141

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - ÚŠJ

3319

Neinvestiční účelový příspěvek zřízeným
příspěvkovým organizacím - MKS na zabezpečení provozu zámku a kulturní činnosti

14 050

3319

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

2 000

3635

Aktualizace digitální mapy

44

3639

Provoz veřejného WC (na hřbitově)

40

3421

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - SVČ

1 700

3745

Úklid města
Fond rozvoje bydlení

4350

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - CpS

3611

1 354

4350

Účelový investiční transfer zřízeným
příspěvkovým organizacím - CpS - rekonstrukce
budovy dokončení

4 000

3412

Dotace na provoz bazénu - energie

3 000

Projektová činnost (dotace)

1 000

400
1 800

30
110
26
280
4 800
710

320
1 000

Celkem ORJ 14

27 365

Odbor tajemníka, úsek vnitřních věcí - ORJ. 16

3639

Výkupy pozemků

100

3639

Ostatní komunální služby

580

6320

Pojištění majetku města

600

6310

Úroky z úvěrů

6171

Soudní poplatky a náhrady

20

6310

Bankovní poplatky

90

6310

Platby DPH

6399
6409

1 300

3639

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

6171

Neinvestiční transfery občanským sdružením Sdružení tajemníků

6171

Nákup osobního automobilu

6171

Spoluúčast k dotaci Moderní a efektivní úřad

6171

Provoz IT

6171

Náklady na provoz úřadu

5 188

Celkem ORJ 16

9 377

27
2
500
660
3 000

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ. 18

1 000

4351

Neinvestiční transfer Charitě Holešov

Platba daně z příjmů PO za město

5 000

4339

50

Všeobecná rezerva města

5 059

Neinvestiční transfer Charitě Holešov - Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi

4375

Neinvestiční transfer ARGO Zlín

30

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

4378

Neinvestiční transfer Charitě Kroměříž - K
centrum plus

22

2143

Dotace Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu
Kroměřížska

50

4341

Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a
občanům sociálně nepřizpůsobivým

10

Dotace Římskokatolické farnosti na projekt
Otevřené brány

4359

Klub důchodců

32

3399

30

3632

Pohřebnictví

30

dle povahy

Fond kultury, sportu a vzdělávání

5 000

4349

Komunitní plánování

Celkem ORJ 11

59 953

3639

Příspěvek Mikroregionu Holešovsko

178

2143

Cestovní ruch a propagace města

753

3319

Vedení kronik

3322

Obnova památek

3349

Vydávání periodika Holešovsko

3399,342

Kulturní a sportovní akce města
Celkem ORJ 13

6

400

20

Celkem ORJ 18

594

Odbor územního plánování a stavebního řádu - ORJ. 19

41

2169

Konzultační a právní služby

100

300

3635

Územně plánovací dokumentace

450

600

3635

Ostatní podklady k územnímu plánování

150
7 102

Celkem ORJ 19

50
600

Odbor životního prostředí - ORJ. 20

Holešovsko

3330

Dotace Židovské obci (úklid židovského hřbitova)

1037

Přehlídka trofejí

1014

Deratizace

2212

Údržba silnic

2 070

2310

Rozbory vod

10

2342

Protierozní opatření

50

3722

Komunální odpady

3729

Úklid skládek

2122

Provoz odpadového centra

3733

Monitoring půdy a podzemní vody

25

6171

Pořízení uniformy

10

3745

Úklid města

1 825

3745

Údržba veřejné zeleně

3 325

3745

Náhradní výsadba (Zlínský kraj)

3745

Odborné zahradnické práce

3745

Ozelenění valu jihovýchodního obchvatu města spoluúčast k dotaci

850

3745

Rekonstrukce zámecké zahrady - spoluúčast k
dotaci

800

3745

Inventarizace dřevin

20

6409

Posudky pro výkon státní správy
Celkem ORJ 20

5
70
120

9 165
268

500
1 650

9 545

Sociální fond

1 110

6171

Právní služby

10

6171

Vzdělávání

500

3900

Projekt SMO

541

Celkem ORJ 41

39 810

Mateřské centrum Srdíčko - ORJ. 61
3119

Platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní
osobní výdaje

290

3119

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

101

3119

Příspěvek sdružení mateřských center

3119

Činnost mateřského centra

295

Celkem ORJ 61

687

1

Pomocná hospodářská správa - ORJ. 62

3639

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

379

23 773

3639

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem doplatek k VPP

18

3639

Činnost PHS

18

3745

Letní brigády mládeže

275

dle akce

Finanční prostředky na drobné investice a opravy
- Dobrotice

200

dle akce

Finanční prostředky na drobné investice a opravy
- Količín

200

dle akce

Finanční prostředky na drobné investice a opravy
- Tučapy

200

dle akce

Finanční prostředky na drobné investice a opravy
- Žopy

200

3392,611

Provoz OV Dobrotice včetně Sádku

226

3392,611

Provoz OV Količín včetně areálu

211

3392,611

Provoz OV Tučapy

196

3392,611

Provoz OV Žopy

5512

Hasiči Holešov

1 300

5512

Hasiči Holešov - splátka nové cisterny

1 438

5512

Hasiči Dobrotice

5512

Hasiči Količín

70

5512

Hasiči Tučapy

40

5512

Hasiči Žopy

36

Celkem ORJ 22

100

5 020

Celkem ORJ 23

1 400
10
100
1 510

Městská policie - ORJ. 31
5311

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

5 720

5311

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

1 983

5311

Provoz městské policie

597

1014

Umístění psů v útulku

50

5399

Provoz pultu centrální ochrany
Celkem ORJ 31
Odbor tajemníka, úsek personální a mzdový - ORJ. 41

370
8 720

1 135
38

400

Celkem ORJ 62

1 988

Správa majetku města - ORJ. 63
3639

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

290

3639

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

104

3412

Údržba dětských hřišť

90

3412

Provoz Stadionu míru

286

3412

Provoz stadionu Střelnice

497

3412

Provoz hřiště Všetuly

250

3639

Provoz budovy Pivovarská

397

3639

Provoz Smetanovy sady

110

Celkem ORJ 63

182

Odbor dopravní a správní - ORJ. 23

Leden 2015

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

6171

10

Náklady na činnost zastupitelstva

Sbor pro občanské záležitosti

6171,611

3639

6112

3399

2 274

Platy zaměstnanců v pracovním poměru - doplatek k VPP

146

Poradenské a právní služby

Odměny členům zastupitelstva

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Ochrana obyvatelstva

2299

6112

25 830

3639

5212

Neinvestiční transfer kraji na zajištění dopravní
obslužnosti

Platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní
osobní výdaje

3 000

Odbor tajemníka - ORJ. 22

2221

6171

2 024

VÝDAJE CELKEM

188 523

Financování
Pol.

Rozpočet
2015

Popis
Odbor finanční - ORJ. 11

8115

Zůstatek prostředků na bankovních účtech
z předchozího roku zapojených do rozpočtu roku
následujícího

8124

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
půjčených prostředků - ČMZRB (vodovod
Dobrotice)

-536

8124

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
půjčených prostředků - ČS (stavba JVO)

-3 000

8124

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
půjčených prostředků - KB (výkup pozemků JVO)

-2 100

8124

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
půjčených prostředků - ČSOB (kanalizace Količín–Tučapy)

-3 000

10 000

Celkem ORJ 11

1 364

FINANCOVÁNÍ CELKEM

1 364

V Holešově dne 22. 12. 2014
Mg. Rudolf Seifert, starosta
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Město ocenilo obětavé spoluobčany
Holešov - Tři spoluobčané převzali koncem
loňského roku z rukou čelných představitelů města ocenění - Pamětní listy v deskách, které jim
za jejich obětavé a nezištné aktivity udělila rada

Neformální beseda se členy Jednotky SDH Holešov

města 24. listopadu. Erik Fišer byl oceněn za svůj
padesátý bezpříspěvkový dar krve.
Martin Horňák za dlouholetou obětavou
práci v jednotce dobrovolných hasičů.

Jiří Jílek za dlouholetou obětavou práci ve
sboru dobrovolných hasičů, kde po dlouhá léta
vykonával funkci starosty.
JZ

Erik Fišer přebírá Pamětní list města Holešova

Členové PDM se setkali u kulatého stolu
s představiteli našeho města
V pondělí 15. prosince 2014 se v Holešově uskutečnila tradiční akce pod
názvem Den na radnici. Jednalo se o setkání členů Parlamentu dětí a mládeže
s představiteli města. Společné jednání probíhalo v malé zasedací místnosti
– u kulatého stolu. Se členy PDM se setkali starosta Rudolf Seifert a místostarosta Jaroslav Chmelař. Po krátkém úvodu, při kterém se představili členové
PDM, se rozvinula zajímavá diskuse. Dotazy se týkaly kulturního života ve
městě, sportu i školství atd.
Představitele města zajímaly názory mladých lidí na dění ve městě, se
zájmem si vyslechli různé podněty a připomínky. Starosta Rudolf Seifert
na závěr pozval zástupce PDM na jednání zastupitelstva a také k možnosti předávat své náměty a připomínky i v průběhu roku. Tato schůzka byla
oboustranně velmi prospěšná a vyplynula z ní potřeba dalších takových setkání nejen v období Vánoc.
Na závěr poděkovali členové PDM oběma představitelům našeho města
za milé přijetí a čas, který s námi strávili, a předali jim malý dáreček.
Mgr. Jarmila Vaclachová, koordinátorka PDM

Vánoční posezení seniorů v Količíně
Količín (JZ) - Tradiční předvánoční setkání
seniorů v Količíně se zástupci města a osadního
výboru se uskutečnilo v podvečer středy 10. prosince v hospodě U Tří lip. Besedu pro ně připravili členové místního osadního výboru a členové spolku dobrovolných hasičů. Po vzájemném
přivítání následovala kulturně-společenská část
programu a sdělení některých údajů z matriky
obce. Za dlouholetou nezištnou práci knihovníka
obecní knihovny byl oceněn pan Karel Malinka,
kterého v jeho funkci vystřídala paní Ludmila Kamencová.
Obdiv a poděkování si zaslouží pedagogické
pracovnice MŠ Rymice, které s dětmi nacvičily
kouzelné pásmo koled a říkanek o narození Ježíška. Za to také sklidily zasloužený potlesk a sladkou odměnu. Poté již následoval společný přípitek
a příjemná beseda při oblíbených dechovkách.
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Městský úřad Holešov: rozpočet na rok 2015
Jiří Baťa, 21. 12. 2014
Jen tak mimochodem mne v periodiku PRÁVO (sobota 20. 12. 2014) zaujal článek s titulkem:
Kroměříž s rozpočtem (na rok 2015) bez peněz z hazardu! Porovnal jsem si proto rozpočet města Holešova na rok 2015 a zjistil jsem, že rozpočet města
je mj. deficitní o 1.364 tis. Kč. Protože mne zaujalo
sdělení, že město Kroměříž se v rozpočtu na straně příjmů obejde bez příjmů z hazardu, porovnal
jsem si příjmy v rozpočtu města Holešova a zjistil
jsem, že jednak je, jak výše uvedeno, deficitní, ale
že v kolonce příjmů předpokládá příjmy z hazardu
ve výši cca 13 mil. Kč. Je tedy jasné a vcelku pochopitelné, proč se (bývalí) představitelé MÚ tak
vehementně snažili zabránit referendu o zrušení
či omezení hazardu ve městě a přilehlých obcích.
Zisk z hazardu, byť může být „někdy“ použit
na užitečné a potřebné věci (když se však ozvou

občané s nějakými požadavky, tak peníze nejsou!),
je, jak patrno, pro rozpočet města dost zásadní.
Nicméně, mohou-li se bez příjmu z hazardu obejít např. v Kroměříži, ale i v jiných městech, proč
by to nešlo i ve městě Holešově? Otázka vcelku
jednoduchá, ovšem její řešení je velmi složité. Ne
snad z nějakého technického hlediska, ale z pohledu víceméně mnohem prozaičtějšího, a sice že je
dost pravděpodobná, ne-li téměř jistá zainteresovanost radních na provozování hazardu. Je to podezření obtížně prokazatelné, ovšem řada indicií
tomu nasvědčuje. Už sama obhajoba hazardu ve
městě a okolních obcích je natolik morálně nepřesvědčivá, že je to až podezřelé!
Nové vedení radnice a zastupitelé MÚ Holešov schválili deficitní rozpočet bez zjevné snahy
jej ukočírovat i bez příjmu z hazardu. Lze se domnívat, že noví zastupitelé si s návrhem rozpoč-

tu příliš velkou hlavu nedělali a schválili to, co
jim „stará“ garda vedení MÚ naplánovala. Nelze
říct, že je nějak zásadně špatný, je sice deficitní,
ale zastupitelé města se již nezabývali myšlenkou
nepočítat s příjmem z hazardu a potažmo tím dát
najevo, že jsou zásadně proti existenci hazardu ve
městě a okolních obcích.
Nechci nikoho podezřívat, že tak činí ze zištných důvodů, ale na druhé straně je zarážející, že
se zastupitelé nechávají opíjet rohlíkem jen proto,
že příjem z hazardu je přínosem pro město. To
si možná říkali i zastupitelé v Kroměříži, a přesto zvítězil nejen rozum, ale i pocit odpovědnosti
a příjem z hazardu neakceptovali. Znamená to
také, že se svým způsobem vypořádali i s otázkou
provozování hazardu ve městě Kroměříž a jeho
okolí. Dočkáme se podobného pochopení a odpovědnosti i od zastupitelů MÚ Holešov?

Reakce finančního odboru MěÚ Holešov na článek
Jiřího Bati
Pan Baťa nám ve svém dopisu vyčítá deficitní rozpočet na rok 2015. Jeho názor vyplývá asi
z toho, že byl při čtení rozpočtu trošku nepozorný.
Jinak by si všiml, že rozdíl mezi příjmy a výdaji ve
výši 1,3 mil. Kč je hrazen financováním, tj. zapojením uspořených peněz, které zůstaly na účtech
města k 31. 12. 2014 ve výši 10 mil. Kč.
Další plusové peníze ve výši 5 mil. Kč
jsou započítány do všeobecné finanční rezervy

města ve výdajích kapitoly finančního odboru.
Tvrzení o deficitním rozpočtu je tedy pouze relativní.
O VHP a hazardu již byly popsány tuny papíru. Rozpočet na rok 2015 vycházel z výsledků zářijového referenda, a proto byly příjmy z hazardu
do rozpočtu zahrnuty. Další vývoj sázení nadále
bude řídit stát, a to novou právní úpravou zákona

OBLEKY
KABÁTY

LIKVIDACE
NENIČTE!
TOTO JE SKUTEČNÝCH

600,- Kč

Toto je skutečně šokující! Pokud vystřihnete tento inzerát
a odevzdáte ho při nákupu jakéhokoliv obleku nebo dámského
nebo pánského kabátu, odečteme Vám fantastických 600,- Kč
z uvedené, již tak nízké ceny. A to není vše! Při nákupu jakékoliv
kravaty, bez ohledu na uvedenou cenu a odevzdání tohoto
vystřiženého inzerátu, Vám bude účtováno pouze 69,- Kč.
Využijte tuto neopakovatelnou příležitost a přijďte výhodně
nakoupit. Na jeden kupon lze zakoupit jednu kravatu a jeden kabát
nebo oblek. Platnost akce je 10 dnů od vydání tohoto inzerátu.

o hazardu. Možná je i případná regulace městem,
což je plně v pravomoci nového zastupitelstva. Poznámka pana Bati o zainteresovanosti radních na
hazardu je (diplomaticky řečeno) přinejmenším
diskutabilní.
Ing. Dušan Leško
vedoucí finančního odboru

Oblastní spolek
Českého červeného kříže
se sídlem v Kroměříži
nabízí své aktivity také v nově opravených prostorách v Pivovarské ulici
(bývalá rodinná škola) v Holešově:
• plavání kojenců od 2 do 9 měsíců se zaměřením na správný psychomotorický vývoj
• cvičení maminek s dětmi s prvky jógy od 6 měsíců do 3 let
• dětské masáže
• zdravotnický kroužek pro děti 1. a 2. stupně ZŠ – zdarma
ve 3. Základní škole Holešov:
• plavání dětí od 6 měsíců do 8 let
Zájemci se mohou informovat a hlásit na e-mail: plavani-cck@seznam.
cz, kromeriz@cervenykriz.eu, tel. kontakt: 777 627 440.
Na děti a jejich rodiče se těší kolektiv pracovníků ČČK.

HOLEŠOV, Palackého 777
vedle České spořitelny
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Seznam obecních úřadů v působnosti pověřeného obecního
úřadu Holešov (aktualizováno ke dni 26. 11. 2014)
Obec

Starosta

Telefon
úřad/fax

mobil

zaměstnání
573 521 200
573 521 202

Město Holešov
Masarykova 628
769 01 Holešov

Mgr. Rudolf Seifert
Ing. Radek Doležel

573 521 210
573 521 210

724 030 893
777 707 850

OÚ Bořenovice 36
769 01 Holešov

Jakub Bednárek

573 396 585

724 187 083

OÚ Horní Lapač 22
769 01 Holešov

František Kolečík

573 399 018

724 187 093

OÚ Jankovice 101
769 01 Holešov

Miroslav Darebník

573 393 041

606 749 129

OÚ Kostelec u Hol. 58
768 43 Kostelec u Hol.

Ing. Petr Hlobil

573 385 129
724 184 620
fax: 573 385 069

OÚ Kurovice 68
768 52 Míškovice

Mgr. Lenka Koutná

573 350 711

602 569 764

OÚ Lechotice 100
768 52 Míškovice

Ing. Petr Maňásek

573 388 623

OÚ Ludslavice 31
768 52 Míškovice

Vojtěch Adamík

OÚ Martinice 16
769 01 Holešov

Bydliště starosty/
tel.

e-mail

www stránky

Holešov, 6. května
rudolf.seifert@holesov.cz
160
radek.dolezel@holesov.cz
Hol., Palackého 1666

www.holesov.cz

Bořenovice 5

obec.borenovice@seznam.cz

www.borenovice.cz

Horní Lapač 25

obechornilapac@seznam.cz

www.hornilapac.cz

Jankovice 122

darebnik@jankovice.net

www.jankovice.net

Kostelec u Hol. 253

obeckuh@volny.cz

kostelecuholesova.cz

Kurovice 1

obec@kurovice.cz,
koutna@kurovice.cz

www.kurovice.cz

724 187 078

Lechotice 52

starosta@lechotice.cz

www.lechotice.cz

573 398 110
(i fax)

603 548 273

Ludslavice 139

ou@ludslavice.cz

www.ludslavice.cz

Pavel Fiurášek

573 399 010

603 732 124

Martinice 59

ou@martinice.cz

www.martinice.cz

OÚ Míškovice 46
768 52 Míškovice

Petr Zelina

573 387 037

724 184 266

Míškovice 22

ou@obecmiskovice.cz

www.obecmiskovice.cz

OÚ Němčice 68
768 43 Kostelec u Hol.

Michal Štěpánek

573 385 359
573 385 020

602 796 917

Němčice 5

stepanekmich@seznam.cz

www.obec-nemcice.cz

OÚ Pacetluky 10
768 43 Kostelec u Hol.

Ladislav Darebník

573 386 149
(i fax)

725 121 250

Pacetluky 34

pacetluky@knet.cz
starosta@pacetluky.cz

www.pacetluky.cz

OÚ Pravčice
768 24 Hulín

Jaroslav Šašek

573 350 527

607 873 217

Pravčice 171

obecpravcice@seznam.cz

www.pravcice.cz

OÚ Prusinovice
Zámčisko 350
768 42 Prusinovice

Zbyněk Žákovský

573 386 125
(i fax)

725 121 256

Prusinovice,
Lesní 418

starostaprusinovice@seznam.cz obecprusinovice.cz

OÚ Přílepy 4
769 01 Holešov

Rudolf Solař

573 397 992

725 121 255

Přílepy 238

obec@prilepy.cz

www.prilepy.cz

OÚ Roštění 144
768 43 Kostelec u Hol.

Martin Škrabala

573 385 244

724 187 089

Roštění 108

obec@rosteni.cz

www.rosteni.cz

OÚ Rymice 4
769 01 Holešov

Ing. Martin Bartík

573 396 630

731 473 229

Rymice 11

rymice@volny.cz

www.rymice.cz

OÚ Třebětice 51
769 01 Holešov

Čestmír Stratil

573 396 961

734 576 799

Třebětice 29

obec@trebetice.cz

www.trebetice.cz

OÚ Zahnašovice 43
769 01 Holešov

Drahomír Jura

573 396 622

737 349 834

Zahnašovice 50

obec.zahnasovice@tiscali.cz

www.zahnasovice.cz

OÚ Žeranovice 1
769 01 Holešov

JUDr. Stanislav
Němec

573 395 964

724 778 317

Žeranovice 209

zeranovice@volny.cz

www.zeranovice.cz

724 187 093

733 281 930

573 325 264

603 835 259

NABÍDKA PRONÁJMU
HOSPŮDKY V RYMICÍCH
Obec Rymice nabízí od 1. 3. 2015 k pronájmu Bistro Rymice. Jedná se o hospůdku
s vnitřním i venkovním posezením. Nájemné činí 3 000 Kč/měsíc plus spotřeba energií. Podmínkou je dodržení smlouvy s Plzeňským Prazdrojem a. s.
Kontaktní osobou pro případné dotazy je starosta obce Ing. Martin Bartík na tel.
731 473 229, 573 396 630, e-mail: rymice@volny.cz.
Zájemci mohou podávat písemné nabídky do 26. 1. 2015 do 12.00 hodin na adresu: obec Rymice, Rymice 4, 769 01 Holešov.
Ing. Martin Bartík
starosta obce Rymice
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Ztratil se
černobílý kocourek
s bílými tlapkami.
Stáří 3,5 roku.
V případě nálezu
volejte prosím
číslo
604 407 326
nebo 604 173 800.
Odměna 1000,- Kč

Holešovsko

KULTURA

Kouzlo Vánoc a skvělé nadšení interpretů
(kb) Po určitých informačních zmatcích, za
které bere na sebe redakce tohoto časopisu plnou
odpovědnost, kdy byly vydány nepřesné a zavádějící informace o hodině zahájení vánočního
koncertu Holešovského komorního orchestru
a Holešovského chrámového sboru, se nakonec
na první svátek vánoční, 25. prosince, v 15.30 hodin naplnil farní chrám Nanebevzetí Panny Marie skoro „až po střechu“. Již pátý ročník tohoto
společného projektu měl na programu v úvodu
klasickou Vánoční sinfonii Jiřího Ignáce Linky
a jako hlavní bod programu potom provedení Vánočního oratoria velkého francouzského romantického skladatele Charlese-Camilla Saint-Saense.
A rovněž již tradičně si dva nejlepší holešovské
„dospělé“ hudební soubory pozvaly jako hosty
sólisty – Kristýnu Vylíčilovou, Terezu Frgalovou
(obě soprán), Kateřinu Oškerovou-Machovskou
(alt), Ondřeje Špačka (tenor), Aleše Janigu (bas)
a především dirigenta celého projektu Jaroslava
Mikuše, působícího v dalekém Portugalsku.
Linkova HKO oblíbená Vánoční sinfonia
ukázala v poslední době velmi vyrovnanou interpretační vyzrálost Kurečkova orchestru. Snad díky
několika centimetrům, o které se posunuly židle
s hudebníky (aby bylo místo pro hostující sólisty), se
oproti koncertu adventnímu o něco zlepšila i akustika, i když to pořád v našem farním kostele akusticky
není (a kvůli architektuře ani nebude) ono.
Autor těchto řádků se musí přiznat, že si
před návštěvou koncertu několikrát pustil profe-

sionální nahrávku Saint-Saensova
Vánočního oratoria a připravoval si
recenzi ve smyslu, že výběr programu letošního vánočního koncertu
byl poněkud příliš umělecký a pro
holešovské publikum až moc těžký.
Ale kouzlo Vánoc snad zapůsobilo
na všechny přítomné, snad se projevilo obrovské nadšení interpretů,
ale oratorium v našem kostele zaznělo, tak jak mělo – a tak jak jej
profesionální nahrávky neumějí
zprostředkovat – dostatečně romanticky, dostatečně melodicky,
dostatečně dynamicky a jistě se
dost a dost všem líbilo. Hudební
doprovod byl skvělý, hosté nejen profesionální, ale
bylo vidět, že i oni jsou zapálení (zejména výkon
altistky Kateřiny Oškerové-Machovské byl překvapivě velmi silný), Holešovský chrámový sbor
podal jeden ze svých nejlepších, špičkových výkonů – což je o to cennější, že v posledních dnech
před koncertem onemocněl sbormistr Mgr. Jan
Kotas a v HCHS musela na jeho místo nastoupit
Mgr. Věra Škrabalová.
Letošní vánoční koncert potvrdil velmi dobrou úroveň našich dvou vynikajících hudebních
těles. A nejen to. Vánoční atmosféra silně zapůsobila na účinkující i posluchače a všichni si plnými
doušky užívali ono požehnané kouzlo Vánoc. Závěrečná koleda Narodil se Kristus Pán, ke které se

přidali i všichni návštěvníci, nakonec rozechvěla
srdce všech krásným souzněním letošních svátků.
A – co bude dál? Jaroslav Mikuš v příštím roce
už zřejmě vánoční koncert v Holešově dirigovat
nebude a někteří holešovští hudebníci se toho trochu bojí. Ale jsem přesvědčený, že je to obava lichá.
Možná bez jeho vedení nebude možné nastudovat
tak opravdu náročný opus, jako byl letošní Saint-Saens. Ale vždyť naše vánoční hudebnost je plná
jednodušších, lidových děl – vzpomeňme jen Rybovu Českou mši vánoční či stejně skvělou Paschovu
(Zrunkovu) Vánoční mši F-dur, které jsou přímo
složeny pro lidové hudebníky a zpěváky. Provedení
takovýchto děl by jistě hravě zvládl nastudovat každý z uměleckých vedoucích obou souborů.

Dokonalost o druhém vánočním svátku
(kb) Na Štěpána, v pátek 26. prosince, proběhl v kostele Nanebevzetí Panny Mare v Holešově
již tradiční koncert. Zatímco první svátek vánoční
rozdávají radost a krásu v našem kostele dospělí,
druhý svátek vánoční koncertují děti.
V prvním bloku vystoupil Dětský pěvecký
sbor Plamínek 3. Základní školy Holešov. Malé
děti pod vedením Gabriely Kovářové, Veroniky
Svobodové a Lenky Hýžové zazpívaly několik velmi milých dětských skladeb a koled (upravených
vesměs Pavlem Jurkovičem, ostatně synovcem
slavného architekta Dušana Jurkoviče, který se tak
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hluboce zapsal svými stavbami do naší krajiny).
Pěkné pěvecké výkony dětí z Plamínku poskytly
částečné vysvětlení toho, jak je možné, že špičkovou úroveň „staršího sboru“, Holešovského dětského sboru Moravské děti, se daří tolik desetiletí
udržovat a rozvíjet – mají prostě kde čerpat mladé
talenty.
Ve druhé části koncertu potom Moravské
děti pod vedením Lenky Poláškové a za klavírního
doprovodu Martiny Mergentalové opět potvrdily
na svých osvědčených „peckách“ i několika novinkách, že jsou prostě nejskvělejší. Zcela bezchybné
výkony - intonace, rytmus, zvuk, polyfonie
– občas působily až
chirurgickou či snad
laserovou přesností.
Opravdu se nelze divit,
že Holešovský dětský
sbor sklízí jeden mezinárodní úspěch za
druhým – jeho zpěv je
opravdu snad absolutně dokonalý. O výkonech Moravských dětí
nelze než psát v superlativech. Velmi milé
bylo vystoupení hostů
– tří dívek z dalekého Hongkongu, které
kromě hongkongské

písně za doprovodu místního strunného nástroje (s nevyslovitelným a nezapamatovatelným názvem) nastudovaly i kouzelné provedení koledy
Stille nacht. A závěrečná směs českých a moravských koled, kdy se hudebního doprovodu ujal
Symfonický orchestr studentů a absolventů Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži s velmi
silnou a dobrou dechovou sekcí, to bylo opravdu
nebeské zpívání a hraní. Ostatně přesně v duchu
pastýřských koledníků v České mši vánoční J. J.
Ryby – „jenom všichni za mnou pojďte, píšťaly
a trubky strojte“. Moravské děti opravdu umí a je
jen škoda, že doposud nepřipravily na vánoční
koncert nějaký větší projekt – sborové skladbičky
jsou krásné, ale naše zpěvačky mají na víc a vůbec
by neškodilo třeba o letošních Vánocích 2015 provést nějaké rozsáhlejší dílo, klidně nějakou vánoční mši, třeba s pomocí mužských hostů.
Kdo chce slyšet opravdu skvostný zpěv, nemusí jezdit do metropolí – stačí, když navštíví
některé z vystoupení Moravských dětí, které letos
zpívají i v okolních obcích našeho mikroregionu
a tak rozdávají radost a pěveckou dokonalost. Kéž
by došlo ke generačnímu propojení – tak jak Plamínek zásobuje talenty HDS Moravské děti, kdyby dívky (o chlapcích nemluvě), odcházející z Moravských dětí, posílily dospělý holešovský soubor
– Holešovský chrámový sbor. Ten sice není tak
dokonalý jako HDS, ale díky přílivu talentů by
mohl být. A to by se teprve z našeho města stala
Mekka sborového zpěvu!!!!!
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Novoroční koncert je už krásnou tradicí
(kb) Už posedmé se uskutečnilo krásné setkání Holešovanů (a příznivců Holešova) na
Slavnostním novoročním koncertě ve velkém
sále holešovského zámku. Stále lepší Holešovský
komorní orchestr Ivo Kurečky s hosty se postaral
o skvělou zábavu a atmosféru, letos zcela v duchu
nejkrásnějších skladeb zlaté éry králů vídeňského
valčíku – Johanna Strausse mladšího a Franze Lehára. Nutno přiznat, že HKO se opravdu zdokonaluje, a to i v detailu. Letošní koncert byl v duchu
černé a bílé – pánové v černých oblecích a košilích
s bílými kravatami, dámy v černých šatech s bílými květinami ve vlasech a s bílými perlovými náhrdelníky poskytovali pastvu pro oči. Oproti loňskému ročníku se sice nepodařilo rozšířit orchestr
o tak silnou smyčcovou i dechovou sekci, ale
i stávající těleso, doplněné o jednu flétnu, klarinet,
trubku, lesní roh a trombón, mělo skvělý zvuk
a velmi dobrý výkon. Novinkou bylo konferování
klavíristy Lubora Horáka, který nejen že představil oba prezentované skladatele, ale poskytl posluchačům zasvěcené informace a milé zajímavosti
o jednotlivých dílech.
Novoroční koncert ve zcela zaplněném velkém sále zámku tradičně zahájil starosta města
Holešova, letos nově zvolený Mgr. Rudolf Seifert. A potom se již rozjel ohňostroj krásné, srozumitelné a melodické hudby dvou vídeňských
velikánů. HKO zvládl Strausse i Lehára skvěle.
Vídeňskou krev, která je pro svou jednoduchou
melodičnost interpretačně velmi zrádná, po krátkém počátečním zaváhání „vystřihli“ kurečkovci
bravurně. A samozřejmě úhelný kámen koncertu,
koncertní valčík Na krásném modrém Dunaji, byl
v jejich podání opravdovou mistrovskou hříčkou

– „škádlením“ smyčců s dechy tak,
jak si asi papá Strauss představoval.
Rovněž pěvecké vystoupení Kristýny
Vylíčilové a Aleše Janigy bylo přímo
skvostné – nejen vyrovnané pěvecké
výkony, ale i krásní, sošní interpreti, škádlivě zvládající i dramatickou
a pohybovou stránku svých rolí, byli
opravdovým rozkošným zážitkem pro
všechny diváky.
Aplaus vestoje a tři vynucené
přídavky (včetně již tradičního Radeckého pochodu, ostatně složeného
otcem Johanna Strausse mladšího, Johannem Straussem starším, vytleskávaného obecenstvem pod taktovkou uměleckého
vedoucího HKO) svědčí o vřelém přijetí tohoto
koncertu Holešovany všech věkových kategorií,
profesí i zájmů. Není možná až tak přehnané, že
pokud má Vídeň svůj novoroční koncert Vídeňských filharmoniků, má Holešov svůj Slavnostní
novoroční koncert Holešovského komorního
orchestru (malých holešovských filharmoniků),
který se v příslušném zmenšeném měřítku tomu
vídeňskému klidně vyrovná. A někde pod stropem sálu určitě radostně naslouchal duch Rudolfa
Eugena, hraběte z Wrbna, majitele holešovského
zámku a panství ve druhé polovině 19. století, který byl intendantem vídeňské opery, osobně znal
oba velké skladatele, jejichž díla uváděl a právě
v tomto velkém sále holešovského zámku pořádal
hudební koncerty, na kterých se prováděly jejich
skvělé opusy.
Po skončení koncertu se jeho návštěvníci
odebrali do protilehlých menších sálů, aby si při-

pili se starostou města i se svými známými a přáteli, popřáli si vše nejlepší do nového roku 2015
a ve skvělé náladě tento rok tak symbolicky zahájili.
Abychom jen neopěvovali nádherné zážitky
a výkony na koncertě – zatímco přesunutím orchestru doprostřed širší strany sálu a „přeformátováním“ hlediště do širokých linií se podařilo
vyřešit většinu akustických nedostatků holešovského sálu, průvodní slovo s použitím mikrofonu
a zřejmě ne dost dobře nasměrovaných reproduktorů bylo v okrajových částech velkého sálu dost
špatně srozumitelné. Ale to je detail, který se do
příštího novoročního koncertu jistě podaří vyřešit. Ostatně Straussův skladatelský „fígl“, kdy většina jeho skladeb začíná v pomalejším, váhavém,
až klopýtavém tempu a postupně se hlavní motiv
zrychluje do optimální, virtuozní podoby, by se
dal uplatnit i pro letošní rok – kéž bychom se po
pomalejším začátku dostali do optimálního tempa. Vše nejlepší do roku 2015!

Putování
po Blízkém východě
Přednáška ing. Dušana Macešky „Izrael II a Jordánsko“ přilákala ve čtvrtek
8. ledna 2015 do Městské knihovny Holešov mnoho posluchačů. Díky fotografiím, které doprovázely zážitky a zajímavosti z navštívených zemí, jsme mohli zhlédnout krásy Blízkého východu. V Jordánsku jsme zavítali na prohlídku
skalního města Petra, ve kterém jsme viděli nejznámější místa, jako je pokladnice, amfiteátr a královské hrobky. Vyslechli jsme příběh Lawrence z Arábie
a další zajímavá vyprávění. Izrael jsme procestovali od východu na západ.
Vykoupali jsme se v Mrtvém moři, prošli jsme se po křížové cestě v Jeruzalémě, až jsme doputovali ke Středozemnímu moři do Tel Avivu. Na závěr
bychom chtěli poděkovat manželům Maceškovým za jejich krásnou a obsáhlou přednášku. Těšíme se, až s nimi zase vycestujeme do dalších zemí.
Jana Šoustalová, Městská knihovna Holešov
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KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ - výběr na leden 2015
Beletrie
DVOŘÁK, Otomar – 1848! Rok hrdinů, milenců
a zrádců: Historický román z období „pražského
jara“ roku 1848.
FOJTOVÁ, Věra – Vražedné chardonnay: Čtvrtý
příběh z řady vinařských krimi se opět odehrává v
kouzelném kraji pod Pálavou.
GOODKING, Terry – Třetí království: Nejnovější
vyprávění z fantasy série Meč pravdy, přímo navazující na román Ozubí Reguly.
POŠTULKA, Vladimír – Hřbitovní kvítí na smetaně: Román spojuje zdánlivě nesouvisející roviny
vyprávění, které se proplétají a vzájemně doplňují.
REDONDO, Dolores – Dědictví kostí: Nejlepší
španělská detektivka roku 2013.
SULLIVAN, J. Courtney – Zásnuby: Průřez historicky pozoruhodným stoletím představený ve
světle čtyř manželství.
TOPOL, Filip – Sbohem a řetěz: Výbor z nejúspěšnějších autorových písňových textů.

Naučná literatura
BRADY, Frank – Koncovka: Životopisná kniha mapující vzestup a pád šachového velmistra
Bobbyho Fischera.

DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dana – Přemyslovský
dvůr: Výpravná kniha osvětlující mnohostranně a
vyčerpávajícím způsobem všední i sváteční život
na panovnickém dvoře v době Přemyslovců.
PILAROVÁ, Eva – Potkala jsem léčitele: Eva Pilarová popisuje životní příběh léčitele Jaroslava
Doubravy.
ZEMANOVÁ, Veronika – Kuchařka pro mého
muže: Tato kuchařka bude chloubou každého
chlapa, díky nadsázce a mírné ironii tvůrců se při
jejím listování jistě pobaví a snad podle ní i uvaří.
ŽANTOVSKÝ, Michael – Havel: Václav Havel pohledem M. Žantovského.

Knihy pro dětské čtenáře
BERNASCONI, Pablo – Deník kapitána Arsenia:
Stránky plné plánků, náčrtů a technických poznámek zachycují vývoj nejrůznějších létajících
strojů.
BOUTAVANT, Marc – Mouk: Medvídek Mouk
opouští své kamarády a vypravuje se na cestu kolem světa, samozřejmě na kole.
DURKOVÁ, Milena – Jsem průšvih jménem
Klaudie: Klaudii je třináct a nemá to zrovna lehké
- už proto, že bydlí jenom s maminkou v malém
městě…

MALÝ, Radek – Moře slané vody: Kniha veršů originálního básníka Radka Malého.
ROBERTS, Kat – Gumičky Loom Band: Chcete se
skvěle pobavit a ještě získat originální a svěží doplňky a ozdoby? Pak se rozhodně pusťte do tkaní
z gumiček.
SMOLÍKOVÁ, Klára – Jak se staví město: Kniha je
třetí publikací volné série popularizující historii.
TÁBORSKÁ, Pavlína – Měli dinosauři blechy?:
Vyprávění Vildy a Fíny o jejich výletech s dědečkem geologem za záhadnými kameny, zkamenělinami a zajímavými místy po českých zemích.
URBAN, Jiří – Deník malé blondýnky. Novej přírůstek do rodiny: Ve třetím dílu se čtenáři dozvědí, jaké
výhody a nevýhody přináší z pohledu jeho třináctileté hrdinky život s těhotnou mámou a jejím přítelem.
Další knižní novinky a fond knihovny na www.
knihovna.info nebo www.knihy.holesov.info.
IŽ

Nabízíme

volné pracovní místo za záskok za mateřskou dovolenou. Bližší info na tel.
čísle 731 415 077, p. Hrabalová.

Společenská kronika
Sňatky
Dagmar Zielinská- Martinice
David Koschatzký - Opava
Tereza Roubalíková - Holešov
Ivo Šantavý - Zlín

Jubilanti
leden 2015
Valentina Huňová - Holešov
Josef Matela - Holešov
Jaroslav Uhřík - Holešov
Marie Nelešovská - Holešov, č. Žopy
Marie Němčíková - Holešov
Josef Bozděch - Holešov
Valburga Šuláková - Holešov, Všetuly
Milena Holíková - Holešov
Jaroslava Šimčíková - Holešov, č. Dobrotice

Leden 2015

Drahomíra Telecká - Holešov
Marie Jemelíková - Holešov
Svatopluk Martiš - Holešov
Jarmila Sotolářová - Holešov
Milan Dvorník - Holešov
Marie Košinová - Holešov, č. Všetuly
Stanislav Křížek - Holešov
Jan Janulík - Holešov, č. Všetuly
Marie Vrtělková - Holešov, č. Tučapy
Jarmila Krajčová - Holešov

NAROZENÍ
Anna Mozolová - Holešov, č. Žopy
Tereza Michálková - Holešov
Barbora Bzonková - Holešov
Petr Solař - Holešov
Lucie Pánisová - Holešov

VÁŽENÍ RODIČE, DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ,
KTERÉ PROBÍHÁ V PROSTORÁCH NÁDHERNÉ SALA TERRENY HOLEŠOVSKÉHO
ZÁMKU. POKUD MÁTE ZÁJEM O PŘIVÍTÁNÍ VAŠEHO DÍTĚTE, PŘIJĎTE SI DOHODNOUT KONKRÉTNÍ TERMÍN NA MĚSTSKÝ
ÚŘAD V HOLEŠOVĚ, DVEŘE Č. 110 - MATRIKA, PŘÍZEMÍ VPRAVO, TEL. 573521355.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

Úmrtí
Robert Maňák - Holešov
Jiří Soušek - Holešov
Karel Dočkal - Holešov
Marie Kolaříková - Holešov
Jan Růžička - Holešov
Miloslava Věra Hlobilová - Holešov, č. Tučapy
J. M.
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Program akcí MKS Holešov: leden - únor 2015
KONCERTY

„Vivat absolventi“ aneb Mistři pěvci
kroměřížští!
Středa 4. února, zámek Holešov- sala terrena koncert k 10. výročí založení pěveckého oddělení
konzervatoře; vstupné 60,- Kč

Výstavy

INDONÉSIE TŘÍ TVÁŘÍ
Do 28. 2., Městská knihovna Holešov - Výstava
fotografií
Tři fotografové, tři pohledy, jedna výstava. Vystavují Michaela Doleželová, Monika Jeglíková, Milan Caha; vstup zdarma
Cesta - výstava obrazů a kreseb Tomáše Krejčího
Od 2. února do 31. března - Městská knihovna
Holešov; text P. Miroslav Jáně; vstup zdarma

Přednášky

Hudební skladatel a holešovský rodák Jan
Schneeweis
Čtvrtek 22. ledna, 17.00 hod., studovna Městské
knihovny Holešov

1. ledna 1904 se v Holešově narodil Jan Schneeweis
- klavírista, hudební skladatel, sbormistr, sběratel
lidových písní a spisovatel. Žák Josefa Bohuslava Foerstera na Pražské konzervatoři. Této významné osobnosti, kterou dal Holešov hudebnímu světu, se ve své diplomové práci věnovala
Mgr. Zuzana Machálková, která bude také hlavní
přednášející tohoto večera. Pořádá Vlastivědný
kroužek Holešov, Městská knihovna a Městské
muzeum v Holešově
Magické země Morava a Slezsko - K pramenům
života
Úterý 17. února - 17.00 hod. - Městská knihovna
Holešov; spisovatelka PhDr. Jaroslava Grobcová
představí svou novou knihu, která chce populární formou přiblížit moravskému lidu pravdivý obraz života slavné Moravy a našich předků;
cena: 25,- Kč

KINO

Něžné vlny - čtvrtek 29. ledna – v 17.00 a v 19.00
hod. Zámek Holešov - New Drive Club; komedie – scénař: Jiří Vejdělek, vstupné 50 Kč; info o
filmu v příloze a na: https://www.falcon.cz/film/
nezne-vlny

Akce pro děti

Hudební divadlo pro děti „Baví vás Kuk a Cuk“
- čtvrtek 26. 2. - 13.30 hod., kino Svět Holešov;

Plesová sezona 2015

24. 1. Ples Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov
31. 1. Ples Castella Holešov, Divadla 6. května Holešov, ZUŠ F. X. Richtera Holešov a partnerů TS
Holešov a Tepelného hospodářství Holešov
7. 2. Farní ples
14. 2. Hasičský ples SDH Holešov
21. 2. Ples 2. ZŠ
27. 2. Ples VŠ a ŠPŠ MV Holešov

Připravujeme

MUSICA Holešov – koncert „DANZA“, zámek
Holešov; The European Guitar Quartet (Zoran
Dukic, Pavel Steidl, Thomas Fellow, Reentko) středa 18. března - čtyři světové hvězdy akustické
kytary v programu, který svou strhující virtuozitou, energií a šarmem nabídne posluchačům zážitek, na který se jen tak nezapomíná
Divadelní představení Taneční hodiny pro starší a pokročilé - středa 25. března; velký sál kina
Svět; v hlavní roli Josef Dvořák; vstupné: 230,- Kč

Studenti UTB ve Zlíně natáčejí na holešovském
zámku Evžena Oněgina
Historické sály holešovského zámku patří
filmařům. Studenti fakulty multimediálních komunikací zlínské univerzity zde až do pondělí
12. ledna natáčejí historický výpravný film.
Jedná se o volnou adaptaci Puškinova románu Evžen Oněgin. Právě blízkost Zlínu, vhodné
dispozice, ale především nově zrekonstruované
reprezentativní interiéry byly důvodem, proč si
podle produkční Lucie Jánové pro svůj film vybrali právě zámek Holešov.
„Padly různé návrhy, ale Holešov byl velmi
brzy jednoznačná volba. Vstřícnost zdejších lidí je
skvělá,” řekl režisér Jiří Horenský.
Puškinův román byl původně studijním tématem, mladé zlínské filmaře však zaujal natolik,

že se jej rozhodli zpracovat jako ročníkovou práci.
Vystačili si dokonale - v rámci oborů, které studují, si navrhli i vytvořili vlastní kostýmy i scénu.

Zámek Holešov je největším zámkem ve
Zlínském kraji. Barokní sídlo rodu Rottalů a Wrbnů se pro filmové účely hodilo již několikrát.

Většina scén vzniká v historických sálech
Mgr. Dana Podhajská
a na chodbách. K vytvoření iluze carského Ruska
PR manager MKS Holešov
19. století se ovšem dokonale hodí
i zámecký park francouzského
typu. Jedna z prvních scén čtyř
denního natáčení - slavný střelecký souboj Oněgina a Lenského
- vznikla právě tady. Některé situace si dokonce vyžádaly, aby štáb
• 24. 1. Mše sv. za starosty, zastupitele
s kamerou stál na zamrzlé hladině
a místní politiky - od 16.00 hod. - farní
zdejších vodních kanálů.

POZVÁNKY
kostel Holešov

• 3. 2. Přednáška Archeologické výzkumy
v okolí Holešova - Mgr. Miroslav Daňhel
a Mgr. Miroslav Popelka - od 17.00 hod. studovna městské knihovny
• 18. 2. Popeleční středa - od soboty do
úterý před popeleční středou se slaví masopust
• 20. 2. Společenský večer 3. Základní školy
- areál 3. ZŠ (ul. Družby)
• 20. 2. Degustace odrůd jablek (rozdíl mezi
ovocem z marketů a domácím)
- od 17. 00 hod. - Dům zahrádkářů Holešov
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ŠKOLSTVÍ
Město Holešov

ZÁPIS

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

(od nám. Dr. E. Beneše po křižovatku s ulicí Školní), Plačkov, Přerovská, Příční, Samostatnost,
Smetanovy sady, Střelnice, Sušilova, Třešňové
sady, Tučapská, U Letiště, U Potoka, U Rusavy,
Vítězství, Za Drahou, Zámecká, Želkov.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit
k zápisu dítě, které se narodilo do 31. 8. 2009.
Zákonný zástupce může požádat o zápis dítěte, které se narodilo od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010.

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

3. Základní škola Holešov
(Družby 329, Holešov)
6. května, Bartošova, Družby, Dukelská, Hanácká,
Havlíčkova, Kráčiny, Krátká, Míru, Nádražní, Národních 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

2. Základní škola Holešov
(Smetanovy sady 625, Holešov)
Bořenovská, Dělnická, Dlažánky, Grohova, Hankeho, Holajka, Horní, Malá, Nábřeží, nám. Dr.
E. Beneše, nám. F. X. Richtera, nám. Sv. Anny,
nám. Svobody, Nerudova, Očadlíkova, Palackého

Současně se zápisem do prvního ročníku
proběhne i zápis do školních družin.

do prvního ročníku základních škol v Holešově
pro školní rok 2015/2016 se koná
v pátek 6. 2. 2015 od 12.00 hodin do 17.00 hodin

Doporučení:
Doklady vhodné k zápisu:
- občanský průkaz zákonného zástupce dítěte,
- rodný list dítěte.
Dítě se spolu se zákonným zástupcem dostaví k zápisu do základní školy, v jejímž školském
obvodu má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou školu.

Holešov, leden 2015
Ing. Radek Doležel
místostarosta města

Pohár starosty města získali sportovci z 1. Základní školy
Holešov - Loňským vítězem Poháru starosty
města se stali sportovci z 1. Základní školy v Holešově. Prvenství s náskokem třech bodů si odnesli
z turnajů v dívčí kopané a z kondičních testů, jediný bod ztratili ve florbalových turnajích. Druhou
příčku obsadil tým Gymnázia Holešov, na místě

třetím skončili zástupci loňského vítěze - 3. ZŠ
a na místě posledním skončili žáci 2. ZŠ. Soutěž
O pohár starosty města se pravidelně koná v předvánočním čase. Účastní se jí týmy z holešovských
základních škol a gymnázia a soutěží vždy v několika sportovních disciplínách. Letos pohár orga-

nizovala 3. ZŠ. Vyhodnocení proběhlo v zasedací
místnosti městského úřadu. Putovní pohár, diplomy a věcné ceny předali zástupům jednotlivých
škol hlavní představitelé radnice.
JZ

Malí koledníci potěšili zaměstnance
městského úřadu
Holešov - Milou adventní tradicí je vánoční koleda, kterou přinášejí
každoročně zaměstnancům městského úřadu děti z praktické školy a děti
z mateřské školy na Grohově ulici pod vedením svých paní učitelek.
Vánoce a oslavy nového roku jsou již za námi, ale chtěli bychom touto
cestou poděkovat za vánoční potěšení, které nám děti přinesly ve svých koledách.
Nesmírný obdiv si zaslouží především ředitelka MŠ Grohova paní Alena Kotoučková, která se svými svěřenci nacvičila kouzelné zpívané divadelní
pásmo o svaté rodině a narození Ježíška v Betlémě. Potlesk diváků ale patřil
i svěřencům praktické školy pod vedením učitelky Jany Ledinové. Všem ještě
jednou - velký dík.
JZ
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Vánoční besídka a vánoční dílny ve 2. Základní škole
Holešov (JZ) - Také ve 2. ZŠ oslavili společně děti, rodiče a pedagogičtí pracovníci adventní
předvánoční čas. Nacvičili a předvedli své hudeb-

ně-divadelní pásmo. Celá škola byla provoněna
perníkovým pečivem, které děti pekly ve školní
kuchyňce, a v suterénu školy byla zřízena kera-

mická dílna vybavená hrnčířským kruhem i pecí.
Pod odborným vedením se zde děti rozvíjí pro
mnohé v novém výtvarném oboru.

Novoroční přání dětí z MŠ Masarykova
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Nadějné spisovatelky z 1. ZŠ
ocenil básník Jiří Žáček
V pátek 12. prosince 2014 převzaly dvě žákyně 1. Základní školy
Holešov ocenění za svou literární činnost z rukou básníka Jiřího Žáčka.
Děvčata Tina Sabová ze 7. C a Michaela Starostová z 9. A se zapojila do
2. ročníku literární soutěže s názvem Utíkej! Rychle utíkej!, kterou vyhlašuje SOŠ Luhačovice. Téma stanovené nebylo, soutěžící však měli dodržet
žánr fantasy povídky. Obě naše žákyně si se zadáním poradily velmi dobře, neboť byly pozvány na vyhlášení výsledků k převzetí ocenění. Až na
místě se dověděly, jakou cenu vlastně získaly. Tina i Míša byly oceněny ve
své věkové kategorii zvláštním oceněním, které se udělovalo těm, kteří
sice nedosáhli na stupně vítězů, ale patřili k deseti nejlepším účastníkům.
V konkurenci 85 prací je to pro děvčata jistě velký úspěch a povzbuzení do
další tvorby. Takovéto ohodnocení jejich literárních prací těší dvojnásob,
neboť členy poroty byli i známí spisovatelé Jan Cimický a Jiří Žáček. Pan
Žáček se navíc účastnil slavnostního předávání cen v Luhačovicích, takže
osobně oběma děvčatům pogratuloval a na památku se s nimi i vyfotil.
Tině i Míše děkujeme za výbornou reprezentaci školy a těšíme se na
jejich další úspěchy!
Mgr. Jana Sabová

I přes problémy se sněhem
si gymnazisté v Rakousku
skvěle zalyžovali!
Letošní prosinec byl na sníh v rakouských Alpách opravdu skoupý, takže náš lyžařský kurz byl do poslední chvíle v ohrožení. V Hinterglemmu, kam jsme se chystali lyžovat již šestou sezonu, se sjezdovky
jen zelenaly a nic nenasvědčovalo tomu, že se to nějak změní. Intenzivní jednání s naším rakouským partnerem probíhala až do pátku, kdy
padlo konečné rozhodnutí. Na lyžařský kurz pojedeme s tím, že budeme lyžovat na ledovci, na který budeme dojíždět z „našeho penzionku“
v lyžařském středisku Hinterglemm.
V pondělí ráno 8. prosince jsme se v rekordním počtu 98 žáků
a 10 instruktorů nalodili do dvou busů a odjeli za vytouženým sněhem.
První tři dny jsme dojížděli na ledovec Kitzsteinhorn nad městečkem
Kaprun. První den bylo na ledovci hodně přeplněno, protože z důvodu nedostatku sněhu se tam sjeli lyžaři snad ze všech světových stran.

Další dny to již ale bylo mnohem lepší, objevilo se i sluníčko a my si to dokonale užili.
Poslední, čtvrtý den po intenzivním zasněžování otevřeli sjezdovku i v Hinterglemmu, takže jsme si dokonce zalyžovali v domácím prostředí. Kuchyně paní Helgy nás
opět nezklamala, byla prostě skvělá. Letos se našeho kurzu zúčastnilo navíc i 17 žáků
a 3 učitelé z německé partnerské školy. Naši studenti mohli navazovat nová přátelství
při pravidelných večerních setkáních a procvičovat tak svoji němčinu i angličtinu.
Vše bylo samozřejmě organizačně velmi náročné, ale náš kurz se nakonec vydařil a my jsme hlavně lyžovali. Poděkování patří rakouské straně zastoupené Mgr.
Pavlem Podolou. Díky jeho iniciativě při veškerých jednáních jsme mohli celý náš
kurz zdárně absolvovat. Velký dík patří i všem lyžařským instruktorům Ivo Janečkovi, Janu Koláčkovi, Luďce Vykoukalové, Svatavě Ságnerové, Pavlu Nedvídkovi, Jakubu Šneidrovi, Jirkovi Kořínkovi a Martině Javoříkové za jejich odpovědný přístup
k výcviku a doktoru Tomáši Šindlerovi, který se staral o zdraví všech účastníků.
Jsme rádi, že jsme letos lyžovali a těšíme se, že budeme v tradici našich lyžařských kurzů v Alpách pokračovat i příští rok.
PaedDr. Miloslav Růžička,
zástupce ředitele gymnázia a vedoucí kurzu
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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, stolní
tenis, trampolína, ICM): pondělí – pátek 15.00 –
18.00. Objednávky tělocvičny dle předchozí telefonické domluvy minimálně den předem v kanceláři
na tel.: 573 39 69 28, 734 358 563
ZVEME VÁS
20. 1. Turnaj ve stolním fotbálku v TM klubu – od
15.00, startovné 10,-, přihlášky do 16. 1.
23. 1. Sousedská aneb Ples v 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
22. 1. Přednáška na téma Civilizační choroby –
přednáší Ing. Ladislav Čapek ze společnosti Premedical, od 17.00, vstup zdarma
23. 1. Premedical – možnost vyšetření od 9.00 do
20.00, informace a přihlášky v TYMY
24. 1. Dětský karneval „Flinstounovi“ – od 15.00,
pestrý program /tance, hry, soutěže…/vstupné: dospělí i děti 30,- Kč, děti v masce 10,- Kč
25. 1. RC modely – tréning od 14.00, vstup pro veřejnost 20,- Kč
29. 1. Kreativní dílna s Bárou - od 17.45 do 20.45,
malujeme na hedvábí a trička, cena: 100,- Kč + cena
materiálu, přihlášky do 27. 1.
30. 1. – 1. 2. 2015 Ledová Praha - poznávací výlet
do Prahy pro děti i dospělé - procházky Prahou,
Královská cesta, prohlídka muzeí, cena: 850,- (v ceně
doprava, účastnický poplatek, ubytování, průvodce,
placka na MHD), zájemci, hlaste se v kanceláři
30. 1. Otevřený domeček – celodenní program pro
děti od 9.00 do 16.00, sportovní, výtvarné, taneční
aktivity, cena: 180,- Kč včetně jídla, přihlášky do 22. 1.

31. 1. Pustevenské sněhovánky - odjezd v 9.00
z AN Holešov, návrat mezi 16.00 až 17.00, cena:
250,- Kč na osobu /zahrnuje dopravu, průvodce/,
bohatý program: valašské speciality, možnost sáňkování a lyžování, ledové a sněhové sochy, tradiční
vycházka k soše Radegasta, přihlášky do 25. 1.
4. 2. Valentýnská dílnička s Bárou – od 16.00 do
17.30, cena: 20,- až 50,- Kč dle náročnosti výrobku,
přihlášky do 2. 2.
7. 2. Točení na hrnčířském kruhu – od 14.00,
cena: 80,- + cena materiálu, přihlášky do 5. 2.
7. 2. RC MODELY – tréning od 14.00 do 18.00
v tělocvičně TYMY, vstupné: členové zdarma,
ostatní 70,- Kč
7. 2. a 21. 2. Kouzelnická škola – od 14.00, učíme se
triky a kouzla s Radekrem /noví zájemci se mohou
hlásit na druhé pololetí J, cena: 400,- Kč/
9. – 13. 2. Valentýnská dílnička – výroba přáníček,
od 15.00 do 16.00, cena: 20,14. 2. Valentýnský kouzelník - vystoupení od 15 hod.
14. 2. Holešovský talent 2015 - Už se to blíží, příležitost má každý. Ukaž se i ty! Předveď svůj talent,
ať je jakýkoli (tanec, zpěv, kouzlení, folklor, skupina,
karate, žonglování, počty a mnoho dalších), možnost pro jednotlivce, páry i skupiny, otevřeno všem
věkovým kategoriím, přihlášky do 31. 1.
20. 2. Premedical – centrum preventivní medicíny - možnost vyšetření od 9.00 do 20.00, informace
a přihlášky v TYMY
20. - 21. 2. Noční valentýnské deskohraní - od
18.00, cena: 100,- Kč pro členy deskohraní, 150,- Kč
ostatní, večer s deskovými hrami a nejen to, tentokrát i valentýnské karaoke, přihlášky do 15. 2.
21. 2. DÍVKA ROKU 2015 - dívky a slečny, přijďte
ukázat, že i hezká děvčata jsou chytrá, soutěž je určena dívkám ve věku 13 – 15 let, k termínu konání
musí dosáhnout minimálně 13 let a ke dni konání

Debrujáři ze Všetul se zapojili
do mezinárodního projektu

finále nesmí dosáhnout 16 let. Účastnický poplatek
100,- Kč. Čekají vás úžasné zážitky a hodnotné ceny.
Soutěžní disciplíny: rozhovor s moderátorem, test
znalostí, zručnost, dovednost, aerobik, volné vystoupení, módní přehlídka. Přihlášky nejpozději do 6. 2.
OD 2. POLOLETÍ JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT
DO VŠECH KROUŽKŮ, v případě zájmu se hlaste do 31. 1. 2015
PŘIPRAVUJEME
1. 3. Začíná Taneční polepšovna - v 17.00, cena:
1400,-/pár, přihlášky do 20. 2.
6. 3. Finále Holešovského talentu
7. 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 20. 2.
9. – 13. 3. 2015 Jarní pobyt pro děti – LOVCI MAMUTŮ na Trojáku, mohou se také zúčastnit rodiče
s dětmi, bližší informace získáte v kanceláři TYMY
!!! 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,
mobil: 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 rodinné
oslavy, schůze apod. Cena pronájmu: jídelna: 60,-/
hod., kuchyňka: 60,-/hod.

DESKOHRÁČI NEZAHÁLÍ
ANI O VÁNOCÍCH

V prosinci byl ukončen projekt českých a kanadských debrujárů Erana
stromy. Sekce biologie a ekologie pod vedením Andrey Tláskalové připravila
ve spolupráci s Mezinárodní federací malých debrujárů na tento kalendářní
rok nový a navazující mezinárodní projekt s názvem Arboj 2015. A debrujáři
ze Všetul jsou opět u toho. Cílem programu je naučit děti uvědomovat si význam spolupráce s jinými subjekty při pozorování a ochraně přírody, seznámit
je se základy fenologie a s různými způsoby měření obvodu stromů. Pro náš
výzkum jsme dostali k dispozici dendrometr a pásmo a teď hurá na holešovské
javory. Projekt si za výsledek práce klade, že děti na základě vlastní zkušenosti
porovnají výhody a rizika jednotlivých způsobů měření. Tak nám držte pěsti,
ať se vše podaří, tak jak má.
Barbora Winklerová

Jak na Vánoce, tak na Silvestra jsme se s dětmi sešli na tradičním deskohraní v SVČ TyMy. Scházíme se každý měsíc, ale v prosinci jsme spolu trávili
čas dokonce dvakrát. Na deskohraní jsme uctili tradiční české zvyky, ochutnali výborné cukroví, které děti přinesly na společný stůl, zahráli si naučné
hry v tělocvičně a Silvestra zapili dětským šampaňským. Našimi hosty byly
Karen, Lauren a Michelle z Hongkongu. Děvčata vykládala o jejích Vánocích,
zazpívala nám a Michelle dokonce zahrála na tradiční čínský hudební nástroj
erhu. Setkání s dívkami z Hongkongu bylo velmi milé a jen velmi neradi jsme
se loučili. Všichni doufáme, že se ještě někdy uvidíme.
Monika Krejčí
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Druhý ročník break dance soutěže
„Reborn squad kids battle“
se konal v SVČ TYMY
V sobotu 13. prosince 2014 se ve Středisku volného času – TYMY Holešov konal druhý ročník taneční soutěže Reborn kids battle 2014. Této mezinárodní akce se zúčastnilo 14 soutěžících z Moravy a také ze Slovenska. Soutěž byla formou vyřazovacích battlů 1 vs. 1. To znamená, že soutěžící, který
prohrál dané kolo, již neměl možnost dále pokračovat v soutěži.
Výkony chlapců posuzovala odborná porota, kterou tvořili odborníci na
slovo vzatí. Celý průběh soutěže provázela skvělá atmosféra, kterou vytvořili
diváci. Vítězem tohoto druhého ročníku se stal opět Majko Bboy z Bratislavy.
Na druhém místě se umístil Tadeáš Konečný aneb ChunkyLiL z Kroměříže,
na třetím místě pak Robin Krkoška alias Džafa, také z Kroměříže. Nejlepším
domácím tanečníkem byl Honza Sehnal, který skončil na čtvrtém místě.
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, hlavně Zlínskému kraji za finanční podporu této akce. Děkuji také
Honzovi Machálkovi a Eduardu Kotíkovi za přípravu a organizaci této soutěže.
Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ - TYMY

V Holešově se uskutečnil 10. ročník
sbírky Plyšák pro radost
Letos již po desáté vyhlásil Parlament dětí a mládeže Holešov společně
se Střediskem volného času – TYMY charitativní sbírku „Plyšák pro radost“.
Do této sbírky se zapojily školy, školky a také spousta jednotlivců z Holešova
a širokého okolí. V týdnu od 15. 12. do 19. 12. probíhala na náměstí E. Beneše
v Holešově „výstavka“ těchto plyšáků s možností „zakoupení“ za symbolickou cenu. Veselý stánek plný plyšáků lákal v předvánočním čase spoustu kolemjdoucích, hlavně malé děti a také jejich rodiče. Částka, která byla získána
z této sbírky, bude rozdělena a zaslána nadaci „Šance“ a hnutí „Stonožka“.
Děkujeme všem, kteří se do této „dětské sbírky“ zapojili, a to ať už věnováním svého plyšáka, nebo finanční částkou. Velké poděkování si zaslouží
všichni členové PDM, kteří během celého týdne byli ve stánku nápomocni.
Velké poděkování patří paní Janě Ivánkové a Radku Dudovi za pomoc při
organizaci této sbírky.
Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ
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Tříkrálová sbírka slaví 15. výročí!
Přesně před patnácti roky se uskutečnila
v olomoucké arcidiecézi první Tříkrálová sbírka.
Tehdy se snad ani nepočítalo s velkým ohlasem,
ale opak se stal pravdou. Tříkrálové požehnání
domů, lidově řečeno „povinšování“, či zpívání
koledy nepatří jen do historie, ale má nám co říci
i v dnešní uspěchané době.
Již v pátek 9. ledna jste mohli v ulicích města
vidět kočár se třemi králi. Objížděli hlavně firmy
a úřady, aby poselství a požehnání byly i v těchto
prostorách. Tříkrálová sbírka byla pak realizována
v sobotu, den poté. Změna oproti všem předchozím rokům byla hlavně pro organizátory. Známé
a léty využívané zázemí v domě U sv. Martina
totiž nebylo možné z důvodu jeho rozsáhlé rekonstrukce použít. Sjednány byly proto náhradní
prostory v přízemí 2. ZŠ v Holešově, dvě místnosti
školního klubu a oddělení školní družiny.
Sraz koledníků byl v 7.30 hodin ve škole,
kam přišli i zástupci města. Po organizačních záležitostech a snídani se seřadil průvod, který se
vydal okolo náměstí do kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Zde po krátkém přivítání ředitele Charity
v Holešově Mgr. Milana Jelínka a milých slovech pana starosty Mgr. R. Seiferta se ujal slova
otec děkan Jerzy Walczak, který po krátkém čtení
a přímluvách požehnal křídy a na závěr udělil

Poděkování
Vážená redakce,
chtěl bych touto cestou a prostřednictvím
Vašeho časopisu poděkovat paní Věře LIŠKOVÉ, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov, která ochotně, ráda
a nezištně mi pomohla při podání a vyřízení
žádosti o dotaci na nákup elektrického invalidního skútru. Jsem invalidní důchodce, Po
cévní mozkové příhodě jsem 10 let ochrnutý na levou polovinu těla a můj pohyb jsem
dosud prováděl jen pomocí mechanického
vozíku. Po získání elektrického skútru získal
můj osobní život větší hodnotu, můžu se bez
problému účastnit kulturních, společenských
a sportovních akcí pořádaných v Holešově
a v blízkém okolí. Ještě jednou moc děkuji
a do další práce přeji mnoho úspěchů.
S pozdravem Stanislav Čech, Holešov

20

požehnání i všem přítomným. Koledníci se vydali
na cesty. Zpočátku jistě nebylo příjemné chodit
v dešti, ale po hodince se počasí umoudřilo a déšť
ustal. Po návratu zpátky už všechny prokřehlé koledníky čekala teplá polévka, párky a něco milého
na památku. Tímto jim ještě jednou velmi děkujeme.
Za zdar akce se zasloužilo mnoho dobrých
lidí. Letošní TKS 2015 čítala 163 dětí – koledníků
a 76 vedoucích, kteří se vydali koledovat, bylo zapojeno více než 12 dobrovolníků, kteří pomáhali
s organizací v okolních obcích i přímo v Holešově.
Celková částka letošní sbírky je rekordní:
500 543 Kč.
Děkujeme ředitelství 2. ZŠ v Holešově za
bezplatné zapůjčení prostor, kde jsme mohli mít
zázemí. Starostům okolních obcí za spolupráci
při organizaci před samotnou sbírkou a také po ní.
Skautům z Holešova, že se opět zapojili do sbírky
nebo pomohli s organizací.
Naše velké díky patří samozřejmě také sponzorům, pekárně Svoboda-Březík za vynikající koláčky a rohlíky, firmě Wastex za přísun vitaminů
v podobě ovoce, malou sladkostí přispěla firma
Nestlé a firmě Jospo za polévky a párky. Tady jsou
výsledky letošní sbírky. Všem dárcům děkujeme.
K + M + B 2015
Leona Čapková

Obec:
Bořenovice
Holešov

Výtěžek:
4 722,210 101,-

Horní Lapač

11 650,-

Jankovice

11 130,-

Kostelec u Holešova

22 254,-

Kurovice

8 620,-

Ludslavice

19 352,-

Martinice

19 928,-

Němčice

7 398,-

Pacetluky

7 830,-

Prusinovice

34 485,-

Přílepy

28 778,-

Racková

25 778,-

Roštění

15 790,-

Rymice

20 000,-

Třebětice

10 216,-

Zahnašovice

15 781,-

Žeranovice

26 730,-

CELKEM:

500 543,-

Rekuperace z Holešova do celého
světa
Jedním z nejnovějších nájemců prostor
v areálu Strategické průmyslové zóny Holešov je
Air pohoda s. r. o., která vyvíjí, vyrábí a dodává
do celého světa rekuperační jednotky a komponenty pro systémy větrání. Sídlo i provozy má
v objektech technologického parku v centrální
části zóny. Firma přitom plánuje, že v horizontu
tří let vybuduje v zóně vlastní areál.
Sedmileté zkušenosti firmy s dodávkami
topení a větrání do nízkoenergetických a pasivních domů v Čechách předcházely zahraniční
pracovní zkušenosti zakladatelů společnosti. To,
spolu s existencí týmu dalších odborníků, stojí za
vznikem výjimečné rekuperační jednotky Ultima

iERV. Ta nejen větrá se zpětným ziskem vlhka, ale
pracuje i s vlhkostí v interiéru.
Koncept pasivního domu je trend výstavby,
který reaguje na požadavky EU a společné snahy
o snižování energetické náročnosti budov. Čím
méně se však v budovách topí, tím jsou těsnější
a poskytují mnohem méně čistého vzduchu, než
je zvykem z běžné výstavby.
Pasivní dům dokáže ušetřit až 90 % energie
proti běžné výstavbě, ale pouze pokud je postaven
a provozován také s větráním s rekuperací tepla.
Air pohoda s. r. o. je členem iPHA, organizace při Passive House Institute. Více na www.
airpohoda.eu.

Holešovsko

Každý může pomáhat pro Michalku
Jaký je vlastně význam slova charita? Překlad
tohoto slova nám udává latinský jazyk (caritas
= smilování, slitování), podle kterého se jedná
o dobročinné dobrovolné akce na pomoc trpícím
lidem, dětem, nemocným, starým lidem, sociálně slabým apod. Jakým způsobem se tato pomoc
realizuje? Existuje řada různých forem – od peněžité pomoci přes vykonanou práci až po věcné
dary. Charitativní činnosti v naší zemi realizují
jednak jednotlivci, ale i řada spolků či organizací s dobročinným či humanitárním zaměřením.
Charita by neměla být jednorázovou záležitostí,
ale měla být celoživotním posláním a v srdci – byť
v obsahu i formě rozdílných – by ji měl nést každý z nás… Spolek Každý může pomáhat završil
svou činnost v roce 2014 ve čtvrtek 19. prosince
– v kavárně Cinema Café v Holešově se v podvečer konal minikoncert pro Michalku Macurovou.
Hudební těleso Corda Magico včetně talentované
interpretky Aleny Vaculíkové předneslo několik
krásných skladeb, které souzněly s atmosférou
adventu, který je obdobím klidu, tolerance a po-

kory, jež Vánocům předchází…
Za účasti starosty města Holešova
Mgr. Rudolfa Seiferta, krajské zastupitelky a starostky Chropyně
ing. Věry Sigmundové a dalších
hostů proběhlo příjemné odpoledne, na jehož konci byla získaná
finanční částka, kterou pořadatelé
akce předali rodičům Michalky (ta
byla v době konání koncertu bohužel v nemocnici). Minikoncert byl
příjemným zastavením v hektické
předvánoční době – zastavením
a zamyšlením nad sebou samým,
nad soucitem k druhým lidem, kteří
nemají tolik štěstí jako my… Pokora,
láska, soucit a klid nechť doprovázejí všechny z nás nejen o svátcích,
ale po celý rok. Spolek Každý může pomáhat zve
všechny k účasti na podpůrných a charitativních
akcích, které bude pořádat v roce 2015 v Holešově.
Každý z nás může být potřebným a může pomoc

potřebovat, proto se ji neostýchejme poskytnout
jiným v době, kdy ji my sami nepotřebujeme…
Mgr. Svatava Ságnerová
Spolek Každý může pomáhat

Malování na hedvábí v Cinema Café Holešov
V úvodu nového roku 2015 mohli návštěvníci Cinema Café milk bar Holešov zhlédnout
prezentaci malování na hedvábí v podání známé

holešovské výtvarnice Hanky Palečkové. Hedvábí
představuje přírodní materiál starý několik tisíc
let a díky svým výborným vlastnostem (velká
pevnost, ale i jemnost) patří mezi velmi oblíbené. Technika malby na hedvábí je hodně stará a
pochází z Asie; mezi příznivci výtvarného umění
i laiky je oblíbená pro cenovou dostupnost i možnost tvorby vlastních doplňků.
Pokud jste začátečníci a chcete se této technice věnovat, můžete volit dvě cesty – buď si nakoupit potřeby pro malování a vydat se neprobádanou cestou vlastní tvorby, anebo se pod vedením
odborníka naučit používat pomůcky a zvládnout
jednotlivé kroky malby. Při veřejném lednovém

malování si mohli poprvé návštěvníci v Holešově
tuto techniku vyzkoušet a pokochat se výsledkem
vlastní kreativity a nápadů.
Máte-li zájem o tuto výtvarnou techniku
a chcete vyzkoušet techniky známé i neznámé,
doporučuji vám návštěvu dalších veřejných prezentací Hanky Palečkové, které budou probíhat
v roce 2015 v kavárně Cinema anebo si vyzkoušejte umělecké tvoření přímo v jejím ateliéru Výtvarno v Holešově (informace najdete na www.
vytvarno.cz).
Mgr. Svatava Ságnerová

Sociální podnikání
podruhé v Holešově

Nový seriál
o živnostnících

Spolek Každý může pomáhat uspořádal již podruhé na podzim letošního roku seminář na téma Sociální podnikání. Setkání zájemců o tuto aktivitu
proběhlo v Cinema Café v Holešově a jeho účastníci si vyslechli konkrétní návody a rady, jak lze sociální podnikání realizovat. Seminář moderovala Mgr.
Šárka Dořičáková, ambasadorka SP střední Moravy a konzultantka Ministerstva práce a sociálních věcí, která je zároveň vedoucí sociálního družstva
Podané ruce (poskytují sociální služby seniorům a osobám se zdravotním
postižením v Zubří).

V našem středoevropském prostoru jsou, jak známo, mimo jiné základem státu a společnosti drobní podnikatelé – živnostníci, řemeslníci, obchodníci. Tito odvážní lidé, kteří denně riskují existenci ve snaze udržet svou malou firmu v tlaku velkých nadnárodních, neosobních společností, již více než
sto let vytvářejí charakter našich měst a městeček.
Zatímco velké firmy si mohou dovolit masivní (a někdy i klamavou) reklamu, živnostníci a řemeslníci často žijí vedle nás a ani o nich nevíme – co
dělají, co nabízejí, v čem jsou dobří, originální… Redakce našeho časopisu se
rozhodla na podnět bývalého starosty města Pavla Svobody jistý informační dluh, který má naše město vůči drobným podnikatelům, alespoň částečně
splatit. Od příštího čísla bude na stránkách Holešovska vycházet seriál, ve kterém nabídneme čtenářům portréty těchto řemeslníků a ostatních živnostníků
v podobě krátkých rozhovorů, ve kterých se budeme snažit nejen seznámit
čtenáře s jejich prací, s jejich službami a dalšími nabídkami, ale trochu též
s jejich pohledem na svět, na jejich vztah k městu a budeme se rovněž ptát na
to, co by město mohlo v této podnikatelské sféře vylepšit. Protože jsou údaje
o jménech a adresách živnostníků a drobných podnikatelů tajné, začneme
s těmi, které osobně známe a budeme se snažit rozšiřovat jejich okruh. Pokud
jakýkoliv menší podnikatel bude chtít prezentovat svoji práci, budeme velmi
rádi, když se obrátí na adresu naší redakce, abychom s ním mohli připravit
příslušný rozhovor a portrét.
(red)

Co je to sociální podnikání? Jedná se o podnikatelskou aktivitu, prospívající společnosti a životnímu prostředí, která sehrává důležitou roli v životě
obcí a vytváří pracovní místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce – tj.
osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Sociální
podnik se rozvíjí na základě tzv. trojího prospěchu – prospěchu ekonomického, sociálního, místního a environmentálního.
Fungující sociální podniky jsou v celé České republice a zabývají se
oblastí životního prostředí a ekologie, rozvojem místních komunit, zaměstnáváním znevýhodněných občanů, poskytováním sociálního poradenství
a sociální pomoci apod. 					
Mgr. Svatava Ságnerová
Spolek Každý může pomáhat
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Klub výsadkových veteránů Holešov hodnotil
a plánoval
Dne 12. prosince 2014 se konala výroční
schůze Klubu výsadkových veteránů Holešov.
Schůze se tentokrát konala bez předsedy KVV
Holešov Dušana Hrice, který byl bohužel hospitalizován v Kroměřížské nemocnici.
Jednání výroční schůze KVV se zúčastnili
kromě většiny členů KVV také zástupci města,
policejní školy a KVV ze Zlína, Prahy, Brna, Bratislavy, Prostějova. Čestným hostem byl plk. Ing.
Jiří Dufek, poslední žijící důstojník z velení holešovského 7. výsadkového pluku, jeho náčelník štábu. Ve svém vystoupení na výroční schůzi vyzvedl
činnost několika důstojníků, kteří se nejaktivněji
podíleli na odporu vůči okupační armádě v roce

1968. Plukovník Dufek byl jedním ze třech hlavních aktérů (spolu s pplk. Košanem a Šedinou),
kteří tehdy vedli aktivní a velmi riskantní vzdor
vůči sovětskému tankovému praporu, který měl
za úkol obsadit holešovská kasárna 7. VP. Po
roce 1969 byl persekvován a sledován StB až do
roku 1989.
Výroční členská schůze schválila Zprávu
o činnosti klubu za rok 2014 a plán práce na rok
2015. Tento rok bude ve znamení významného výročí – 70 let od osvobození od nacistické okupace
a ukončení 2. světové války. KVV Holešov se plně
zapojí do připomínek a oslav těchto významných
událostí. Poskytne podporu svých uniformova-

ných členů při pořádání vzpomínkových akcí na
úrovni města i Zlínského kraje a sám uspořádá
řadu zajímavých akcí. VČS rovněž schválila nové
stanovy Klubu výsadkových veteránů tak, aby
odpovídaly požadavkům nového občanského zákoníku a KVV se mohl stát spolkem (doposud
občanské sdružení).
Výroční členská schůze Klubu výsadkových veteránů Holešov proběhla ve velmi dobré,
konstruktivní a přátelské atmosféře. Rozloučení
bylo srdečné, všichni se těší na další setkání, na
další akce.
Josef Bartošek

Po 17 letech vítězem
Miroslav Fuksa

Dotace pro hasiče
od Zlínského kraje

Všetuly – Kulečníkový turnaj o „Pohár restaurace Barborka“ mají za
sebou již 17. ročníků. Všech se zúčastnil Miroslav Fuksa a ve většině z nich
bojoval i v zápasech o stupínky vítězů. Ale až po sedmnácté se mu podařilo
všechny soupeře zdolat a 26. prosince 2014 se stal vítězem turnaje a na rok
i držitelem putovního poháru restaurace.
Ve finálový den na sv. Štěpána zdolal v posledním duelu 2:1 Radima
Kuchaře, který patří k novým tvářím turnaje. O další místa se podělili naopak
„staří“ harcovníci a držitelé několika vítězství v turnaji a to: třetí místo získal
Robert Stoklásek a čtvrtý je vítěz z r. 2013 Petr Jurčík. Turnaj se hraje tradičně
od začátku podzimu z počátku systémem každý s každým ve skupinách a poté
již vyřazovacím způsobem.
Restaurace Barborka připravila na Štěpána pro hosty nejen vyvrcholení
kulečníkového turnaje, ale také pro účastníky a hosty tombolu i tradiční guláš. Všetulský kulečníkový turnaj si získal již věhlas a je nejstarším turnajem
svého druhu v Holešově a regionu a nadále obohacuje společenské dění nejen
v této části Holešova. Již nyní se mohou zájemci těšit, připravovat a přihlásit
se na 18. ročník. Zahájen bude po prázdninách.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Holešova, podílející se spolu
s profesionálními hasiči na likvidaci požárů, dopravních nehod a jiných záchranných a likvidačních pracích, obdržela v roce 2014 dotaci od Zlínského
kraje na svou činnost.
Výše dotace činila 50.000 Kč. Dotace byla využita na obnovu ochranných pomůcek pro hasiče – zásahová přilba, 2x zásahové obleky, 2x zásahová
obuv a 2x rukavice.
Tímto děkujeme Zlínskému kraji za jeho podporu činnosti dobrovolných hasičů města Holešova.

POZVÁNKA:

V restauraci se hraje nejen vánoční turnaj, ale už nyní se mohou milovníci této hry přihlásit a zúčastnit se jarního kulečníkového turnaje „O Pohár
restaurace Barborka“ (tentokrát se ale hraje ve třech koulích). Jeho zahájení
proběhne 13. února.
Další zajímavou akcí, které se mohou zúčastnit naopak milovníci a znalci páleného moku bude 2. ročník koštu slivovice. Ten proběhne 28. února.
R. Seifert

Část účastníků po závěrečném Štěpánském turnaji.
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POZVÁNKA HOLEŠOVSKÝCH
SKAUTŮ
Holešovští skauti Vás srdečně zvou na třetí tradiční masopust, který se
bude konat 14. února. Sraz masek je na náměstí E. Beneše v devět hodin,
následovat bude průvod městem a od desáté hodiny bude ve Smetanových sadech přichystán program pro děti i dospělé s ochutnávkou domácích koblih.
Poté se můžete připojit k „neoficiálnímu“ bruslení masek (když bude kvalitní
led). Těšíme se na Vás.
junak.zholesova.cz

Štěpánský turnaj ve stolním
tenise v Količíně
Tato akce měla v Količíně kdysi svou tradici, a tak po delší pauze se
26. prosince loňského roku uskutečnil opět tento turnaj. Je to akce amatérských hráčů a setkala se s nečekaně velkým zájmem. Sportovní odpoledne
začalo úderem 15. hodiny v hostinci U Tří líp. Principiálně šlo o systém dvou
skupin mužů asi po 12 lidech a jedné skupiny žen o stejném počtu. Turnaj se
hrál celé odpoledne do večerních hodin. Bylo to velmi zábavné odpoledne,
které skončilo vyhlášením výsledků.
V kategorii žen bylo pořadí následující: 1. Nesvadbová Gabriela st.,
2. Minaříková Lucie a 3. Minaříková Tereza. V kategorii mužů zvítězil Vávra
Petr, druhý se umístil Marek Tomáš a 3. Logaj Petr. Poděkování patří jak všem
zúčastněným, tak manželům Došlíkovým za organizaci.
Bylo to příjemné zpestření vánočních svátků a všichni se společně těší,
že se tato akce stane každoroční tradicí.
RK

Holešovsko

SPORT

Atletika Holešov bilancuje uplynulý rok
Závěr roku je vždy obdobím bilancování a
hodnocení všeho, co se v uplynulém roce dělo,
podařilo apod. Bilancování roku 2014 neminulo
ani Atletiku Holešov. Tento sportovní klub, který
byl založen v polovině roku 2013, takže loni zažil
premiéru své existence v rámci jednoho celého
kalendářního roku. A nutno podotknout, že rok
to byl nabitý! Hlavním cílem Atletiky Holešov, ve
kterém hodlá i nadále pokračovat, bylo vytvoření
obecného povědomí o atletice jako takové, ukázání jejího kouzla široké veřejnosti a oslovení zájemců z řad především dětí a mládeže se zájmem
se královně sportu, jak je jí po právu přezdíváno,
věnovat, ať už rekreačně, či s výhledem závodních
ambicí.

Děti - základ činnosti

Základním kamenem činnosti klubu byla a je
práce s dětmi a mládeží. Věkové spektrum členů
začíná na hranici dětí předškolního věku, pokračuje žáky 1. stupně základní školy, zatím nejstaršími pravidelně trénujícími svěřenci jsou mladší
žáci a žákyně, tedy mládež mezi 12 až 14 lety. Pro
všechny věkové skupiny byly pravidelně zajišťovány tréninky. Ty našly své zázemí v tělocvičnách
holešovských základních škol v zimním období,
zjara pak již bylo početné skupinky dětí možno
v podstatě denně vidět na ploše hřiště při 3. ZŠ.
Vynaložená tréninková snaha a píle mladých
atletů a atletek měla možnost vyniknout na několika regionálních závodech jednotlivých věkových
kategorií. Umístění v popředí výsledkových listin,
kterých holešovští atleti v konkurenci závodníků
z tradičních atletických velmocí našeho kraje (Uh.

Hradiště, Zlín) nejedenkrát dosáhli, bylo, myslím,
zaslouženou odměnou.

Běhání pro veřejnost

Jak bylo naznačeno, dominantní cílovou
skupinou, se kterou klub zatím pracoval, jsou děti
a mládež. Nadšence z řad dospělých se podařilo
oslovit tzv. „běháním pro veřejnost“ – pravidelným
setkáváním zájemců o ten vůbec nejpřirozenější
pohyb, a to běh. Především v jarním období, kdy se
pravidelně scházelo kolem 20 běžců a běžkyň, kteří
pod trenérským vedením absolvovali kondiční průpravu stejně jako ukázky běžeckého protahování
a posilování, prostředí holešovské zámecké zahrady,
kde běhání probíhalo, příjemně rozhýbalo.

Letní tábor

V průběhu letních prázdnin uspořádal klub
pro děti z řad svých členů a další zájemce pobytový
tábor. Týden plný sportování, her a soutěží našel
své útočiště v prostředí místy doslova nedotčené
přírody Beskyd. Ačkoliv se jednalo o premiéru
takové akce, spokojenost, hromada zážitků a nová
přátelství téměř čtyř desítek táborníků byly tím
nejspolehlivějším měřítkem snahy vedoucích.

Další plány

K aktivitám, které Atletika Holešov v uplynulém roce realizovala, by v dalším období svou
působnost ráda dále rozvíjela. V hledáčku je po
dětech a mládeži, o kterou je z naší strany takříkajíc „postaráno“, věková skupina teenagerů a dospělých. V jarních měsících je plánováno rozšíření

naší nabídky o kondiční trénink věnovaný právě
této cílové skupině. Rádi bychom rovněž vytvořili
tradici ryze atletických sportovních akcí v Holešově. O jejich konání bude veřejnost vždy s dostatečným předstihem informována.
Naše činnost by nemohla v dané podobě
probíhat bez finanční podpory města Holešova
stejně jako bez dobře fungující spolupráce s rodiči
našich členů a především pak bez našich aktivních
trénujících svěřenců, kterých je v současné době
více než devadesát a kteří jsou tím hlavním motorem naší činnosti vůbec.
Jakub Hřib, trenér

Několik informací k letošnímu ročníku
Rohálovské 10
22. ročník silničního běhu Rohálovská desítka se uskuteční v sobotu 28. února v Prusinovicích. Hlavním pořadatelem závodu je Běžecký
klub Holešov.
Záštitu nad závodem převzala poslankyně
Evropského parlamentu ing. Michaela Šojdrová.
Tradiční závod mezi obcemi Prusinovice a Tučapy
startuje v pravé poledne před kulturním domem

v Prusinovicích. Od 9.40 hod. změří své síly děti a školní
mládež. V loňském roce se závodu zúčastnilo 299 dětí a 572
startovalo na trati 10 km. Všech dvacet jedna ročníků mají
úspěšně zvládnutých dva běžci, Jaromír Talaš z Otrokovic
a Jiří Prokop ze Zlína.
Podrobné informace jsou na stránkách
www.rohalovskadesitka.cz

Na stupních vítězů byl nejčastěji Holešov

Zlatá děvčata E. Ševčíková, L. Hlobílková, K. Chmelařová

Leden 2015

V neděli 4. ledna 2015 se na
šesti stolech hulínské herny konaly
jednorázové okresní přebory družstev žáků a žaček ve stolním tenise.
Jednalo se o to, kdo bude okresním
přeborníkem v soutěžní sezoně
2014/2015. V obou kategoriích
soutěžila tříčlenná družstva. Pouze
Holešovu se podařilo mít družstvo
na stupních vítězů jak v kategorii
žáků, tak v kategorii žaček. Družstvo žáků v sestavě David Stoklá-

sek, Pavel Ondráček, Jakub Chmelař a Petr Chvátal obsadilo konečné třetí místo. Družstvo žaček
v sestavě Leona Hlobílková, Eva Ševčíková a Klára
Chmelařová získalo dokonce konečné skvělé první místo! Holešovská děvčata dokázala bodovat
i v utkáních s žáky, kdy porazila celek Hulína.
Velké poděkování si zaslouží trenéři Kateřina Valchářová a Petr Chvátal a samozřejmě všichni výše
jmenovaní hráči a hráčky.
Libor Liška, předseda oddílu
stolního tenisu TJ Holešov
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Odměna za dlouholetou práci s dětmi
Za záslužnou a většinou nedoceněnou dlouholetou práci s dětmi se konečně ocenění dočkala
v prosinci 2014 trenérka oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Holešov Dagmar Pařilová.
Sportovní gymnastice se věnuje již od dětství, kdy nejprve aktivně sportovní gymnastiku
cvičila. Později se stala trenérkou a od 19 let trénuje gymnastický potěr dodnes.
Obětavě dvakrát týdně učí děti základům
sportovní gymnastiky, ve svém volném čase společně s ostatními trenéry pořádá výcvikové tábory, výlety, závody a další. Práce s dětmi se často
přehlíží a v očích některých osob nestojí na žebříčku příliš vysoko. Ovšem jen ten, který někdy
s kupou cizích dětí měl co do činění, dokáže takovou práci ocenit. Pravidelně docházet do tělo-

cvičny nejen ve školní rok, ale určitou dobu i v prázdniny, to skutečně
zaslouží uznání.
Přestože nikdo ocenění za práci s dětmi neočekává, prostě s nimi
jen rád pracuje, Dagmar Pařilovou
toto ocenění velmi potěšilo. Zejména když se jeho předávání účastnili
krajští představitelé v čele s hejtmanem Stanislavem Mišákem.
Rozhovor s Dagmar Pařilovou
připravujeme do dalšího čísla.
Za oddíl sportovní gymnastiky TJ
Sokol Holešov Hana Georgianová

Oddíl sportovní gymnastiky nezahálí
Za obrovského zájmu veřejnosti proběhly již
tradičně na sklonku loňského roku oddílové závody oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Holešov.
Završily tak celoroční snažení a gymnastickou
dřinu. Zúčastnili se jich všichni cvičenci bez roz-

dílu věku či délky svého členství v oddíle. Do řady
se tak vedle sebe postavili gymnasti desetiletí i pětiletí. Soutěž samotná pak samozřejmě probíhala
v jednotlivých kategoriích. Nejmladší gymnastky
soutěžily pouze na kladině a v přeskoku, starší pak
čekal trojboj přeskok – kladina - prostná.
Každý ze soutěžících se snažil podat co
nejlepší výkon, a i když to ne vždy dopadlo podle původních představ, všichni
si zasloužili obdiv už jenom za to, že se
hýbají, že cvičí a snaží se něco v této oblasti dokázat. Kolik z nás by bylo ochotno
zaměnit sladké nicnedělání za pravidelnou sportovní aktivitu, která navíc někdy
pořádně bolí.
Své děti, vnuky či vnučky nebo známé přišla podpořit početná skupina rodičů, strýců či tetiček, ale i další veřejnosti
a zaplnila tak celou kapacitu cvičební haly.
Všechny soutěžící pak bez rozdílu hodno-

tili potleskem. Přestože ti nejmenší se s nářadím
teprve seznamují, snažili se předvést to, co se naučili za pouhé čtyři měsíce cvičení. Starší gymnastky pak předváděly už náročnější cviky hodné ocenění. Diváci potleskem nešetřili, čehož si všichni
cvičenci nesmírně považovali.
Odměněni byli všichni. Hrdě si přebírali diplomy se svým umístěním a odměněni byli také
sladkostmi či ovocem.
Tyto oddílové závody probíhají již několik let
po sobě a jsou jakousi psychickou přípravou na závody např. okresní nebo krajské, kterých proběhne
za celý rok hned několik a které probíhají v neznámém prostředí za účasti gymnastů z jiných měst.
Holešovští gymnasté se tak učí soustředit na požadovaný výkon a nervozita jim tolik nesvazuje ruce.
O to větší úspěchy pak slaví na neznámé půdě.
Za oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol Holešov
Hana Georgianová

Vánoční cena ve střelbě
z velkorážní pistole
Dne 14. prosince proběhla na střelnicích
Vyšší a střední policejní školy střelecká soutěž Vánoční cena ve střelbě z velkorážní služební pistole.
Zahájení soutěže provedl místostarosta Holešova
Jaroslav Chmelař, který popřál závodníkům pohodový pobyt v Holešově a dobrou mušku, kterou
opravdu potřebovali.
Na střelnicích VPŠ a SPŠ MV, které jsou výborně vybaveny terčovými zařízeními, se soutěžilo ve čtyřech disciplínách, a to na jedné střelnici
se střílelo na přesnost na mezinárodní pistolový
terč 50/20 a to deset ran v čase jedné minuty na
vzdálenost 15 metrů.
Po odstřílení všech 54 účastníků se změnil
terč a střílelo se na pohybující se terč, který se
pohyboval v průseku asi čtyřech metrů rychlostí
3 metry za sekundu zleva doprava a zpět. Závodník
střílel deset ran na obdélníkový terč o rozměrech
100 x 45 cm. Na druhé střelnici se střílela takzvaná
rychlopalba, kde střílející střílel na terč obdélník o
rozměrech 100 x 35 cm. Terč se objevoval na dobu
tří sekund a za tuto dobu závodník musel vystřelit
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2 rány, pak se terč otočil na dobu
7 sekund, kde závodník musel dát
ruce do polohy 45 stupňů k zemi.
Terč se závodníkovi objevil celkem
5krát. Po odstřílení se změnila situace a závodník střílel na mizivý
cíl. Terč zůstal stejný, pouze se vždy
z pěti terčů objevil jeden na dobu
dvou sekund a střelec na něj musel
vystřelit dvě rány. Objevil se 5x.
Všichni závodníci absolvovali
střelbu na obou střelnicích. Soutěž
proběhla bez závad a výsledky byly
velmi pěkné, což lze vyčíst z výsledkové listiny (více na webu SKP
Holešov).
Zahájení soutěže provedl
místostarosta Holešova Jaroslav
Chmelař, který popřál závodníkům pohodový pobyt v Holešově
a dobrou mušku, kterou opravdu
potřebovali.

Holešovsko

Fotbalová školička nezahálí!
V období vánočních svátků se již tradičně pořádal v hale I. Základní
školy turnaj fotbalových školiček, kterého se zúčastnilo 6 mužstev z blízkého
okolí; tedy co zápas, to derby.
Řeklo by se, co můžou předvést 5–6letí kluci a s nimi tři dívky za fotbalové umění, ale plná tribuna hlasitě povzbuzujících rodičů a fanoušků
mládežnické kopané dala najevo, že se bylo na co dívat. Největší boj svedla
dvě mužstva složená z Fotbalové školičky Holešov ve vzájemném zápase. Dvě
mužstva byla postavena proto, aby si zahrálo co nejvíce hráčů, kteří patří již
mezi zkušenější.
Na závěr turnaje byli všichni odměněni dle umístění medailemi, diplomy a sladkostmi. Umístění bylo následující: 1. místo SK Zlín Louky, 2. místo
SFK Holešov A, 3. místo SK Prusinovice, 4. místo SFK Holešov B, 5. místo
TJ Loukov, 6. místo TJ Sokol Pravčice.
Po skončení turnaje si vyzkoušela prostředí haly i dvě mužstva nováčků fotbalové školičky. Ve fotbalové školičce SFK Elko Holešov, která působí
v rámci přípravek na hřišti ve Všetulích, se učí fotbalovým začátkům 31 malých fotbalistů, což je nejvíce od jejího vzniku.
Stanislav Jaša
trenér Fotbalové školičky

Mužstvo SFK Holešov A, které se pod vedením asistenta trenéra Petra Dlabaji
umístilo na 2. místě.

Mikulášský turnaj vyhrál polský tým
Již sedmý ročník Mikulášského turnaje, který
každoročně pořádá Dívčí fotbalový klub Holešov,
proběhl v neděli 7. prosince v hale 1. Základní
školy ve Smetanových sadech. Účastníky byly kvalitní celky ze Slovenska (Šaľa a Nové Zámky – juniorky), tradiční polský host Goczalkowice Zdrój
a šest týmů českých, hrajících divizní a krajskou
soutěž žen. Osm družstev se střetlo ve vzájemných zápasech ve dvou skupinách a po vyřazovacích soubojích byly určeny dvojice, které bojovaly
o postup do finále. Přihlížející diváci viděli velmi
kvalitní fotbal, plný krásných kombinačních akcí
a technických kousků; dominovala jimi především zahraniční družstva, ale i domácí tým. DFK
Holešov prošel utkáními ve skupině s dvěma výhrami (v. Březnice 1:0, v. Babice 7:1) a remízou
(v. Nové Zámky 2:2) a jeho hra těšila oko trenérů
i diváků – letos se představil zatím nejkvalitnější celek v historii, v němž se snoubila prvoligová
zkušenost s mládím a kvalitou; drobným kazem
na předváděné hře však byl obrovský počet neproměněných šancí, což v dalším průběhu turnaje
rozhodlo ... Do prvního semifinále se probojovaly celky Goczalkowic a Nových Zámků (1:0),
v druhém se marně domácí Holešov pokoušel
ztéci branku Šaľy (0:0) – v penaltovém rozstřelu
pak nešťastně prohrál 0:1 a sen o finále se rozplynul … Zápas o třetí příčku se Holešovu nepovedl
a po dvou individuálních chybách prohrál a skončil bez medaile; ve finále dokázal polský tým přehrát Šaľu a výsledkem 1:0 obhájil loňské prvenství.
Turnaj ozdobily i skvělé individuální výkony a po
zásluze byla jako nejlepší hráčka oceněna domácí
Dominika Stolářová.
Nedílnou součástí turnaje byly dva charitativní počiny – před zaplněnou halou se nejdříve
představily dvě sportovkyně - klientky sociálního zařízení Javorník Chvalčov – s gymnastickým
cvičením s míčem a stuhou a odměnou jim byl
jednak bouřlivý potlesk zaplněné haly, jednak kytičky a dárky, které převzaly od ředitelky turnaje
a krajské zastupitelky a starostky Chropyně
ing. Věry Sigmundové. Odpoledne pak pořadatelé
předali finanční výtěžek turnajové tomboly (včetně
finančního příspěvku polského družstva) Romanu
Trefilovi, holešovskému mladíkovi se zdravotním
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handicapem. Dívčí fotbalový klub Holešov tak
opětovně podpořil potřebné spoluobčany a naplnil
zároveň myšlenku vzájemné pomoci všech všem…
Za zdárný průběh turnaje patří poděkování
hráčkám, trenérům, rozhodčím a fanouškům, dále
všem organizátorům z domácího DFK; finančně
turnaj podpořili a velké díky si zaslouží: Zlínský
kraj, bývalý reprezentant v kopané Zdeněk Grygera, Josef Smýkal, Olympia o. s., spolky Každý
může pomáhat, Krajská rada AŠSK ČR Zlínského
kraje a město Holešov. 			
				
Výsledky:
1. LKS Goczalkowice Zdrój		
2. FK Slovan Dusľo Šaľa		
3. FC Union Nové Zámky juniorky
4. DFK Holešov			
5. SK Březnice			
6. SK Březůvky			
7. SK Baťov 1930		
8. FC Babice

Nejlepší brankářka: Liana Póňová (Šaľa)
Nejlepší střelkyně: Beata Madeja (Goczalkowice)
Nejlepší hráčka: Dominika Stolářová (Holešov)
DFK Holešov: Gabriela Lipková, Kateřina Kasalová, Dominika Stolářová, Zita Pospíšilová, Adriana
Ševčíková, Kamila Dětská, Karolína Kozlanská,
Michaela Fojtová, Veronika Víznerová, Terezka
Pospíšilíková, Kristýna Zichalová, Sára Illéšová,
Ema Jiroušková.
Dres Zdeňka Grygery (posezónní ocenění DFK Holešov) získala za vzorný přístup ke
sportu, fotbalu a povinnostem hráčky Michaela
Fojtová.
Všem účastníkům přeji šťastný a klidný
rok 2015.
Mgr. Svatava Ságnerová
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Vést děti ke sportu je v dnešní době nutnost
- MINIHÁZENÁ v Holešově oživena
Ruku na srdce, házená v Holešově šla v posledních letech výrazně dolů. A to byla v Holešově
vždy významným sportem a její znovuvzkříšení
přišlo za minutu dvanáct. Stav posledních let se
nelíbil věrným fanouškům, vedení oddílu a už vůbec ne bývalým hráčům, kteří si pamatují „zlaté“
časy holešovské házené.
V průběhu letošních letních prázdnin se
dohodlo vedení házené se čtyřmi odchovanci na
tom, že je třeba začít budovat házenou znovu, a to
od základu. Nový trenérský tým ve složení Martin Gahura, Martin Koplík, Michal Kasaj a Petr
Gahura (trenéři jsou mimo jiné i hlavními pořadateli významného závodu horských kol v našem regionu „Rohálovská 50ka“) uskutečnil na
začátku školního roku nábor dětí v holešovských
základních školách. Zájem dětí předčil očekávání
trenérů i vedení házené a k jejich překvapení se
v průběhu týdne po uskutečněných náborech začalo scházet na trénincích ve sportovní hale při 1.
ZŠ v Holešově přes 20 dětí. A co více, tento stav
se udržel po celou podzimní část a z dětí je cítit
nadšení pro pohyb a tento sport.
Většina dětí se „potkala“ s házenkářským
balónem poprvé a jen několik málo z nich házenou znalo. Trenéři měli necelý měsíc na přípravu
dětí na první turnaj, který se konal 27. 9. 2014
v Rožnově pod Radhoštěm. Trenérské kvarteto
nominovalo na tento turnaj 13 kluků a holek, kteří
měli čelit zkušeným týmům z Rožnova, Luhačovic
a Vsetína. I když se nedočkal své první výhry, za
předvedený výkon se holešovský tým rozhodně
stydět nemusel.
V neděli 12. 10. 2014 proběhl druhý turnaj
v Holešově. V pořádání házenkářského turnaje
minižáků to byla tentokrát premiéra i pro trenéry,
kteří měli organizaci na svých bedrech. Při pořadatelství byly patrné zkušenosti party nadšených

trenérů, kteří turnaj zvládli stejně dobře jako závod pro 1000 bikerů na jejich dubnovém závodě
horských kol „Rohálovská 50ka“. Na turnaji se
se domácí celek dočkal první výhry a zasloužil si
aplaus přibližně 200 fanoušků z řad rodičů, prarodičů, kamarádů, ale i zvědavců, kteří zaslechli
něco o znovuzrození házené v Holešově. Uznale
pokynul nad přípravou, účastí a výsledky turnaje
i správce haly pan Tuček, který má nemalou zásluhu na uzpůsobení tréninkových časů mládeže.
Patří mu velký dík za jeho pochopení a podporu!
Následující turnaj 18. 10. 2014 v Bystřici pod
Hostýnem přinesl další herní posun dětí a ocenění práce trenérů. V Bystřici nejmenší holešovští házenkáři vybojovali již dvě výhry a celkové
4. místo ze 7 účastníků. Chválou nešetřili ani ostatní vedoucí týmů, kteří jsou zapojení v turnajích
a sledují vývoj a posuny mladých házenkářů
v průběhu sezóny. Zdeněk Luňák (extraligový
brankář HC Zlín a jeden z představitelů miniházené ve Zlíně) holešovskou miniházenou pochválil
slovy: „Holešov udělal největší pokrok ve výkonnosti v podzimní části ze všech týmů v této kategorii.“
Předposledním turnajem v první části sezóny byl turnaj konaný 8. 11. 2014 opět v Rožnově
pod Radhoštěm. Právě v Rožnově zahájila čtveřice
trenérů se svými svěřenci svoji úvodní část sezóny
a opět se zde vrátila. Tentokrát již s cílem, poprat
se o přední příčky. Výsledkem bylo 2. místo v turnaji a dvě výhry ze tří zápasů! Mladí házenkáři
a házenkářky z Holešova pochopili, že snaha
a tvrdá dřina posledních dvou měsíců měly smysl
a přináší své ovoce.
Podzimní zápasovou část uzavřel turnaj
v Bystřici pod Hostýnem 22. 11. 2014. Výsledky
holešovského týmu poznamenala nemoc klíčových hráčů a v neposlední řadě i kvalitní obsazení
turnaje. I přesto, že Holešované tentokrát na vý-

hru nedosáhli, šlo vidět, že je to správná „banda“,
o které ještě uslyšíme. U dětí je patrné nadšení pro
hru, na střídačce se hlásí a chtějí být neustále na
hřišti. Důkazem zapálení pro tým je Kamil Zapletal, který i přes doznívající nemoc nechyběl se
svou maminkou na tribuně.
Plánem pro jarní část je zařazení dalších
2 týmů do kategorie minižáků a minižaček s cílem
zvyšovat kvality stávajících starších dětí a zapojení
těch mladších, které doposud sbíraly zkušenosti
a neměly tolik příležitostí na turnajích. Právě
s trénováním minižaček a jejich přípravou ochotně pomáhá oddílu Miloš Mynařík. Zcela jistě budou osloveny i další školy s cílem zajistit další svěřence do oddílu házené v Holešově a vybudovat
tak stabilní základnu mládeže.
Mezi hlavní, kteří se podíleli na uplynulé části sezóny a neúnavně trénují, patří zejména Šimon
Pospíšil, Filip Bělíček, František Ištanek, Kamil
Zapletal, Sabina Bakalíková, František Doležel,
Rostislav Hafinec, Jan Gábor, Štěpán Baloun, bratři Simon a Felix Štajnerovi, Marek Murín, Daniel
Prandorfi, Tomáš Kurcik, Václav Bílek, Tomáš Pospíšil, Jan Mikulík, Tomáš Nguyen, Martin Blaho,
Anna Kozáčková, Lucie Spáčilová a další. Speciální uznání patří nejmladšímu talentu Simonovi
Štajnerovi (ročník 2008), který absolvoval téměř
všechny tréninky a vzhledem ke svému věku má
před sebou slibnou budoucnost v tomto kolektivním sportu.
Velký dík patří dětem a jistě všem rodičům za
jejich podporu! Rádi v našem kolektivu přivítáme
další děti, které mají zájem hrát tento kolektivní
sport. Tréninky jsou pořádány zdarma. Více na
Facebooku www.facebook.com/minihazenaholesov a na stránkách www.vesani.cz.
Martin Gahura, Martin Koplík

Historicky úspěšný závěr sezony holešovských vzpěračů!!!
V závěru roku 2014 se výborně dařilo holešovským vzpěračům v soutěžích žáků, juniorů i mužů na vrcholných akcích svých kategorií
v rámci celé ČR.
Vzpěrači se také v prosinci velmi dobře
zhostili jako náhradní pořadatel i uspořádání
mistrovství ČR mladších žáků ve vzpěračském
čtyřboji, kde nejmladší adepti vzpírání soutěží
v trojskoku snožmo, hodu medicinbalem, trhu
a nadhozu. Kromě pořadatelského úspěchu sklízeli úspěchy i sportovní. V této soutěži se perfektně představil Jan Kolář, který s přehledem ve své
kategorii do 50 kg zvítězil a navíc přidal i český
rekord v hodu 3kg medicinbalem. Honzovi zdatně
sekundoval v kategorii do 45 kg Vojta Šimčík, pro
kterého to byla první vrcholná soutěž. Nezalekl se
zkušenějších soupeřů a obsadil pěkné 5. místo.
Na úspěchy nejmladších navázali i junioři,
kteří se překvapivě probojovali do celostátního
finále juniorské ligy. V Ostravě byli vidět ti nejlepší junioři - reprezentanti ČR, kteří soutěžili
i na mistrovství Evropy. Holešovští vzpěrači podali perfektní soustředěný výkon a po velkém boji,
kdy se zdálo, že bychom mohli dosáhnout i na
nejvyšší příčky, vybojovali bronzové medaile a zařadili se mezi absolutní špičku v kategorii juniorů
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v ČR. Družstvo soutěžilo ve složení David Rybka,
Jirka Matějíček, Daniel Kolář, Martin Schmidt, Josef Kolář a Michal Salaj.
Žáci i junioři navíc vzorně reprezentovali na
mezinárodních vánočních velkých cenách, které
se konaly v Kopřivnici, Zlíně, Boskovicích a Brně.
Z těchto soutěží si odnesli vítězství Honza Sanétrník, Jan Kolář a Vojta Šimčík, druhá místa obsadili Katka Šemnická, Josef Kolář, Honza Kadlčík
a Standa Sotorník a třetí místa získali Daniel Kolář, Vašek Šemnický a Jarda Hýžďal.
Ani muži se nechtěli nechat zahanbit a na
úspěch juniorů navázali historickým postupem
do vzpěračské extraligy mužů - nejvyšší soutěže
v rámci ČR. Po vítězství v II. lize úspěšně prošli
kvalifikací, kde porazili Nový Hrozenkov a zařadili se mezi šestici týmů, která bude v r. 2015
soupeřit v nejvyšší soutěži. Partu kolem zkušenějších vzpěračů Petra Navrátila, Michala Plisky
a Josefa Brázdila doplnili vynikající junioři Martin Schmidt, Josef Kolář, Daniel Kolář a Jirka Matějíček a pod dohledem trenérů Vladislava Doležela a Daniela Koláře st. dokráčeli až na samotný
vzpěračský vrchol.
Je třeba podotknout, že vzpěrači jsou v rámci okresu Kroměříž jediný olympijský sport, kte-

rý má zastoupení v nejvyšší ligové soutěži mužů
a o to je tento úspěch větší, snad jej docení až historie.
Pro úspěšné působení v extralize bude třeba
tým ještě aspoň na jednom místě posílit a doufáme v podporu sponzorů, bez jejichž pomoci bychom se neobešli.
Svými výbornými výsledky v závěru roku
potvrdili vzpěrači své postavení na vrcholu holešovských sportovců - vždyť zisk 4 titulů mistra ČR
jednotlivců napříč všemi věkovými kategoriemi,
řada medailových umístění na mistrovství ČR
jednotlivců i družstev, zařazení třech závodníků
- H. Sanétrníka, D. Koláře a I. Szuszkové do reprezentace ČR a v neposlední řadě postup mužů mezi
vzpěračskou elitu řadí vzpěrače na nejvyšší místo
mezi holešovskými sportovci.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat městu
Holešov za finanční podporu a přivítali bychom
větší zájem ze strany ostatních sponzorů, vždyť reklamu mohou nést nejlepší sportovci města. Rádi
mezi sebou přivítáme i další adepty tohoto mužného sportu, kontakt 737 665 114.
Daniel Kolář

Holešovsko

Vrchařská koruna Valašska 2014
Vrchařská koruna Valašska (VKV) se zrodila před
rokem a půl v hlavě amatérského, avšak nadšeného cyklisty ze Vsetína Adama Hlocha. Ten se cyklistice věnuje
řadu let a na svém jednostopém oři brázdil stezky a trasy
spousty evropských zemí. Jednoho dne na podzim 2012
přemítal, jaké výzvy si stanoví pro rok 2013. A právě v tu
chvíli se začala v jeho hlavě rodit myšlenka VKV. Premiérový ročník se rozjel 1. května 2013. Právě v tento den
mohli bikeři začít zdolávat vrcholy do celkového hodnocení soutěže. Pokud se chtěli stát držiteli VKV, museli 20 vrcholů rozmístěných po celém Valašsku, ale i za
jeho hranicemi zvládnout nejpozději do 30. listopadu.
Premiérový ročník absolvovalo 21 cyklistů. Tato soutěž
zamýšlená původně jako zpestření letní sezony jen pro
pár přátel si ale našla nemálo příznivců z širokých řad
cyklistů.
Loňské VKV 2014 absolvoval jako jediný Holešovan
Petr Musil z všetulského Bajk týmu, což, jak sám říká, je
veliká škoda, protože si myslí, že Holešov je mezi bikery ,,MEKKA“ cyklistiky (závody - Drásal, Rusavská 50,

Rohálovská 50 ka atd.) a VKV je báječná propagace naší
krásné republiky a části Valašska. Loňský ročník VKV
2014 společně s ním absolvovalo a všech 20 vrcholů
zdolalo ve stanoveném limitu do konce listopadu 137
bikerů. Více na stránkách www.vkv-bike.cz
JZ

Před 70 lety vybojovali házenkáři SK Holešov titul
mistrů Čech a Moravy (1944–2014)
Česká neboli národní házená, tj. původní česká míčová hra, se začala hrát v Holešově
v r. 1919, o rok dříve než ve Zlíně a o tři roky dříve
než v Bystřici p. H. Zasloužili se o to profesoři reálného gymnázia Josef Švára a Ladislav Jaroš, pozdější ředitel holešovského gymnázia, popravený
za nacistické okupace v r. 1942.
Házenou začali hrát sokoli a studenti gymnázia, kteří založili studentské sportovní sdružení
Neruda, později přejmenované na Studentská Sla-

via Holešov, Studenti Holešov, BP Skauti Holešov,
SO Házená Holešov a AC Triglav, který pak vstoupil do SK (Sportovní klub) Holešov, kde hrávaly
i ženy.
Házenou pěstovali také orli, DTJ (Dělnická
tělovýchovná jednota) a ženy v židovském klubu
„Zphyra“. Ve dvacátých, ale i ve třicátých letech
se tedy házená v Holešově těšila velké oblibě.
V r. 1939 se sokoli i orli přihlásili do Hanácké
župy Svazu házené a v Holešově se začaly hrát

Družstvo mužů české házené SK Holešov v jarní sezoně r. 1943
Horní řada zleva: Jiří Horžič, Vladimír Bartošek, Vladimír Polívka, Zdeněk Bobalík, Vladimír Lochman, Vladimír Pachl a Rudolf Fuksa.
Dolní řada zleva: ladislav Ludva, Václav Konečný, Václav Šrubař, Vladimír Mostýn, Jaroslav Dočkal a Ladislav
Žaloudek. Tento tým vybojoval prvenství v divizi a tím i postup do moravské ligy. Nejméně devět hráčů na
tomto snímku patřilo i do sestavy úspěšného a slavného týmu SK Holešov v sezóně 1943 - 44. Byli to Horžič,
Bartošek, Polívka, Bobalík, Lochman, Pachl, Fuksa, Ludva a Mostýn. Brankář Horžič přestoupil do Holešova
z SK Bystřice p. H. před zahájením jarní sezony v r. 1943.

Leden 2015

pravidelně mistrovské zápasy. Nastala nová doba
holešovské házené. Ve čtyřicátých letech došlo
k velkému rozmachu házené v Holešově.
Dne 11. dubna 1941 však byla Sokolu zastavena činnost na celém území tzv. „protektorátu
Čechy a Morava“. Družstvo Sokola Holešov však
přestoupilo do SK Holešov a pod novým názvem
vybojovalo již v r. 1941 postup do divize. V r. 1942
vybojoval holešovský tým 2. místo v divizi za ČSK
Hranice. V sezoně 1942–43 pak vybojovalo družstvo SK Holešov suverénně 1. místo v divizi a po
úspěšně absolvovaném kvalifikačním turnaji postoupil holešovský celek do moravské ligy, která
spolu s českou ligou představovala tehdejší nejvyšší soutěž v české (národní) házené.
Také mezi elitou si družstvo SK Holešov,
nováček ligy, vedlo skvěle, což obzvláště platí
o podzimu roku 1943. Prvoligové boje zahájil Holešov dvěma zápasy na hřištích soupeřů. V prvním utkání sehraném 23. srpna 1943 při teplotě
skoro 50°C, vyhrál holešovský celek nad SK Slezská Ostrava těsně 10:9 před návštěvou 1 400 diváků. Také druhý zápas vyhrál SK Holešov těsně 9:8
nad SK Sparta Bělá (800 div.). Teprve ve 3. kole se
holešovské družstvo představilo domácímu publiku a deklasovalo brněnský SK Židenice 12:3 před
zraky téměř 2 000 diváků. V dalším kole venku
vyhrál holešovský tým 12:10 nad ČSK Hranice.
V 5. kole porazil Holešov doma před 1 600 diváky
SK Borovina Třebíč 8:6.
V 6. kole porazil holešovský celek v Brně mistra Moravy z r. 1943, SK Sparta Brno těsně 7:6.
Tento zápas sledovalo 1 200 diváků, z toho 300
příznivců přijelo z Holešova. V dalších střetnutích
na domácím hřišti ve Wilsonových sadech (Americký park) porazil holešovský tým nejdříve SK
Hrušov 14:8 (1 400 div.) a pak SK Moravská Slavia Brno 7:3 (1 500 div.). V předposledním zápase
podzimu porazil Holešov SK Velká Bystřice 6:5 na
hřišti soupeře před tisícovkou diváků a v závěrečném utkání podzimní sezony porazili holešovští
házenkáři doma SK Baťa Zlín 8:3 před zraky téměř
4 000 platících diváků. >>>
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>>> Podzimní bilance holešovského týmu
byla tedy skvělá: 10 zápasů, 10 vítězství, aktivní poměr branek 93:61, 20 mistrovských bodů
a jasné 1. místo s náskokem tří bodů před SK Baťa
Zlín. Moravskou ligu hrálo v této sezoně jen jedenáct družstev, když dvanáctý účastník, brněnský
AC Arsenál Olympia Husovice, byl vyloučen ze
soutěže ještě před ukončením její podzimní části, protože na znamení protestu proti rozhodnutí
o potrestání jednoho svého hráče odmítl nastoupit
k dalším zápasům.
Také na jaře r. 1944 pokračoval holešovský
celek v úspěšném tažení. Porazil doma nejprve SK
Slezská Ostrava 10:4 před 2 100 diváky, pak porazil
SK Sparta Stará Bělá 15:8 před zraky 2 200 svých
příznivců a v Brně zvítězil nad SK Židenice 9:5
(500 div.). Pak však SK Holešov ztratil první bod,
když doma remizoval s ČSK Hranice 10:10 před
návštěvou 3 500 diváků. V Třebíči o týden později
však Holešov okusil poprvé hořkost ligové porážky, když prohrál těsně 5:6 s SK Borovina Třebíč.
Zápas byl smolný pro holešovské hráče, z nichž
jeden, R. Fuksa, hrál s horečkou. Jarní krize však
střetnutím s Hranicemi a s Třebíčí skončila. V dalším zápase, hraném u parku, porazil holešovský
tým SK Sparta Brno 10:8 před návštěvou 2 500
diváků, venku o týden později zvítězil nad SK
Hrušov 7:4 za přítomnosti 1000 příznivců tohoto
krásného sportu.
Na vlastním hřišti pak holešovské družstvo
rozdrtilo SK Velká Bystřice 19:4 a titul mistra moravské ligy si zajistilo již dvě kola před koncem
sezony. V předposledním kole porazil Holešov
doma SK Moravská Slavia 8:6, když tento zápas byl
na přání hostů přeložen do Holešova. V posledním zápase ve Zlíně prohrál holešovský tým 7:9
s SK Baťa Zlín, když toto utkání před zraky 4 000
diváků bylo přerušeno kvůli leteckému poplachu.
Jarní bilance holešovského družstva byla tedy
opět úspěšná: z 10 zápasů 7 vítězství, 1 remíza, 2
porážky, aktivní skóre 100 : 65 a 15 bodů. S vynikajícím podzimem r. 1943 měl SK Holešov pak tuto
výslednou bilanci v sezoně 1943–44: 20 zápasů,
17 vítězství, 1 remíza, 2 porážky, poměr branek
193:126, 35 mistrovských bodů a suverénní 1. místo s náskokem pěti bodů před druhým Zlínem. ¨
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Družstvo mužů české házené SK Holešov v sezoně 1943–44
Zleva: Ladislav Ludva, Vladimír Pachl, Vladimír Lochman, Vladimír Bartošek, Rudof Fuksa, Vladimír Mostýn
a Vladimír Polívka. Snímek byl pořízen asi 6. září 1943 před zahájením zápasu SK Holešov - SK Židenice. Holešov v tomto utkání vyhrál nad brněnským týmem vysoko 12:3 před zraky 2 000 diváků.

Prvenstvím v moravské lize získal SK Holešov titul mistra Moravy a právo bojovat ve dvou
finálových utkáních o titul mistra Čech a Moravy.
Soupeřem holešovského družstva byl vítěz české
ligy a mistr Čech, královéhradecký Ikar Kukleny.
První finálový zápas byl sehrán v Holešově
9. července 1944 před návštěvou 5 000 diváků, SK
Holešov v tomto utkání porazil KH Ikar Kukleny
13:8 za řízení plzeňského rozhodčího Andrého.
O týden později se uskutečnila odveta v Hradci
Králové opět před 5 000 diváky, z nichž 200 přijelo
z Holešova. Domácí Ikar Kukleny porazil v tomto střetnutí SK Holešov 12:10 po poločase 6:6, ale
celkový výsledek byl lepší pro Holešov, který získal
titul mistra Čech a Moravy a dal si tím krásný dárek k jubilejnímu 25. výročí založení české házené
v Holešově. Tento titul měl vlastně hodnotu titulu
mistra republiky, protože česká házená se hrávala
a hraje se i nyní jen v Čechách a na Moravě. Údaje
o počtech diváků byly částečně převzaty z tehdejšího denního tisku, částečně pak z článku F. Balatky a J. Švagery „Házená
v Holešově“ v knize
Metoděje Zajíce „Dějiny házené“, která byla
vydána v únoru r. 1948.
O úspěch družstva
SK Holešov se zasloužili
tito hráči: Bohumil Matlach, Ladislav Ludva,

Jiří Horžič, Vladimír Bartošek, Vladimír Polívka (kapitán), Vladimír Mostýn, Zdeněk Bobalík,
Dušan Cvek, Vladimír Pachl, Vladimír Lochman
a Rudolf Fuksa. Brankař J. Horžič přestoupil do
Holešova již před zahájením jarní sezóny v r. 1943
z SK Bystřice p. H., brankař B. Matlach přestoupil
do Holešova z SK Baťov (Otrokovice) v průběhu
podzimu r. 1943 a do holešovské branky se postavil poprvé v Brně proti SK Sparta Brno.
Před zahájením nové sezóny 1944–45 byla
provedena reorganizace nejvyšší soutěže, při níž
ze šesti nejlepších týmů moravské ligy a šesti
nejlepších celků české ligy byla vytvořena národní liga o 12 účastnících. Dne 20. srpna 1944 byla
nová sezóna zahájena 1. kolem, v němž SK Holešov prohrál doma před 2 300 diváky 7:9 (4:4)
s SK Petřín Plzeň.
Před odehráním 2. kola vydaly však tehdejší protektorátní a okupační úřady dne 24. 8. 1944
nařízení, kterým se zakazovalo pořádání dlouhodobých mistrovských soutěží ve všech sportovních odvětvích a ve všech výkonnostních třídách.
Holešovským házenkářům tím bylo znemožněno
obhajovat a obhájit svůj mistrovský titul ze sezony
1943–44 a tak si holešovská házená musela na svůj
další velký úspěch počkat až do skončení první
poválečné sezóny 1945–46.
Vlastimil Doležel

Holešovsko

VLASTIVĚDA

Příprava vzpomínkových akcí na konec 2. světové války
Jedno z letošních významných výročí je 70
let od konce 2. světové války. Stejně jako mnohá města a kulturní instituce v České republice
i v Evropě si budeme toto výročí připomínat
i u nás. Městské muzeum a Městská knihovna ve
spolupráci s členy Vlastivědného kroužku Holešov již nyní připravují několik zajímavých akcí.
V březnu bude zahájena výstava muzea, která bude popisovat události let 1939–1945 s důrazem na náš region. Městská knihovna připomene
téma války literaturou ze svých fondů, která o vál-

ce pojednává nebo mezi válečnými lety vznikla.
Tematicky koncipované první pololetí roku 2015
doplní série odborných přednášek, exkurzí a také
velká polní výstava vojenské techniky ve spolupráci s Klubem vojenské historie Hraničářským
plukem 19.
Městské muzeum si dovoluje poprosit občany města a okolních obcí o zapůjčení jakýchkoliv
materiálů (písemných i trojrozměrných) z období
protektorátu Čechy a Morava. Potřebujeme výstavu doplnit o zajímavé materiály přímo z na-

šeho regionu, abychom co nejvýstižněji popsali
běžné, dramatické, ale i tragické události života
pod nacistickou správou. Cenné jsou pro nás
i osobní vzpomínky vás, kteří jste v této době vyrůstali.
Kontakt: Mgr. Ondřej Machálek, +420 739 245 336,
machalek@mks-holesov.cz.
Mgr. Ondřej Machálek
MKS Holešov – Městské muzeum a galerie
v Holešově

Přivítání jednotek osvobozujících Holešov v květnu 1945.
Foto poskytl Mgr. Jan Machala

Archeologické výzkumy v okolí
Holešova v minulém roce
V úterý 3. února 2015 uspořádá Vlastivědný kroužek v Holešově, Městská knihovna a Městské muzeum přednášku na téma aktuální archeologické
výzkumy. Již nyní chceme čtenáře Holešovska seznámit s tím, co bude z velké
části náplní této přednášky.
Uplynulý rok 2014 přinesl další překvapivé poznatky k nesporně bohatým
dějinám zdejšího regionu. Pracovníci Archeologického centra Olomouc zkoumali např. pravěké osady v Količíně a Pravčicích. U Količína se jim podařilo
zjistit dosud neznámé osady z rozmezí let 4000–2000 př. n. l. Pozoruhodným
nálezem zde byl zlatý plíšek, součást čelenky, které užívala tehdejší nobilita.
Před několika lety bylo zkoumáno pohřebiště s jejich hroby u Hulína. Na první
pohled nezajímavá zablácená jáma poskytla při výzkumu u Pravčic nedocenitelné informace o podobě přírodního prostředí naší oblasti. Pod úrovní spodní
vody zůstalo v pravěké studni konzervováno množství obilek, plevelů, pylů, ale
také vodních brouků z doby před 2500 lety. Ústav archeologické památkové
péče Brno pak v kroměřížském okrese realizoval celkem 9 záchranných archeologických výzkumů, mezi kterými lze jmenovat výzkum zaniklé středověké
vesnice u Hulína, mladohradištní sídliště v Popovicích, část neolitické osady
z Kroměříže nebo např. i dva výzkumy v samotném centru města Holešova. Ve
všech jmenovaných případech byly učiněny mnohdy klíčové poznatky zpřesňující dosavadní pohled na pravěký a raně historický vývoj dotyčného území.
Archeologové v rámci přednášky přiblíží i nové detektorové nálezy, které
výrazně obohacují poznání několika historických období. Jedná se nejen o ojediněle nalézané hromadné soubory nálezů (tzv. depoty – tedy pravěké poklady), ale i jednotlivé, často velice drobné nálezy, které však v širším pohledu a po
systematickém vyhodnocení svým významem v některých případech přesahují
hranice regionu.
Všechny tyto informace nám laskavě poskytli Mgr. Miroslav Daňhel z Archeologického centra Olomouc a Mgr. Miroslav Popelka z Ústavu archeologické památkové péče Brno. Oba budou přednášejícími výše uvedeného večera ve
studovně Městské knihovny. Začátek je v 17.00 hod. Srdečné pozvání platí všem
zájemcům o naši nejstarší historii.
Upravil OM
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75. výročí postavení světelného kříže na Sv. Hostýně
(1939–2014)
Stavba světelného elektrifikovaného kříže na
Hostýně se prováděla v průběhu roku 1939, tedy
právě před 75 lety. Kříž byl vztyčen 28. září 1939
a zapnut byl na zkoušku před večerem. V noci
svítit nesměl, protože bylo nařízeno zatemnění.
1. září 1969 totiž vypukla 2. světová válka, nacistické Německo napadlo Polsko. Po celou dobu
této války kříž nesvítil. Podle jiných pramenů byl
kříž poprvé rozsvícen v den svátku sv. Václava,
28. 9. 1939, již o sedmé hodině ranní.
Znovu se kříž rozzářil 2. července 1945
u příležitosti oslav 100. výročí obnovení hostýnského chrámu. Kříž byl postaven po levé straně
trafostanice pod břehem. V současnosti je toto
místo těžko identifikovatelné, žádné stopy po
světelném kříži v daném prostoru prakticky neexistují. Kříž postavily Středomoravské elektrárny
Přerov, které spolu s poutníky hradily náklady. Byl
vysoký 28 metrů, i když časopis Holešovský kraj
z 21. 10. 1939 uvádí výšku 30 metrů. Rozpětí ramen bylo 18 metrů, jiný pramen uvádí 20 metrů.
Stavba kříže byla náročná, pro zhotovení ramen
bylo nutno postavit lešení až 20 m vysoké. Kříž byl
postaven z trámů o síle (tloušťce) 10x12 a 12x12
centimetrů. Vyztužení (pantonování) bylo provedeno úhlovou ocelí 35 až 40 mm silnou. Konstrukce z těchto trámů vytvořila v půdoryse zhruba
čtverec o rozměrech 1 až 1,15 m. Výšku ramen nad
terénem lze podle dobových fotografií odhadnout
na 18 až 19 metrů.
Tato konstrukce byla pobita deskami a opatřena bílým nátěrem, trnová koruna měla nátěr
červený. Vrchol kříže a jeho ramena byly zakryty
asfaltovou lepenkou. Na kříži bylo umístěno 900
patnáctiwatových žárovek a stejný počet objímek.

Zapojení osvětlení bylo rozloženo do
tří fází, celkový výkon byl 13,5 kW.
Porcelánové objímky byly namontovány na povrchu kříže a rovněž elektrické vedení bylo umístěno na jeho
povrchu.
Stavba kříže si vyžádala náklady
200 000,- korun. Proti vichřici a zimní nepohodě byl kříž zabezpečen dvanácti kotevními ocelovými lany, která
byla upevněna do kotevních bloků
v okolí kříže. Jeho spodní část byla
zakotvena v plochém betonovém základu (základové patce). Rozsvícený
kříž byl viditelný do vzdálenosti několika desítek kilometrů - za vhodného počasí jej bylo vidět z Valašského Meziříčí,
z Olomouce, z Přerova, z Vyškova, z Brna, ze Slovácka, z úpatí Chřibů a Oderských vrchů a také
z Českomoravské vysočiny.
V prosinci roku 1947 mezi Vánocemi a Novým rokem byl kříž v noci silným severozápadním
větrem od Přerova vyvrácen na břeh, přes který
se zlomil. V místech, kde bylo dřevo spojované,
zatékala voda, a jeho konstrukce tudíž částečně
shnila. Odhadovalo se původně, že by kříž mohl
vydržet na svém místě zhruba pět let a poté by měl
být z bezpečnostních důvodů odstraněn. A zřejmě
právě z těchto důvodů už nesměl být dřevěný kříž
obnoven. Hostýnský kříž tak zářil do kraje vinou
války prakticky jen dva a půl roku.
O kříži na Svatém Hostýně se toho už publikovalo relativně dost, i když jeho existence není veřejnosti příliš známá. Tento článek byl sepsán na základě vzpomínek a informací pana Josefa Kolaříka

z Bystřice pod Hostýnem, který jako elektromontér elektráren po válce několikrát prováděl opravy
osvětlení na tomto kříži a zúčastnil se likvidace
kříže v lednu 1948. Dále byly použity informace
z různých dalších článků, které vycházely zejména
v regionálním tisku. Pravděpodobně vůbec první
článek po roce 1948 o tomto kříži vyšel ve Zpravodaji města Bystřice pod Hostýnem v roce 1991.
K tomuto pozoruhodnému objektu, který
byl postaven na hostýnském temeni před 75 lety,
snad lze ještě dodat – uzraje někdy v budoucnost
čas na jeho obnovení? Pokud ano, pak by se nový
světelný kříž mohl stát vedle chrámu, rozhledny
a větrné elektrárny další dominantou tohoto věhlasného poutního místa na Moravě. Současné
technologie a moderní materiály už jistě zajistí
podstatně delší trvanlivost takovéto stavby.
Vlastimil Doležel
redakčně zkráceno (KB)

VÝROČÍ - LEDEN 2015
2. 2. 1910

8. 2. 1915

Narozen DOLEŽEL, Jaroslav, rymický vlastivědný pracovník
a pracovník holešovského muzea. Narodil se v Holešově - Všetulích. Jeho články ve Zprávách Oblastního muzea jihovýchodní Moravy v Gottwaldově se týkají archeologických nálezů
v Míškovicích, Rackové, Dobroticích a Rymicích. Např.: „Pecovitá jáma z Holešova“, „Paleolitická stanice z Míškovic u Holešova“ (ZOMG: Rok 1962. V Gottwaldově: Oblastní muzeum
jihovýchodní Moravy, 1962). Pracoval v místní pobočce České
numizmatické společnosti v Holešově. Známý a vyhledávaný
odborník na vytváření replik vzácných ražeb mincí (+ 20. 6.
1991) – 105. výročí narození

se v Kostelci u Holešova. Literárně činný v oboru staroslověnštiny. R. 1990 jmenován čestným papežským prelátem a členem
vědecké rady CMTF UP v Olomouci. Zabýval se vznikem hlaholského písma a spolupracoval na vydání „Slovníku jazyka staroslověnského“ i na „Etymologickém slovníku staroslověnského
jazyka“ (+ 25. 12. 1997 v Olomouci) – 100. výročí narození
15. 2. 1840

Zemřel GALLAŠ, Josef Heřman Agapit, spisovatel a buditel,
věnoval se ranhojičství, založil obecní knihovnu v Hranicích.
Dílo: „Múza moravská“ (1813), „Tajemný dub“ (1803), „Gallašovy mytické povídky o bozích a bohyních moravských Slovanů“ (podle rukopisu z r. 1820) aj. V Evropském literárním klubu
r. 1941 uspořádal jeho „Romantické povídky“ Bedřich Slavík.
Zde najdeme pověsti a povídky z celé Moravy, z okolí Holešova
a našeho regionu (* 4. 4. 1756 v Hranicích) – 175. výročí úmrtí

20. 2. 1890

Narozen ŠTĚPÁNEK, Pavel, zasloužil se o zbudování hospodářské školy v Holešově, pro kterou v letech 1936–1938 vybudoval novou školní budovu (vedle kasáren), od r. 1932 byl
jejím ředitelem. Za jeho redakce byla v r. 1948 vydána publikace „Skopalíkův památník: pamětní spis vydaný u příležitosti
odhalení pomníku Františka Skopalíka před budovou Zimní
rolnické školy v Holešově 5. září 1948“ (1948) (+ 1. 8. 1970
v Blažovicích u Brna) – 125. výročí narození

28. 2. 1905

Narozen TUČEK, Vladimír, převzal po otci Janu Tučkovi tiskárnu. R. 1950 byla firma znárodněna. Hrobka rodiny Tučkových je na holešovském hřbitově. (+ 30. 5. 1951) – 110. výročí
narození

Narozen TKADLČÍK, Vojtěch, ThDr. Mons., duchovní a spisovatel, kněz, od r. 1945 asistent CMTF UP v Olomouci. Narodil
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POHŘEBNÍ SLUŽBA s. r. o.
Martin Mariánek
Tel.: 573 334 797
Nám. Dr. E. Beneše 16/54, 769 01 Holešov

NONSTOP: 605 290 183
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Holešovsko

HOLEŠOV O VÁNOCÍCH

Vánoční koncert Holešovského komorního orchestru a Holešovského chrámového sboru - farní kostel, 1. svátek vánoční

Vánoční koncert dětských pěveckých sborů Plamínek a Moravské děti - farní kostel, 2. svátek vánoční

Malí koledníci ze Základní školy praktické a z MŠ Grohova přišli před Vánocemi potěšit zaměstnance městského úřadu svými koledami

Tradiční předvánoční setkání seniorů v Količíně se zástupci města a osadního výboru
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Akce leden,
únor

Fotoreportáž

Pohár starosty města získali
sportovci z 1. Základní školy

Dívčí kopaná - 1. ZŠ

Turnaj ve florbalu - 3. ZŠ

Kondiční testy - 2. ZŠ

Zástupci vítězného družstva 1. ZŠ

MINIHÁZENÁ v Holešově úspěšně
oživena

▶ Do 28. 2. 2012 Indonésie tří tváří výstava fotografií v městské knihovně
▶ 20. 1. VI. Varhanní koncert Ludvíka
Šuranského - Římskokatolický kostel
Nanebevzetí P. Marie, 18.00 hod.
▶ 22. 1. Hudební skladatel a holešovský
rodák Jan Schneeweis - přednáška
Mgr. Zuzany Machálkové, v 17.00 hod.;
studovna Městské knihovny Holešov
▶ 23. 1. Sousedská aneb ples v SVČ
TYMY, hraje skupina QUANTO
▶ 24. 1. Dětský karneval v SVČ TYMY společenská hala, zač. v 15.00 hod.
▶ 24. 1. Ples Gymnázia L. Jaroše Holešov
- prostory a sály zámku
▶ 29. 1. Něžné vlny - filmové představení
komedie J. Vejdělka - New Drive Club
▶ 31. 1. Ples ve stylu gotiky aneb Noc na
Karlštejně -pořádají o. s. Castellum,
D6K a ZUŠ F. X. Richtera Holešov
s partnery - Technickými službami
a Tepelným hosp. Holešov - sály zámku
▶ únor 2015 - Holešovský talent 2015 pořádá SVČ TYMY, přihlášky do 20. 1.
▶ 6. 2. Zápis do prvních ročníků základních škol v Holešově
▶ 7. 2. Farní ples - prostory a sály zámku
▶ 17. 2. Magická země Morava a Slezsko
- K pramenům života - přednáška spisovatelky PhDr. J. Grobcové v městské
knihovně (představení nové knihy)
▶ 21. 2. Ples 2. ZŠ - prostory a sály zámku, hrají EXPO a RYTMIX
▶ 26. 2. hudební divadlo pro děti „Baví
vás Kuk a Cuk“ kino Svět Holešov
▶ 27. 2. Ples VŠ a SPŠ MV Holešov
- prostory a sály zámku
▶ Do 31. 3. Cesta- výstava obrazů
a kreseb T. Krejčího- městská knihovna Holešov
Změna programu vyhrazena.
Více www.holesov.info; www.holesov.cz

Texty k jednotlivým akcím uvnitř čísla >>>
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