NovoroĀní koncert

Fond kultury a ceny města

Thaibox

Ohlédnutí za jednou z nejvýznamnČjších akcí
roku. Novoroþní koncert v HolešovČ mČl
úspČch i letos...

Pravidla pro získávání pĜíspČvkĤ a také nominací cen osobnostem Holešova. Detaily na
stranČ...

Holešovští sportovci a thaiboxeĜi se v prosinci
pĜedvedli na galaveþeru v TáboĜe.
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Foto | Aleš Vitalík

V zahradě vyrostlo kluziště

Vít HoráĀek

Tőíkrálová sbírka v Holešově

PĜijćte si do zámecké zahrady zabruslit na ledovou plochu. MČsto na tĜi mČsíce pronajalo
kluzištČ...

...se díky úspČchu v soutČži dostal až do Japonska. Student gymnázia exceloval ve znalostech geogra¿e.

Ani silný mráz nepĜekazil letošní tĜíkrálovou
sbírku. O tom, jak probíhala a jaký mČla výsledek více na stranČ ...
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ÚVODNÍK STAROSTY

Na úvod nového roku – základní investice 2017
Vážení Holešováci, milí spoluobþané,
vstoupili jsme do roku 2017 a doufám, že
první dny a týdny se vám vydaĜily a pĜedznamenávají, že letošní rok bude pozitivní
a obohatí naše žití mnoha zajímavými setkáními a akcemi, úspČchy ve všech þinnostech,
ale také v oblasti osobní, tj. ve vzájemných
vztazích, ve využívání nám svČĜeného þasu
a velmi dĤležitém upevĖování psychické, duchovní a fyzické kondice a tím i zdraví. Stále
platí, že pokud ztratíme sny a rezignujeme
na svá pĜedsevzetí a necháme se znechutit,
nepĜestaneme tím žít, ale naše žití bude chudobné a prázdné.

Investice a rok 2016
MĤžeme Ĝíci, že rok 2016 ubČhl velmi
rychle až pĜekotnČ a mnoho vČcí se nestaþilo
udát, ale není to pravda. Až kronikáĜi našeho
mČsta i místních þástí ukáží svými zápisy, jaký
byl minulý rok i v oblasti investic, budeme
možná pĜekvapeni. V rámci majetku mČsta
probČhla oprava dvou stran zámecké fasády a stĜechy a byla zahájena poslední etapa
tČchto prací. A nejenže se povedla, ale mČsto
ji dokázalo i zainvestovat bez zbyteþného zadlužení nebo problémĤ. Další práce probČhly
i na údržbČ zámeckého areálu a zahrady. Ve
spolupráci s Vodovody a kanalizacemi (VaK)
KromČĜíž, ěeditelstvím silnic Zlínského kraje
(ěSZK) a dalšími správci sítí mČsto vybudovalo kruhovou kĜižovatku a upravilo pĜilehlé
prostory mezi ulicemi Palackého a 6. kvČtna.
Tato stavba výrazným zpĤsobem zpĜehlednila
a zjednodušila prĤjezdnost lokalitou a zvýšila
i bezpeþnost pro všechny úþastníky provozu.
ProbČhly další opravy chodníkĤ a komunikací (pĜedevším ulice U Potoka a chodníky
v ul. Palackého smČrem ke Kráþinám), opravy, vybudování a doplnČní nového veĜejného
osvČtlení (ul. PĜíþní, Všetuly cyklostezka a ul.
Dukelská aj.), obnova jedné z komunikací na
sídlišti U LetištČ a komunikace na Novosadech kolem „monobloku“.
ěadu rĤzných oprav a úprav realizovaly
pĜíspČvkové organizace mČsta (školy, školky,
MKS na zámku a ve svých objektech, SVý
i obchodní spoleþnosti TS a TH). Mnoho se
také podaĜilo v oblasti ochrany þi propagace
památek – stĜedovČký trámový stop v domČ
þp. 26, zmapování pĤdorysu Nové synagogy,
oprava váz v zámeckém parku nebo udržovací
práce na kamenných podlahách zámku. Významná byla také rekonstrukce bývalé školy
v ulici Pivovarská a zprovoznČní holešovského pracovištČ Finanþního úĜadu v tČchto prostorách a tím i jeho udržení ve mČstČ. Uskuteþnila se i Ĝada udržovacích prací v oblasti
zelenČ, dČtských a dalších hĜišĢ apod.

Leden 2017

Finance a rok 2017
Dá se Ĝíci, že ¿nanþní situace mČsta Holešova je stabilizovaná a mČsto je ve velmi dobré kondici s malou mírou zadlužení a s dobrými pĜíjmy pĜedevším z oblasti daní. Nyní
jde o to, co nejvíce využívat rĤzné projektové
výzvy a mČstské ¿nance využívat na pĜípadné
„spoluúþasti“. Z tohoto dĤvodu mČsto podalo
žádosti do rĤzných výzev a další pĜipravuje.
ZĜejmČ dojde – pokud bude dotace pĜiznána – na opravu autobusového nádraží, další
etapu regenerace panelového sídlištČ Novosady, opravy bytového domu þp. 55 a mateĜské
školy v Tuþapech, pĜedpokládá se i obnova
stadionu Míru a jeho úprava v moderní atletický areál – samozĜejmČ ve „stĜízlivé podobČ“
– oprava veĜejného osvČtlení a obnova chodníkĤ pĜedevším „mČstské“ þásti ulice Palackého a ul. Masarykova. PĜipravují se podklady
na opravu dĜevČné budovy mateĜské školy
v ul. Havlíþkova, na „zateplení“ a opravu dalších budov (hasiþský dĤm v ul. BoĜenovská),
revitalizace zámecké zahrady, respektive obory a sadĤ, jedná se s Ministerstvem kultury na
podpoĜe obnovy zámku a další podpoĜe opravy kostela. V uvedených oblastech bude tedy
záležet na úspČchu v grantových Ĝízeních.

Investice a rok 2017
Základní rozpoþet mČsta naznaþuje i nejdĤležitČjší oblasti, které jsou pro mČsto v letošním roce nejdĤležitČjší.
Ulice 6. kvČtna – Jedná se o druhou etapu obnovy samotné ulice. Tato stavba i s kruhovou kĜižovatkou a loĖskou opravou sítí
pĜesahuje, co se týká rozsahu, i nedávnou
rekonstrukci ulice Sušilova. Jedná se nadále
o sdruženou investici mČsta a ěSZK a opravu vodovodu a kanalizace VaKem KromČĜíž.
Stavba bude zahájena zĜejmČ v dubnu a bude
obsahovat stržení souþasné vozovky (v území
mezi ul. Palackého a kĜižovatkou s ul. Sokolská). Následovat bude oprava stávajících ĜadĤ
kanalizace a vodovodu i s obnovou pĜípojek
do domĤ. Na uvedené práce naváže budování
podloží a samotné cesty i související úpravy
chodníkĤ, vjezdĤ a pĜípadných parkovacích
stání. Další þást opravy cesty v „druhé“ þásti ulice probČhnou v návaznosti na tu první
loĖskou. Bude se jednat skuteþnČ o rozsáhlou
stavbu, která se velmi citelnČ dotkne života
obyvatel lokality i všech, kteĜí využívají komunikace k prĤjezdu.
Krytý bazén a pĜilehlé prostory – DvČ
desetiletí byly prostory tohoto objektu provozovány soukromým subjektem a k prosinci
2016 smlouva skonþila. Protože objekt vyžaduje výraznou opravu i modernizaci a také
zpĜehlednČní systému provozu z hlediska

napojení na sítČ, rozhodla po dlouhých diskusích Rada mČsta o pĜevedení provozu na
obchodní spoleþnost Tepelné hospodáĜství,
a to od 1. kvČtna 2017. Jednoznaþnou prioritou mČsta zĤstává zachování provozu celého
areálu pĜibližnČ v souþasném rozsahu, a to
i s pracovníky. Objekt je veĜejností znaþnČ
využíván a služby je tĜeba nadále pro obþany zajistit. Má ale za sebou takĜka tĜicetiletou historii užívání a byl postavený v urþité
dobČ, tehdejším zpĤsobem a technologiemi.
Obnovu nutnČ vyžaduje a z tohoto dĤvodu je
výhodné provozovat areál mČstem a postupnČ
vždy pĜes letní období po etapách opravovat.
PĜedpokládá se, že práce budou rozloženy na
nČkolik let s þasovČ omezenými odstávkami.
Rada vypsala výbČrové Ĝízení na projektanta
oprav a nyní se upĜesĖují podmínky a zadání.
Následovat bude stanovení etap prací a zĜejmČ první investice již v letošním létČ.
Zámek – Dodavatelská spoleþnost RAPOS již zahájila poslední etapu obnovy fasád
a stĜechy zámku – tedy stranu smČrem k pivovaru – a pĜepokládá se, že v první polovinČ roku budou práce dokonþeny. Tímto bude
i plášĢ zámku v poĜádku a nebude hrozit zatékání do objektu a další degradace omítek. NáslednČ je tĜeba se zamČĜit na most do zámku
a poté zaþít uvažovat o zpĤsobu využití a obnovy druhého patra. To je už ale jiný rozmČr.
SamozĜejmČ je tĜeba pokraþovat s opravami
podlah, tedy parket a dalšího, již devČt let využívaného, inventáĜe.
NámČstí sv. Anny – Tato lokalita je velmi exponovaným místem a s masnými krámy
je souþástí stĜedu mČsta. Proto se pĜedpokládá, že by letos mČsto zahájilo práce na rekonstrukci masných krámĤ a tím deklarovalo pro
správce sítí i nového majitele domu þp. 11, že
se aktivnČ zapojí do prací. DĤm þp. 11 by mČl
projít také rekonstrukcí a dokonce se pĜedpokládá vybudování veĜejných WC v tomto
objektu.
Další investice – DrobnČjších investic
a oprav je naplánováno více a ty se budou pĜipravovat. A to pĜedevším projektovými podklady a zpracováním studií. NČkteré následnČ
a operativnČ realizovat. Jedná se o nové dČtské hĜištČ a opravy stávajících, snad i školních
hĜišĢ, a pĜípravu nových lokalit. Zásadní prioritou zĤstává obnova chodníkĤ, komunikací
a osvČtlení, dalších objektĤ mČsta, nČkteré investice v místních þástech a možná i vybudování stálého kluzištČ pro bruslení pĜes zimní
období.
ŠĢastný, požehnaný, podnČtný a smysluplný rok 2017 všem…
Rudolf Seifert
starosta
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ReprezentaĀní ples města 2017
Holešov | Letošní reprezentaþní ples nemČl
chybu a organizátoĜi dodrželi to, co slibovali: pĜijel sympatický moderátor OndĜej Blaho, který s jemu vlastní elegancí „provedl“
návštČvníky plesu celým veþerem. Milovníky
tance dostala do varu kapela Marathon Band,
mažoretky Arabelky, taneþníci školy A&A MČdílkovi... a o nejvČtší vzrušení se poté postarala bohatá tombola. Svého majitele tak našel
skútr, sušiþka, vinotéka, ale i selátko.
Ples se skuteþnČ vydaĜil, i když v jeho pozadí byla spousta práce s organizací a chystáním. PodČkování za práci patĜí skupinČ okolo
organizace plesu, pĜedevším paní JanČ Slovenþíkové, která neúnavnČ plánovala, zajišĢovala program, Ĝešila problémy a shánČla dary
do tomboly.
Plesem však práce zdaleka nekonþí. Již
nyní organizátoĜi zvažují koncepci reprezentaþního plesu 2018. ýeká nás také spousta
dalších kulturních aktivit (napĜíklad Dny
mČsta).
Jana Rohanová

Upozornění
led na zámeckých
rybnících hrozí
prolomením
Vážení spoluobþané,
z dĤvodu silných mrazĤ zcela zamrzlo
koryto a tok náhonu, kterým protéká voda
do zámeckých rybníkĤ. Ty jsou nyní bez
pĜítoku vody, a tím hrozí vznik vzduchových mezer mezi vodní hladinou a ledem.
Tímto se výraznČ zvyšuje nebezpeþí prolomení ledu. Bruslení a vstup na rybníky
zásadnČ nedoporuþujeme, a pokud tak lidé
uþiní, konají výhradnČ na vlastní nebezpeþí.
Situaci zapĜíþinily povČtrnostní podmínky, ale i samotný pro¿l a stav toku
a pĜítok vody bude moci být obnoven až po
zmČnČ poþasí a pĜípadné oblevČ. Tok je od
minulého týdne zastaven a rybáĜi musejí
na ploše vytvoĜit a udržovat vČtrací otvory
pro ryby. I tím se stává plocha nebezpeþnČjší.
Doufám, že situaci zájemci o bruslení
a pohyb pochopí a v rámci své vlastní bezpeþnosti budou dbát doporuþení mČsta.
DČkuji
Rudolf Seifert
starosta

4

Poděkování za podporu
Vážení spoluobþané,
dovoluji si touto cestou podČkovat všem,
kteĜí se jakýmkoliv zpĤsobem podíleli a podpoĜili akce, jež souvisejí se zahájením nového roku v našem mČstČ. ProbČhl ohĖostroj,
otevĜeno bylo kluzištČ u zámku, následovala
tĜíkrálová sbírka a novoroþní koncert a také
ples mČsta. A zvládly se zatím i všechny rozmary zimy.
TČch, co aktivnČ pomohli, je mnoho. AĢ
to jsou pracovníci mČsta a MKS, SVý, Technických služeb, tak þlenové SDH Holešov

i Dobrotic, místní farnosti a charity nebo
úþinkující, dobrovolníci, zvukaĜi atd. Velké
podČkování patĜí i všem dárcĤm do tomboly
na ples mČsta, ale i další plesy, které dotváĜejí
a obohacují naše spoleþenské dČní na poþátku
roku.
Díky aktivnímu postoji tČchto osobností,
a doufám, že jsem na nČkoho nezapomnČl,
mĤžu Ĝíci, že mČsto Holešov patĜí a snad bude
patĜit i v roce 2017 k pĜíjemným místĤm pro
žití.
DČkuji
Rudolf Seifert

Holešovsko

Zimní radovánky v Holešově mají nový rozměr.
Město obyvatelţm nabízí vyžití na kluzišti
Holešov | Milovníci bruslení si pĜijdou na
své v HolešovČ. Od nedČle 8. ledna je zahájen provoz ledové plochy o rozmČrech 15 x
30 metrĤ. K dispozici je dČtem, žákĤm škol,
pĜípadnČ družin, dospČlým i sportovcĤm
a hokejistĤm.
V režimu zahájení provozu by kluzištČ
mČlo být otevĜeno bČhem pracovních dnĤ od
12 hodin. Je k dispozici školním skupinám
i veĜejnosti a díky osvČtlení bude provoz možný až do veþerních hodin, kdy veĜejnost od
19:00 vystĜídají hokejisté.
Vstupné (20 Kþ/jednotlivci, 10 Kþ/þlen
školní skupiny) je hrazeno v hospodáĜské budovČ v zámecké zahradČ. PĜímo u kluzištČ pak
je umístČno obþerstvení a zázemí pro odložení
obuvi þi bund.
KluzištČ je možné provozovat do 15ti stupĖĤ Celsia. Pokud to tedy poþasí dovolí, ledová plocha bude obyvatelĤm k dispozici až do
konce bĜezna. Pokud však teplota vystoupí
výš, je možné, že bude nutné kluzištČ uzavĜít.
UpozorĖujeme, že 8. ledna byl zahájen
zkušební provoz. Po jeho vyhodnocení tedy
mĤže dojít k urþitým zmČnám z hlediska

bezpeþnosti, technického zajištČní, þi provozní doby.
Na druhou stranu ještČ plánujeme aktivity, které by vyžití na kluzišti ještČ zatraktiv-

nily. Zvažujeme napĜíklad možnost noþního
bruslení a podobnČ.
Jana Rohanová
Aktuální informace na www.holesov.cz

Slavnostní novoroĀní koncert města Holešova
Holešov | PamČtníci prvních let po zprovoznČní prostor holešovského zámku si možná
vzpomenou, že na první roþníky novoroþních
koncertĤ (tím prvním o¿ciálnČ zahájil svou
þinnost Holešovský komorní orchestr Ivo Kureþky), museli jeho poĜadatelé pomalu nahánČt diváky. Neuplynulo ani tak moc let a stala
se z nČj skvČlá tradice. Je to snad jediná akce
v našem mČstČ, na které se sejdou snad všichni kulturnČ založení Holešováci, pĜátelé, známí i ti, kteĜí se zrovna nemusí, na které odhodí
(bohužel doþasnČ) své animozity a pĜátelsky

si popĜejí k novému roku, prohodí pár slov
a užijí si nejenom krásné atmosféry, ale i krásné hudby.
A té je tradiþnČ také dost. HKO letos opČt
pĜišel s tematickou novinkou – zatímco vloni kralovala Bernsteinova West Side story
a pĜedloni to byly vídeĖské operety, letošní koncert se nesl ve „španČlských rytmech“
– hlavním tématem byla Bizetova Carmen,
na kterou reagovali i hráþi – dámy þernými
šaty s rudou kvČtinou ve vlasech þi na rameni,
pánové rudými košilemi a la torero. ZaznČla

vČtšina „šlágrĤ“ z Carmen se všemi tČmi obtížnými zmČnami temp orchestru. Oþekávané dobré pČvecké výkony Kristýny Vylíþilové
a Aleše Janigy vþetnČ jejich opravdu reprezentativního zjevu a hereckého provedení
byly korunovány skvČlou KateĜinou Oškerovou, která se „položila“ do árie „ďamour est
un oiseau rebelle“ s takovou vervou a nasazením, že se diváci ocitli pĜímo v rušné Seville.
Celý koncert, doplnČný o Mozartovu pĜedehru
k FigarovČ svatbČ a o pĜedehru k Pikové dámČ
F. von Suppého opČt velmi vtipnČ komentoval
klavírista a universální provozovatel rytmické
a bicí sekce Lubor Horák. Dokonce i Aleš Janiga si v závČreþné skladbČ zahrál na triangl.
A jako na správném novoroþním koncertu
v bývalé rakousko-uherské monarchii nemohl
chybČt na úplný závČr diváky skandovaný Radeckého pochod J. Strausse st. HKO rozšíĜený
o dechovou sekci, tentokrát i se skvČlým klarinetem, který nádhernČ pozdvihl celkový zvuk
orchestru, vytváĜel opravdu pĜíjemnou, milou
náladu prvního lednového víkendu.
Slavnostní novoroþní koncert Holešovského komorního orchestru je další ze skvostných tradic našeho mČsta. A není to tradice
omezená na nČkolik osob – ty tĜi stovky spokojených posluchaþĤ v nabitém velkém sále
zámku, to už je opravdu významná þást obyvatel našeho mČsta!
Karel Bartošek

Leden 2017
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Chodby zámku pőedstaví 80 let filmu ve Zlíně
a práci Karla Zemana
Holešov | TĜináct výjimeþných ¿lmových
osobností, které se zapsaly do tuzemské, ale
i svČtové kinematogra¿e pĜedstavuje výstava,
která je od 14. prosince k vidČní v 1. patĜe holešovského zámku.
ProstĜednictvím osmadvaceti historických fotogra¿í z dílen a natáþení a þasové osy
z let 1936 až 2016 zachycuje významné mezníky zlínských ateliérĤ. ZmínČna jsou napĜíklad
jména jako Elmar Klos a Alexander Hackenschmied.
Výstavu doplĖují fotogra¿e a velkoformátové plakáty z ¿lmĤ Karla Zemana, které
sedm let ležely v depozitáĜi a naposledy byly
veĜejnosti pĜedstaveny v New Yorku.
Výstavy do Holešova zapĤjþila produkþní
spoleþnosti Filmfest, která si tento rok pĜipomíná 80. výroþí ¿lmových ateliérĤ ve ZlínČ.
ObČ expozice budou bČhem zimních mČsícĤ
veĜejnosti volnČ pĜístupné v dobČ konání kulturních akcí a poté podle bČžného provozního režimu zámku až do záĜí 2017. DoplĖují je
knižní publikace, které byly pĜi zmínČné pĜíležitosti vydány – knihy FA Kudlov 1 – Kudlovská stodola. Založení a první léta ¿lmových
ateliérĤ ve ZlínČ a Zaþalo to Ferdou Mravencem. 80 ¿lmových let 55 festivalových let jsou

v prodeji v MČstském informaþním centru
v HolešovČ.
Více informací k výstavČ zaznČlo 4. ledna
2017 v Dobrém ránu z ýeské televize Ostrava, jehož záznam je dohledatelný na adrese

http://www.ceskatelevize.cz/porady/
10435049455-dobre-rano/4172361000
71003/video/ pod názvem Beseda: 80. let ¿lmu ve ZlínČ.
Dana Podhajská

Soutěž o permanentku akcí MUSICA Holešov 2017
ZnČní tajenky posílejte do 5. února 2017
na e-mailovou adresu jana.rohanova@holesov.cz.
Jedna ze správných odpovČdí získá zdarma permanentku na jarní cyklus festivalu MUSICA Holešov 2017
A. podzimní kvČtina; spojka
B. hrdina Ĝecké novely; znaþka dusíku
C. vytvoĜiti manželský pár (obĜadnČ)
D. zĜícenina þeského hradu (Rollenberg)
E. tázací zájméno; StaroĜek
F. zmČna vČdomí (mn. þ.)
G. chebská továrna na kola; technická kontrola (zkr.)
H. kĜik (slovensky); ústĜední þást nervstva (zkr.)
I. Akademický klub alpinistĤ (zkr. s první þárkou);
oznaþení vitamínu (tokoferol); japonská znaþka
motocyklĤ (zkr.)
1. jméno psa; tázací zájméno
2. nezbytný doplnČk whisky; naše chránČná drobná
ryba, podobná candátovi
3. lidovČ hlupák; vodní (park)
4. znaþka rubidia; známá hra Václava Havla
5. SPZ þlenĤ naší vlády; KromČĜížská Jiskra (zkr.);
trny
6. spojka; osobní zájméno; komunistický svaz mládeže
TAJENKA (šedá pole): pestĜe zbarvený pČnkavovitý
pták, hnízdící v zámeckém parku v HolešovČ
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Připravila: Svatava Ságnerová

Holešovsko

Fond kultury, sportu a vzdělávání v roce 2017
V roce 2017 je opČt možnost žádat o dotace z Fondu kultury, sportu a vzdČlávání mČsta
Holešova. Dotace je poskytována za úþelem
podpory aktivit v oblasti kulturní, sportovní,
spoleþenské, vzdČlávací, sociální a životního prostĜedí, a to pro aktivity v HolešovČ þi
s Holešovem spojené. V roce 2017 existují
þtyĜi druhy dotací: dotace tzv. Akce milion,
dotace mimoĜádné, dotace na tČlocviþny a dotace na mládežnická družstva v dlouhodobých
soutČžích. Pro každou dotaci musí být podána
žádost na pĜedepsaném formuláĜi, speciální
dodatek žádosti dle druhu dotace a pĜílohy dle
þlánku 2 Obecných pravidel pro poskytování
a vyúþtování dotace z Fondu (tyto pĜílohy sta-

þí doložit v každém kalendáĜním roce pouze
jednou, a to u první podané žádosti žadatele).
Povinné pĜílohy jsou tĜi, a to
1) prostá kopie dokladu o zĜízení úþtu žadatele
2) prostá kopie listiny o ustavení (volbČ,
jmenování) souþasného statutárního orgánu
žadatele (lze použít aktuální výpis z veĜejného
rejstĜíku elektronicky podepsaný pĜíslušným
soudem)
3) þestné prohlášení žadatele dle þlánku 2
odstavce 2 Obecných pravidel pro poskytování a vyúþtování dotace z Fondu
PĜíjemcem mohou být právnické osoby
(spolky, poboþné spolky, pĜíspČvkové organi-

zace…). U mimoĜádných dotací i fyzické osoby
a fyzické osoby podnikající. Všechny tyto osoby však musí vyvíjet þinnost na území mČsta
Holešova. NejvČtší ¿nanþní þástka je tradiþnČ
rozdČlována v þásti tzv. Akci milion. Její uzávČrka je 28. 2. 2017. PĜíjem žádostí o mimoĜádné ¿nanþní dotace bude probíhat v termínu 1. 3. 2017 – 30. 11. 2017. Další informace
týkající se Fondu jsou k dispozici na o¿ciálním webu mČsta www.holesov.cz. PĜípadné
dotazy je možné konzultovat na následujících kontaktech: ilona.augusti@holesov.cz,
tel.: 573 521 550, petr.chvatal@holesov.cz,
tel.: 573 521 600.
Ilona Augusti

Výzva k pőedkládání návrhţ na udělení cen města
MČsto Holešov zveĜejĖuje výzvu k pĜedkládání návrhĤ na udČlení cen mČsta Holešova za rok 2016.
MČsto Holešov vyhlašuje osobnosti v následujících kategoriích:
1. Osobnost mČsta Holešova
2. Osobnost v oblasti kultury
3. Osobnost v oblasti volnoþasových aktivit
4. Kolektiv pĤsobící v oblasti kultury þi volnoþasových aktivit
5. Sportovní nadČje (do 15 let)
6. Jednotlivci za sportovní úspČchy do 20 let
vČku vþetnČ
7. Jednotlivci za sportovní úspČchy nad 20
let
8. Kolektiv pĤsobící v oblasti sportu
9. Trenér þi organizaþní pracovník pĤsobící
v oblasti sportu
10. ýin roku
Cenu Osobnost mČsta Holešova udČluje zastupitelstvo mČsta. Jejím nositelem se
mĤže stát fyzická osoba starší 40 let, která žije
þi žila v HolešovČ a která významným zpĤsobem ovlivnila nČkteré obory lidské þinnosti
a významnČ pĤsobila ve prospČch obþanĤ
mČsta, šíĜila þi šíĜí jméno Holešova doma i ve
svČtČ. Cenu od roku 2009 získali Miroslav Olšina, Mgr. Alena Grygerová, JUDr. Lubomír
Bartošek, MgA. Karel Košárek, Ing. František
Rafaja, Ing. František Hostaša a Josef Jakubþík.
Na osobnost mČsta Holešova v oblasti
sportu, kultury a dalších aktivit mĤže být nominován þlovČk þi kolektiv, který pĤsobí nebo
pĤsobil na území mČsta Holešova. Osobnosti
v oblasti sportu, kultury a dalších aktivit udČluje rada mČsta.
Novinkou v udČlování ocenČní je kategorie ýin roku, která má podpoĜit a ocenit jedince nebo skupinu lidí organizovanou þi neorganizovanou za významný þin nad rámec jejich
þinnosti. Všechny výše uvedené kategorie lze
udČlit in memoriam. UzávČrka všech návrhĤ
je 28. února 2017.

Leden 2017

Loňskou osobností města se stal Josef Jakubčík

Návrh na ocenČní mĤže podat každá fyzická nebo právnická osoba, která zašle vyplnČný
formuláĜ na adresu: MČstský úĜad Holešov,
Masarykova 628, 769 17 Holešov. Lze také
využít datovou schránku þi emailovou adresu
petr.chvatal@holesov.cz.
Poþet návrhĤ na ocenČní v jednotlivých
kategoriích není omezen. Každý návrh na
ocenČní musí být podán na samostatném formuláĜi. Údaje uvedené ve formuláĜi musí být

Foto | Jana Rohanová

ovČĜitelné (napĜ. u pĜedstavitelĤ klubu nebo
spolku, na internetu…).
Nominaþní formuláĜe a další informace jsou ke stažení na o¿ciálním webu mČsta
v sekci MČsto – Dotace a ocenČní. Nominaþní
formuláĜ je možné si vyzvednout také osobnČ
na MČstském úĜadČ, na odboru kultury, školství a památkové péþe.
Ilona Augusti
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Holešov si v únoru pőipomíná výroĀí smrti
významného rabína Šacha
Holešov | Osmého února si mČsto Holešov pĜipomíná 354. výroþí úmrtí významného židovského uþence rabína Šacha, který
v 17. století pĤsobil v holešovské synagoze
a je pohĜben na místním židovském hĜbitovČ.
Podle hebrejského kalendáĜe však toto výroþí letos pĜipadne až na 26. února. Synagogu
a ŠachĤv hrob pĜi této pĜíležitosti navštíví
velké množství židovských poutníkĤ z celého
svČta.
Zbožní chasidé pĜijíždČjí, aby se v HolešovČ pomodlili. KromČ Šachova hrobu nČkteĜí
z nich navštíví i studovnu, která v synagoze
vznikla loni a poutníkĤm nabízí rabínovy nejvýznamnČjší knihy. Ty se do Holešova podaĜilo získat ze svČtových internetových aukcí
a chasidĤm slouží ke samostudiu. Loni se pĜi
této pĜíležitosti v holešovské synagoze objevili
i Šachovi potomci.
„Rabín Šach patĜí mezi nejvýznamnČjší
rabíny pohĜbené na území ýeské republiky.
Takových míst pĜitom u nás moc není. Co do
významu a mimoĜádnosti je Holešovu nejbližší Krakow a Bratislava,“ Ĝíká o významném
rabínu správce a prĤvodce holešovských židovských památek Vratislav Brázdil.

Šach se narodil v roce 1621 v litevském
Vilnu a zemĜel v roce 1663 v HolešovČ, kde
pĜed smrtí pĤsobil jako rabín. ěadí se mezi
dvacet nejvýznamnČjších židovských uþencĤ,
jeho práce vČnované pĜedevším židovskému

právu jsou pro židovský svČt zásadní. ýást
knih, které Šach vydal, je bČhem turistické sezony k vidČní ve zmínČné studovnČ ve druhém
patĜe synagogy.
Dana Podhajská
Foto: MKS Holešov

Vánoce na gymnáziu v Holešově

Holešov | Poslední den školy v roce 2016
–Vánoþní den na gymnáziu se nesl tradiþnČ
v pĜátelské, pĜíjemné atmosféĜe vzájemné pospolitosti – každá tĜída si pĜipravila svĤj program pro ostatní.
A tak jste si mohli pĜi procházce školou zazpívat spoleþnČ koledy a vánoþní písniþky na
chodbách školy, ochutnávat cukroví, zdobit
perníþky, vytvoĜit si šperky z korálkĤ, vyfotit
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se ve fotokoutku, poslechnout si vtipnou koledu v podání orchestru tĜídy kvarta, podívat
se na cimrmanovské pĜedstavení septimánĤ,
zatanþit si, popovídat u punþe… Tato tradiþní
akce patĜí k mnoha milým aktivitám našeho
gymnázia, které tvoĜí domáckou, pĜátelskou
atmosféru, na kterou naši žáci tak rádi vzpomínají a k níž se mnozí absolventi vrací – také
letos se jich nČkolik pĜišlo do školy podívat

z vysokých škol, zavzpomínat, popovídat, jak
se jim daĜí a popĜát krásné svátky…
Vánoþní den uzavĜel zásadní „maþ“ sezony – fotbalový zápas studenti: profesoĜi.
Vánoce na gymnáziu se nesou v duchu tradic
a maximálního propojení žákĤ všech tĜíd a celého uþitelského sboru.
Miriam Kuczmanová

Holešovsko

Student gymnázia exceloval olympiádě IESO.
Ve finále se dostal až do Japonska
Holešov | Holešovské gymnázium zaznamenalo další úspČch. KonkrétnČ tamní devatenáctiletý student Vít Horáþek z Lukoveþku.
Nedávno se zúþastnil olympiády IESO – International Earth Sciences Olympiad, nebo-li
Olympiáda vČd o Zemi. Dokázal, že v oblasti
geologie je skuteþným odborníkem.
„Její hlavní zamČĜení se týká geologie,
která je doplnČna vČdními disciplínami jako
meteorologie, astronomie, hydrologie, environmentalistika a ostatní vČdy, jež se zaobírají popisem ZemČ a dČjĤ, které na ní probíhají,“
upĜesnil student s tím, že soutČž klade dĤraz
pĜedevším na logické uvažovaní a aplikaci
obecných fyzikálních principĤ na neživou pĜírodu.
Hlavní soutČž má dvČ þásti: teoretickou
a praktickou. „Testy se plní v prĤbČhu dvou
dnĤ, kdy teorie pĜedchází praxi. Teoretická
þást má za cíl ovČĜit nejen znalosti soutČžících, ale pĜedevším jejich schopnost myslet
v souvislostech. VČtšina úkolĤ se dala vyĜešit
za pomocí aplikace rĤzných fyzikálních principĤ, a proto nerozhodovaly jen “našprtané”
znalosti, ale hlavnČ porozumČní toho, jak se
jednotlivé systémy vzájemnČ ovlivĖují,“ dodal. „V praktické þásti jsme museli prokázat
schopnost rozlišovat rĤzné horniny a vČdČt,
jaké procesy se podílely na jejich vzniku. DĤležitým prvkem v této þásti byly výpoþty na
základČ námi namČĜených hodnot. Vedlejší
þást soutČže se skládala ze dvou projektĤ, které jsme plnili v mezinárodních týmech. Každý
tým musel zpracovat zadanou problematiku,
když své návrhy a Ĝešení prezentoval jednou
jako prezentaci a podruhé formou plakátu,“
popisoval Horáþek.
Jak jste se vlastnČ k soutČži dostal?
ýeský tým byl vybrán z nejúspČšnČjších ĜešitelĤ národního kola zemČpisné olympiády, ze
které se mi podaĜilo pĜivést bronzovou medaili.
Je tedy jasné, že máte skvČlé znalosti
týkající se pĜírodních vČd. Co Vás pĜivedlo k jejich oblibČ?

Vít Horáček s ředitelem gymnázia Zdeňkem Janalíkem

Foto | archiv školy

Vždy mČ zajímalo, jak fungují vČci kolem nás.
Stále se od pĜírody uþíme a snažíme se ji pochopit do vČtší hloubky. PrávČ ona komplexnost a v mnohých pĜípadech elegance mČ na
pĜírodČ nejvíce fascinují. Souþástí olympiády
byla mimo jiné Deklarace o globálním oteplování, kterou spoleþnými silami vypracovali
sami soutČžící. Bylo nám dáno za úkol šíĜit
osvČtu o globálním oteplování. Avšak není to
snadné, když tento fakt nejsou schopni pĜijmout ani nČkteĜí svČtoví lídĜi.

s muslimy z rĤzných koutĤ svČta a tuto zkušenost bych doporuþil každému.

Cestujete rád?
Myslím si, že cestování je jedna z nejlepších
vČci, které mĤže þlovČk dČlat. A podle mČ by
každý mČl, protože vám rozšiĜuje obzory, poznáváte nové lidi s jiným kulturním pozadím
a tím i jejich názory na rĤzné problémy. NapĜíklad jsem si díky soutČži mohl promluvit

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A PŘÍPRAVNÉ KURZY
K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA GYMNÁZIUM
Pátek 10. 2. 2017
Pátek 24. 2. 2017
Pátek 7. 4. 2017

14:00 1. přípravný kurz k přijímacím zkouškám
14:00–18:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
+ 14:00 2. přípravný kurz k příjímacím zkouškám
14:00 3. přípravný kurz k příjímacím zkouškám

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

Leden 2017

Souþástí úþasti ve ¿nále soutČže byla
cesta do Japonska. Popište prosím Vaše
zážitky a dojmy z cesty...
LetČli jsme pĜes Dubai a cesta trvala pĜes
19 hodin. Japonsko je zcela jiný svČt a hlavnČ
mentalita místních obyvatel je pro Evropana pĜinejmenším zajímavá. V srpnu, kdy se
soutČž konala, je v Japonsku nejvČtší teplo
a kvĤli oceánu je zde neskuteþná vlhkost
vzduchu. Teploty ani pĜes noc neklesaly pod
27 °C. NaštČstí veškeré budovy i autobusy,
které nás všude dopravovaly, jsou dokonale
klimatizované. OrganizátoĜi pro nás mČli na
první dva dny pĜipraven kulturní program
a celý týden jsme byli v kontaktu se studenty vysoké a stĜední školy v Mie, kde se soutČž
odehrávala. Co pro mČ bylo nejvíce zarážející,
byla japonská neznalost angliþtiny. Za celou
dobu soutČže, jsem potkal snad jen pČt JaponcĤ, kteĜí umČli plynule hovoĜit anglicky.
Plánujete se pĜírodním vČdám vČnovat
nČjak víc? Nebo je to pouze “koníþek”?
Rád bych se vČnoval buć fyzice nebo informatice. Zrovna informatika je dnes velmi
progresivní obor, a i proto se spíše pĜikloním
k ní. ZemČpis byl vždy spíše mĤj koníþek, než
že bych ho chtČl v budoucnu intenzivnČji studovat.
Jana Rohanová
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Od strašidelných masek, drakţ, kuchaőské soutěže
až po Vánoce v Nízkoprahovém klubu Coolna
Holešov | Do Coolny si chodí dČti nejen zahrát rĤzné hry, popovídat si s kamarády þi
pracovníky, napsat si domácí úkoly, ale chodí
sem také na nejrĤznČjší akce, které jsou zde
poĜádány. Akce jsou urþeny jak pro pobavení
dČtí, ale také proto, aby se nČco nového nauþily, v nČþem se zdokonalily, nauþily se spolupracovat a smysluplnČ využít svĤj þas.
Po úspČšných letních prázdninách v Nízkoprahovém klubu Coolna, kdy jsme s dČtmi
„cestovali po svČtČ“ a poznávali taje rĤzných
krajĤ, jsme se v podzimním období vrátili
k naší krajinČ a jejímu krásnému zvyku – výroba drakĤ. Pracovníci s dČtmi nejprve vyrábČli konstrukce na draka, pak si draky vyzdobili. Bohužel však nebylo vhodné poþasí
k jejich pouštČní venku, ale my se nevzdáváme a draci jsou v klubovnČ nachystáni na
vhodnou chvíli, kdy je všichni vyrazíme ukázat svČtu.
Další velice povedenou akcí byla oslava
Halloweenu, který je typický strašidelnou
atmosférou, maskami a vyĜezáváním dýní.
I v CoolnČ jsme toto období prožili v tomto
duchu. SpoleþnČ jsme vyĜezávali dýni, která
nám potom v klubovnČ krásnČ svítila a naladila nás do atmosféry. Jme také moc rádi, že
k nám do Coolny pĜijala pozvání studentka
místního gymnázia Holešov Adriana Navrátilová, která má zkušenosti s umČleckým líþením a dČtem malovala nejrĤznČjší strašidelné
masky na obliþej. Akce byla velice povedená,
všechny pĜítomné líþení a aktivity v CoolnČ
bavily.
Jelikož dnes rĤzné soutČže hýbou svČtem,
tak jsme ani v CoolnČ nezaháleli. Vyhlásili
jsme soutČž Coolna Masterchef. Ti, kteĜí do
Coolny zavítali, vytvoĜili skupinky po dvou.
Každá dvojice si vylosovala barvu stolu, na
kterém již byly nachystané potraviny a úkolem bylo vytvoĜit co nejzajímavČjší, nejchutnČjší a nejpoutavČjší jídlo a nápoj, které nám
musí skupina zároveĖ originálnČ prezentovat.
Porota, která pokrmy hodnotila, mČla možnost ochutnat sladké a slané pokrmy. Všichni
zúþastnČní byli ocenČni a každý z nás si soutČž
náramnČ užil.

A v neposlední ĜadČ jsme v CoolnČ spoleþnČ prožili dobu adventní i vánoþní. Vyzkoušeli jsme si rĤzné vánoþní zvyky a tradice
(jako napĜíklad lití olova, pouštČní skoĜápek
po vodČ, rozkrajování jablka, házení botou,
atd.), dále jsme zpívali koledy, pekli spoleþnČ cukroví a vaĜili punþ. Zhlédli jsme ¿lm
a nazdobili vánoþní stromeþek vlastnoruþnČ
vyrobenými ozdobami. Do Coolny také zavítal
Ježíšek, který dČtem na pĜíští rok pĜinesl hudební nástroje a další zajímavé hry a aktivity,
které v CoolnČ budou pro všechny k dispozici.
Proto neváhejte a navštivte Nízkoprahový klub Coolna i vy, urþitČ se u nás nudit nebudete a na pĜíští rok plánujeme další velké
množství zajímavých akcí, aktivit a þinností.
Jedenou z nich je i rozšíĜení služeb o terénní formu sociální práce. Díky ní se lehce pozmČní i otevírací doba klubu. Po celý týden je
klub otevĜen od 12:00 do 17:00 hodin. KromČ
stĜedy, kdy je otevĜeno do 15:00! Od 15:00
do 17:00 probíhá již zmínČná terénní práce

v holešovských parcích, hĜištích a odlehlých
þástech mČsta.
TČšíme se na Vás jak v CoolnČ, tak v terénu.
Pracovníci Nízkoprahového klubu Coolna

Výtěžek sbírky pro onkologicky nemocné děti
Na konci loĖského roku se konala i v HolešovČ sbírka na podporu brnČnské dČtské onkologie. Z vybraných penČžních prostĜedkĤ byly zakoupeny kity (diagnostické soupravy) na specializovanou laboratorní diagnostiku nádorových onemocnČní, které umožĖují podávání cílené, individuálnČ zamČĜené, personalizované léþby zhoubných nádorĤ u dČtí, což je situace, kterou ještČ u dČtí zdravotní pojišĢovny nehradí.
Celkem se vybralo krásných 162 420 Kþ. U vás v HolešovČ bylo v pokladniþce na radnici 280 Kþ, v knihovnČ 220 Kþ, v kvČtináĜství Kamélie
2863 Kþ, v hraþkáĜství na námČstí 1550 Kþ, v lékárnČ Medica 757 Kþ, vinotéka Ehrlichovi 811, kosmetika paní Vernerová 440 Kþ, prádelna paní
Telecká 292 Kþ.
Jsem ráda, že na koncertČ byl pĜítomen tatínek Kubíþka StĜíteského a mohla jsem mu pĜedat 40 000 Kþ. Doufám, že Kubíþkovi pĜinesou
štČstí a pomohou v léþbČ. Takže na dČtskou onkologii se 16. 12. odvezlo 122 420 Kþ. O jejich využití se opČt dozvíte na dalším koncertČ, který bude
16. 12. 2017 opČt od 15:00 v KD v LoukovČ.
PĜeji Vám všem krásný vstup do roku 2017 s úctou a láskou Pavlína Blahová
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Tői králové dorazili na radnici

Tři králové navštívili starostu města Rudolfa Seiferta a úředníky

Foto | Jana Rohanová

Tőíkrálová sbírka proběhla i v Centru pro seniory

Holešov | 5. ledna v odpoledních hodinách
náš domov navštívili TĜi Králové.
Tradice letitá, smysluplná a krásná. VždyĢ
pomoc potĜebným (pro které je sbírka primárnČ urþena) je akt smysluplný a uznávaný
napĜíþ rĤznými zemČmi.
Za tĜi krále byly pĜevleþeny tĜi šikovné
dívky a doprovázela je vedoucí skupinky paní
Gabriela Botosová. PatĜí jim všem velký dík.
Naši obyvatelé potĜebují tradice, pĜipomínají jim jejich život, který prožívali v minulosti
a navozují pĜíjemné vzpomínky a pocity. Každý uživatel pĜispČl malou þástkou do kasiþky a ví dobĜe, že i peníze vybrané u nás jsou
nedílnou souþástí pomoci, která bude dobĜe
využita.
Celková vybraná þástka v našem Centru
pro seniory þiní 2.924,-Kþ.
Gabriela Holþáková
Instruktorka sociální péþe
CPS Holešov

Leden 2017
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Výsledky Tőíkrálové sbírky nejsou o penězích,
ale o lásce v srdcích
Holešov | Dovolte mi za Charitu Holešov podČkovat Vám i všem, kteĜí se podíleli na tak
nádherné TĜíkrálové sbírce 2017.
Celkem se zapojilo 87 skupinek, zapeþetilo úĜednČ 93 pokladniþek a koledovalo se
v 18 ti obcích. (Holešov = jedna obec složená
z místních þástí). Termín koledování byl dán
na sobotu 7. 1. 2017. Koledovalo se za poþasí
–17 °C, poprašku a námrazy.
ýástka je krásná 549 548,Ano, ty vysoké þísla nás pĜivádČjí v úžas,
ale mnohem více žasnČme nad tím, že lidé se

BoĢenovice
Holešov

rozhodli v tak nevlídném mrazivém poþasí
obČtovat svĤj volný þas, energii a pohodlí pro
druhé, vzali na sebe roli králĤ þi vedoucích
a vyrazili koledovat. A to jak z Ĝad dospČlých,
tak z Ĝad dČtí a studentĤ. A na druhé stranČ
je stejnČ krásné sledovat, jak lidé otevírali
dveĜe svých domĤ i srdcí a vesele nabízeli pohostinnost a zázemí pro promrzlé koledníky,
vzpomínali na koledování ve svých dČtských
þasech a mČli z koledníkĤ radost. Nejedna
skupina se vracela obdaĜena mnoha krásnými
zážitky ze setkání s tČmi, kterým pĜišli donést

poselství o lásce a požehnání do nového roku
a na dveĜe vepsali ono K+M+B +2017.
Kolik dobra se v tomto skrývá? To se nedá
vypovČdČt. SvČdþí to ale o tom, že stále ještČ
uznáváme kĜesĢanské hodnoty dobra a lásky
– a to v dnešních dobách není málo.
PĜejeme Vám i nám všem, aby ta radost
šíĜit požehnání dobrého a laskavého nepĜestala po celý rok 2017. JeštČ jednou dČkujeme.
Za Charitu Holešov Leona Machálková
(Koordinátor TKS 2017).

6 040,00 KĀ
232 789,00 KĀ

Horní LapaĀ

12 630,00 KĀ

Jankovice

11 019,00 KĀ

Kostelec u Holešova

22 950,00 KĀ

Kurovice

9 809,00 KĀ

Ludslavice

22 920,00 KĀ

Martinice

22 375,00 KĀ

NďmĀice

7 687,00 KĀ

Pacetluky

7 195,00 KĀ

Prusinovice

36 240,00 KĀ

PĢílepy

35 437,00 KĀ

Racková

25 552,00 KĀ

Roštďní

14 728,00 KĀ

Rymice

23 550,00 KĀ

TĢebďtice

10 608,00 KĀ

Zahnašovice

18 005,00 KĀ

Žeranovice

30 014,00 KĀ

Celková Āástka:
12
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Tőíkrálová sbírka 2017 v Holešově oĀima koledníkţ

Holešov | Každoroþní a tradiþní TĜíkrálová sbírka se v HolešovČ odehrává se stejným
scénáĜem. Sraz je v sobotu ráno v DomČ
U sv. Martina, odtud se odebírají všichni prĤvodem na námČstí, u vánoþního stromu se
spoleþnČ vyfotí, pak se pĜesunou do kostela na
požehnání, a pak se již po skupinkách rozchází do urþených ulic mČsta.
Po koledování se vracejí do zázemí
„u Martina“, kde na nČ již þekají organizátoĜi.
Vedoucí odevzdají pokladniþku a všechny doklady, koledníci se vysoukají ze zapĤjþených
kostýmĤ a všichni se jdou zahĜát, obþerstvit
do sálu, kde dostanou párky nebo polévku
s peþivem, dle výbČru.
Letos jsme však ještČ chtČli získat i vČtší pĜehled o tom, jak vnímají sami koledníci
koledování, napsat þlánek tak trochu jinak.
Své zážitky aĢ už veselejší, þi smutnČjší mohli
vypsat do dotazníþku (zapisoval vedoucí skupinky) a tak tady máme pár postĜehĤ.
Jedna z otázek byla: Co si budete pamatovat z letošního koledování – co jste zažili
dobrého, špatného, zajímavého?
• Letos byl velký mráz, necítili jsme ruce ani
nohy, ale hĜálo nás to, že nám lidé rádi otevírali.
• Lidé, když nám otevĜeli, mČli radost a usmívali se, i když to normálnČ nedČlají.
• Budu si pamatovat písniþku „My tĜi králové“.

Leden 2017

• Jedna paní nám povídala o svém životČ.
• Jedna paní Ĝíkala, že nemá ani korunu, tak
jsme jí dali nČco ze sladkostí, které jsme si
vykoledovali, a ona mČla oþi zalité slzami…
• Budu si pamatovat, že si mám vzít ven rukavice.
• Pomohli jsme lidem, kteĜí to budou potĜebovat, spousta lidí nás pozvala k sobČ domĤ
a pohostila nás, šli jsme do kostela a taky
jsme se fotili.
• Byla velká zima, ale nabízeli nám rum i slivovici.
• HodnČ lidí má krásné pejsky a byli hodní
a milí.
• Bylo to skvČlé. DČti byly nadšené, když mohly vidČt, jak vypadají uvnitĜ staré domy na
námČstí. Také jsme byli i na faĜe a dostali
opravdu hodnČ koledy (cukroví a sladké).
• NČkde bylo vidČt lidi za oknem, ale neotevĜeli nám. Ale ti co otevĜeli, byli skvČlí.
• HodnČ nás lidé obdivovali, že v tom mrazu
koledujeme, litovali nás a možná o to více
pĜispČli.
• V jednom domČ byl pán, který zvedal našeho krále, aby mohl napsat požehnání na
dveĜe – legrace.
• Mohlo to být delší, poþasí bylo krásné.
• Jak jsme se strašnČ nasmáli, radost obdarovaných i nás, kdesi mČli strašnČ tvrdé cukroví.

• Bylo to milé, pamatuji si ty úsmČvy. A nČkde
mČli koþiþku ve dveĜích.

• Zima, zima, zima….a zase zima!!!
Vykoledovaná þástka v HolešovČ, jeho místních þástech a okolních obcích je opČt rekordní: 549 548 Kþ.
DČkujeme všem, kdo jakkoliv pomohl.
KoledníkĤm a jejich vedoucím – bez nich by
sbírka opravdu probČhnout nemohla. Vám
všem, kteĜí jste koledujícím promrzlíkĤm
otevĜeli, pĜijali od nich požehnání a pĜispČli,
pracovníkĤm Charity Holešov za organizaci,
otci dČkanovi za poskytnutí zázemí, spolupráci a pomoc pĜi páteþním koledování i samotné sbírce, otci kaplanovi za pĜevezení všech
potĜebných vČcí, našim milým a laskavým
dobrovolnicím z kuchynČ a tČm, kteĜí výtČžek sbírky poþítali. Velmi nám pomohli uþitelé ze všech tĜí ZŠ s oslovením dČtí a jejich
rodiþĤ. DČkujeme starostĤm okolních obcí,
kteĜí s touto sbírkou mají nemalé starosti navíc, MČstské policii v HolešovČ, pracovnicím
ýeské spoĜitelny a.s. a také našim sponzorĤm: Svoboda a BĜezík – peþivo, s. r. o. – opČt
nám dodala koláþky i rohlíky pro holešovské
koledníky, JOSPO, a. s. za polévky a párky
a NESTLÉ ýESKO s. r. o. závod SFINX za
sladkosti.
DČkujeme.
Charita Holešov.
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SVý TyMy poĜádá
JARNÍ PRÁZDNINY
NA HORÁCH

Tői premiéry v thaiboxerském ringu

S celotáborovou hrou
„ZA ZVÍěATY KOLEM SVċTA“
pro dČti a rodiþe s dČtmi,
lyžaĜe i nelyžaĜe
13. 2. 2017 – 17. 2. 2017
ubytování na Trojáku
možnost lyžaĜského výcviku
s instruktorem
CENA: 2 550,- / dítČ + 500,- vleky nebo
+ 1 500,- vleky a instruktor
2 950,- / dospČlí
Termín pĜihlášení do 13. 1. 2017,
nejlépe obratem
Informace a pĜihlášky v kanceláĜi TYMY nebo
tel.: 573 39 69 28, 734 358 563

PRÁDELNA-ýISTÍRNA
NOVOSADY
PO–PÁ 7:00–17:00
Tel.: 737 145 008
chemické þistČní odČvĤ
chemické þistČní kĤží (duben)
praní pro zdravotnická zaĜízení
praní civilního prádla
praní pracovních odČvĤ
þistČní kobercĤ

Holešov | Poslední akcí v tomto roce byl pro
náš oddíl galaveþer v TáboĜe, který se konal
15. prosince.
Holešov reprezentovali tĜi zápasníci a každý z nich mČl svým zpĤsobem premiéru.
Robin Šmíd, aktuální vicemistr ýR v disciplínČ K1, nastoupil ke svému prvnímu profesionálnímu zápasu (bez chrániþĤ). Podle
pravidel K1 se utkal se slovenským soupeĜem
a po veliké bitvČ, ze které si odnáší tĜi stehy na
oboþí, vítČzí 2:1 na body.
Druhým naším zástupcem byl OndĜej Vašíþek, který nastoupil do ringu poprvé v životČ. V amatérském zápase podle plných pravidel Muay Thai se stĜetl s domácím zástupcem
z KBC Tábor. Na první zápas v životČ pĜedvedl
výborný pĜehled a slušnou fyzickou kondici.
Po tĜech kolech byl vyhlášen vítČzem domácí

zápasník, což nás pomČrnČ pĜekvapilo, ale nevadí, budeme bojovat dál.
Posledním naším ¿ghterem byl Petr „Zdena“ Haiser, aktuální mistr ýR v K1, který nastoupil ke svému prvnímu pro¿ zápasu dle
plných pravidel Muay Thai. Jeho protivníkem
byl slovenský trenér RasĢo FraĖo z Cerberos Gymu. Haiser využíval veškeré techniky
Muay Thai, lokty, kolena, kopy, údery a po
tĜech kolech zaslouženČ vítČzí 3:0 na body.
Sezóna 2016 pro nás sice skonþila, ale
už teć jsme myšlenkami na únorovém tréninkovém pobytu v Thajsku, kde se budeme
pĜipravovat na tĜetí roþník Veþera bojovníkĤ,
který se uskuteþní 23. 3. 2017 v holešovském
zámku.
Petr Osokin,
trenér

SbČrna: Pracovní odČvy U Pštrosa
(naproti budovy Komunálu)
www.najistodocista.cz

Odvoz a ekologická
likvidace autovraků
Vystavení dokladu ekolikvidace
vašeho autovraku NA MÍSTĚ

až 1500 Kč za váš vrak
Autovrakoviště Třebětice
Tel.: 777 550 621, 608 749 219
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ZUŠ v zrcadle adventu
Holešov | Adventní doba patĜí k nejkrásnČjším údobím roku.
Je dobou, v níž v pĜipomínce narození
Spasitele hledáme v sobČ to nejlepší, co v nás
je. Je dobou, kdy se snažíme povznést k nČþemu lepšímu a smysluplnČjšímu v nás, dobou,
kdy cítíme, že chceme nalézt cestu k tČm druhým a uþinit je šĢastnČjšími.
Jsou rĤzné zpĤsoby obdarování a jedním
z výrazových prostĜedkĤ je i hudba. Proto
v tomto þase naše škola uspoĜádala Ĝadu kon-

certĤ, které mČly tento úkol splnit. AĢ už to
byl koncert uþitelĤ v místním kostele, besídka žákĤ s podpoĜením projektu „Malé mimi“
BaĢovy nemocnice a jejího novorozeneckého
oddČlení, þi velká pĜehlídka souborĤ a nejlepších sólistĤ v sala terrenČ zámku. Taneþním projevem nás obohatilo naše oddČlení
vystoupením v kinČ SvČt a celou plejádu uzavírá v lednu TĜíkrálový koncert, jehož výtČžek pĜispČl stejnojmenné sbírce naší Charity. V neposlední ĜadČ se mĤžeme tČšit na

VIII. varhanní koncert Ludvíka Šuranského,
který se uskuteþní 24. ledna v 18.00 hod.
v kostele Holešov. VČĜíme, že jsme svými aktivitami pĜispČli k vaší spokojenosti a radosti
nad výkony vašich dČtí, obohatili váš prožitek
z této sváteþní doby a závČrem nám dovolte
popĜát vám všem jen to nejlepší v tomto nastupujícím roce.
ěeditelství a kolektiv pedagogĤ
Základní umČlecké školy Holešov

ěímsko-katolický kostel Nanebevzetí
Panny Marie
a Základní umČlecká škola Holešov
Vás zvou na

VIII. VARHANNÍ KONCERT
Ludvíka Šuranského
Úterý 24. ledna 2017 v 18 hodin
J. S. Bach, D. Buxtehude,
J. Seger, J. N. Lemmens,
J. Brahms, S. Karg-Elert
a Alexandre Guilmant
vstupné dobrovolné

Leden 2017
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AKCE ZAHRÁDKÁŐŢ

Děti zdobily vánoĀní strom pro zvíőátka

ZO ýZS Holešov pĜipravuje na rok 2017
v DomČ zahrádkáĜĤ, na Dlažánkách 321,
odborné pĜednášky:
7. 2. 2017 od 15:00 hod.
OšetĜování ovocných stromĤ, povolené a doporuþené postĜiky
3. 3. 2017 od 17:00 hod.
PČstování kvČtin k sušení, zpĤsoby sušení
a využití
7. 4. 2017 od 17:00 hod.
PČstování a ošetĜování jahod, nejvhodnČjší
odrĤdy
25. 3. 2017 od 15:00 hod.
VÝROýNÍ ýLENSKÁ SCHģZE s tombolou
a taneþním veþerem
21. 4. 2017 od 8:00 hod.
Okresní kolo mladých zahrádkáĜĤ – VČdomostní soutČž žákĤ ZŠ Holešova a okolí a studentĤ gymnázia (zámek)
od 28. 4. do 1. 5., od 5. 5. do 8. 5. 2017. Okresní soutČže ve Floristice žákĤ ZŠ, studentĤ SŠ,
dobrovolníkĤ þlenĤ ZO ýZS (výstavištČ FLORIA KromČĜíž)
KvČten, þerven – Odborná exkurze do zahrad
severní Moravy

Mám zájem koupit byt
v HolešovČ.
Tel.: 604 126 290

PěEDNÁŠKA NA TÉMA:
Ochrana rostlin na zahradČ
PĜedjarní ošetĜování stromĤ:
PostĜiky – kdy, jak, þím, co?

Holešov | Úterním mrazivým ránem 21. prosince se vydalo 22 dČvþat a chlapcĤ z 1. C ze
3. Základní školy v HolešovČ spolu s paní vychovatelkou J. Budišovou a paní uþitelkou
I. Rossmannovou na vlakové nádraží, aby odsud odjeli smČr Jankovice.
Cesta vlakem ubČhla velmi rychle a dČti
plné oþekávání vystoupily na vlakové zastávce, kde na nČ þekal jeden z myslivcĤ Mysliveckého sdružení Jankovice se svými dvČma
psy. DČti se nejdĜíve ostýchaly, ale po krátkém
pĜedstavení našeho prĤvodce a jeho pejskĤ,
se vydaly do blízkého lesa. Jejich cílem bylo
najít vhodný stromeþek, který chtČly ozdobit
dobrotami pro zvíĜátka a ptáky.
Namrzlá tráva a škraloupy ledu na kalužích nám kĜupaly pod nohama. Cesta mrazivým lesem s hledáním vhodného stromku
byla jedním velkým dobrodružstvím. Jeden
strom byl velký, jiný zase mČl málo vČtví, další byl pĜíliš nízký. Po dlouhém hledání jsme
objevili porost smrkĤ, který pĜímo vyzýval
k tomu, abychom právČ tady nazdobili zvíĜatĤm jejich vánoþní stromeþek. DČti si z domova ve svých batĤžcích vezly jablíþka, lojové
koule, mrkev, tvrdý chleba, kukuĜiþné klasy

a také ĜetČz z burských oĜechĤ, který spolu
navlékaly ve školní družinČ. Dobrot bylo tolik,
že nakonec nezĤstal nazdobený jeden strom,
ale hned þtyĜi.
Zima nám poĜádnČ zalézala za nehty a tak
jsme se vydali lesní cestou zpČt do Jankovic,
kde na nás þekal v místním „muzeu“ horký
þaj a svaþina. V pĜíjemnČ vytopené starobylé
svČtnici jsme naplnili bĜíška dobrotami od
maminek a sladkostmi od myslivcĤ. Zazpívali jsme spoustu písniþek, pĜednesli jsme naši
vánoþní besídku. Myslivec pan Petr Krumpolc
dČtem vyprávČl o vysoké zvČĜi, vyzkoušel je ze
znalostí zvíĜat z mysliveckého kalendáĜe. Paní
vychovatelka vyprávČla o vánoþních zvycích
a tradicích.
Dopoledne nám rychle utíkalo a všem
se nám moc líbilo. Cestou vlakem zpČt do
Holešova jsme naplnČni dojmy z krásného
dopoledne vyprávČli své zážitky všem spolucestujícím ve vlaku. DČkujeme MS Jankovice
za pozvání a pĜíjemnou akci, kterou pro nás
pĜipravili.
Jana Budišová,
vychovatelka školní družiny 3. ZŠ Holešov

Betlém v Ludslavicích

OdpovČdi na tyto otázky
vám zodpoví:
zkušený odborník a u nás již
známý
pan MVDr. František Václavík
V úterý 7. 4. 2017 v 15:00 hod.
v DomČ zahrádkáĜĤ,
Dlažánky 321, Holešov
Na pĜednášku zve všechny zájemce
výbor ZO ýZS Holešov
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Za pĜispČní obecního úĜadu mají v Ludslavicích nový nasvícený betlém, který je vystaven na návsi
vedle kostela sv. Václava v životní velikosti. Betlém bude k nahlédnutí až do 2. února do Hromnic.

Holešovsko

TaneĀní pőedstavení Tisíc a jedna noc uchvátilo diváky
Holešov | V pĜedvánoþním þase patĜí neodmyslitelnČ mezi kulturní lahĤdky vystoupení
žákyĖ taneþního oboru ZUŠ Holešov. I v letošním roce sledoval naplnČný sál kina SvČt se
zatajeným dechem více než hodinové vystoupení malých i vČtších baletek a taneþnic. PĜihlížející rodiþe a fanoušci odmČnili všechny
úþinkující bouĜlivým potleskem a ocenili tak
jejich pĜípravu a skvČlé taneþní výkony. Za
pĜihlížející diváky dČkuji všem vystupujícím,
vedení ZUŠ Holešov a organizátorĤm v þele
s Janou Lochmanovou, vyuþující taneþnímu
oboru, zá nádherný kulturní poþin.
Mgr. Svatava Ságnerová

VánoĀní koncert souboru Corda Magico
Holešov | PĜíjemný hudební zážitek i vánoþní atmosféra – obojí se snoubilo v nedČlním
podveþeru 18. prosince 2016, kdy se v HolešovČ konal tradiþní vánoþní koncert umČleckého
souboru Corda Magico. Drive club kina SvČt
pĜivítal necelé tĜi desítky posluchaþĤ, kteĜí si
vyslechli úvodní slovo Sylvy Šimeþkové o významu vánoþních svátkĤ a poté se ponoĜili do
kouzelných tónĤ hudby.
SváteþnČ ladČné melodie a nádherný zpČv
uchvátily všechny pĜítomné diváky a pĜenesly je z pĜedvánoþního stresu a shonu do þasu
rozjímání a pokory, do þasu nadČje, lásky

a štČstí … Souþástí koncertu byl rovnČž charitativní prodej výrobkĤ obecnČ prospČšné spoleþnosti Auxilium o.p.s., která peþuje o dČti se
zdravotním postižením.
PodČkování za krásný pĜedvánoþní veþer
patĜí þlenkám souboru Corda Magico, které se
pĜedstavily v této sestavČ: Sylvie Šimeþková,
Nelly Billová, Alenka Vaculíková, Klára Bartošková a Danuše Pospíšilová.
Všem lidem dobré vĤle pĜeji co nejšĢastnČjší rok 2017.
Mgr. Svatava Ságnerová
Každý mĤže pomáhat, z.s.

Koupím tuto
ohýbanou stČnu

Tel.: 603 447 040

PRODÁM STAVEBNÍ POZEMEK
þ. 449/10, k. ú. Chvalþova Lhota
(Javornická ulice), 1.478 m2,
na 1–2 stavební místa, orientace na jih,
tichá lokalita, sítČ na hranici pozemku.
Nyní je to udržovaná a oplocená zahrada,
se studnou, zahradním domkem,
ovocnými stromy.
Cena: 1.350,- Kþ/m2
Kontakt (po 17. hodinČ), tel.: 608 808 128

Leden 2017
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LEDEN
20. 1. Sousedská aneb Ples
v TYMY – zveme všechny rodiþe, pĜátele, sponzory, sousedy
a širokou veĜejnost od 20:00, vstupné: 100,v pĜedprodeji, 150,- na místČ, k tanci a poslechu hraje skupina QUANTO, zajištČn bohatý
program a obþerstvení
21. 1. DČtský karneval „Madagaskar“ – od
15.00, pestrý program /tance, hry, soutČže…/
vstupné: dospČlí 50,- Kþ, dČti 30,- Kþ, dČti
v masce 20,- Kþ
22. 1. RC modely – tréning od 10.00, vstup
pro veĜejnost 20,- Kþ
22. 1. Jak šel knír do svČta v divadélku TYMY
od 16.00, hostuje divadlo Hvízd, vstupné 40,- Kþ

ÚNOR
4. 2. a 18. 2. RC MODELY – tréning od 14.00
do 18.00 v tČlocviþnČ TYMY
9. 2. Tea time – posezení u þaje – pĜijćte si
popovídat anglicky s našimi dobrovolníky
z ěecka a ŠpanČlska od 16.00 do 18.00
11. 2. Diskoples mladých (od 12ti let) – spoleþenský sál TYMY od 17.00, vstupné: 70,- Kþ
13. 2.–17. 2. JARNÍ PRÁZDNINY V TYMY
„VċDOHRANÍ“ – bádání a pokusy zábavnou
formou pro dČti od 6ti let, výlet do Pevnosti poznání v Olomouci, cena: 1290,- Kþ, dČti
mohou být pĜihlášeny i na jednotlivé dny,
program zajišĢuje Barbora Winklerová a KvČta Zemanová, pĜihlášky v kanceláĜi v SVý
– TYMY

23.–27. 1. Škola lyžování a snowboardingu na
Trojáku pro dČti MŠ a ZŠ – informace a pĜihlášky v kanceláĜi TYMY

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

26. 1. Premedical – možnost vyšetĜení od 9.00
do 20.00, informace a pĜihlášky v TYMY

18. 2. Discohrátky na ledČ – v 10.30 na zámeckém kluzišti, vstupné: 30,- Kþ, hry, soutČže,
tanec

28. 1. Holešovský talent 2017 – Už se to blíží, pĜíležitost má každý. Ukaž se i ty! PĜedveć
svĤj talent aĢ je jakýkoli (tanec, zpČv, kouzlení, folklor, skupina, karate, žonglování, poþty
a mnoho dalších), možnost pro jednotlivce,
páry i skupiny, otevĜeno všem vČkovým kategoriím, pĜihlášky do 26. 1.
29. 1. Diskohrátky pro dČti do 12ti let – od
15.00 do 18.00, taneþky, hry, soutČže, vstupné 20,- Kþ
2. 1.–5. 2. Ledová Praha s Debrujáry VċDULÁK
NENÍ SNċHULÁK – cena: 950,- Kþ, bližší informace v SVý – TYMY

SPOLEÿENSKÁ KRONIKA

19. 2. Valentýnský kouzelník – kouzelnické
vystoupení od 15.00 do 16.30 v SVý – TYMY,
vstupné: 50,- Kþ dČti i dospČlí
24. 2. Premedical – centrum preventivní medicíny – možnost vyšetĜení od 9.00 do 20.00,
informace a pĜihlášky v TYMY
24.–25. 2. Noþní valentýnské deskohraní – od
18.00, cena: 100,- Kþ pro þleny Deskohraní,
150,- Kþ ostatní, veþer s deskovými hrami
a nejen to, tentokrát i valentýnské karaoke,
pĜihlášky do 23. 2.
DÍVKA ROKU 2017 – dívky a sleþny pĜijćte
ukázat, že i hezká dČvþata jsou chytrá, soutČž
je urþena dívkám ve vČku 13–15let, k termínu konání musí dosáhnout minimálnČ 13 let
a ke dni konání ¿nále nesmí dosáhnout 16 let.
Úþastnický poplatek 100,- Kþ. ýekají vás
úžasné zážitky a hodnotné ceny. SoutČžní disciplíny: rozhovor s moderátorem, test znalostí, zruþnost, dovednost, aerobic, volné vystoupení, módní pĜehlídka. PĜihlášky nejpozdČji
do 6. 2.

– kurz trvá 8 hodin (9.00–17.00), cena:
1590,- Kþ sleva pro seniory 65 let a více + dČti
1390,- Kþ/osoba, Procviþíte si intenzivnČ svoji
pamČĢ, schopnost koncentrace, zapojíte logické myšlení, zlepšíte si vyjadĜovací schopnosti
a mnohé další funkce, jež používáme a potĜebujeme k práci i v osobním životČ, pĜihlášky
do 20. 2. v SVý – TYMY
26. 2. DÍVKA ROKU 2017 – FINÁLOVÝ SPOLEýENSKÝ VEýER
Od 17.00 ve spoleþenské hale TYMY, vstupné
20,- Kþ/dČti, 50,- Kþ/dospČlí
OD 2. POLOLETÍ JE MOŽNÉ SE PěIHLÁSIT
DO VŠECH KROUŽKģ, v pĜípadČ zájmu se
hlaste do 31. 1. 2017
ICM Holešov vyhlašuje SOUTċŽ O NEJLEPŠÍ ŠKOLNÍ ýASOPIS 2017 – své þasopisy zasílejte do 28. 2. 2017 nebo osobnČ pĜineste na
adresu ICM Holešov, Sokolská 70, Holešov
(budova SVý – TYMY)
PěIPRAVUJEME
5. 3. MISS POUPċ – pro dívky od 4 do 7 let,
MISS KVÍTEK – pro dívky od 8 do 12 let
– disciplíny: rozhovor, módní pĜehlídka, volná disciplína, pĜihlášky do 20. 2.
5. 3. TANEýNÍ POLEPŠOVNA – v 18.00 zahájení taneþního kurzu pro dospČlé, cena:
1400,- Kþ za pár a šest lekcí (vþetnČ slavnostní
závČreþné)
!!! V SOBOTU MÁME V TYMY OTEVěENO !!!
od 14.00 do 18.00 – trampolína, stolní fotbálek, kuleþník, ping-pong, oáza, tČlocviþna,
zrcadlovka (mĤžete rezervovat pĜedem na tel:
573 396 928, mob: 734 358 563)
SPONTÁNNÍ AKTIVITY – pondČlí–pátek od
15:00 do 18:00 hodin – trampolína, stolní
fotbálek, kuleþník, ping-pong, oáza, tČlocviþna, zrcadlovka (mĤžete rezervovat pĜedem na
tel.: 573 396 928, mobil: 734 358 563)
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25. 2. Jednodenní kurz pamČti, pozornosti
aneb tréning mozku „ŠġASTNÝ NEURON“

Ekologická likvidace
autovraků ZDARMA
včetně potvrzení na místě
Dne 15. 2. uplyne první výroþí od
úmrtí naší drahé maminky, babiþky
a prababiþky Anny Sedlákové.
Kdo jste ji znali, vzpomeĖte s námi.

Leden 2017

Liduško, dČkuji.
Jirka

až 1200 Kč za váš vrak
Zajišťujeme i odvoz

Dobrotice, tel.: 776 719 631
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AKCE KNIHOVNY

Holešovské kino, rok tőetí... Kino žije alternativními
projekcemi! Dojde koneĀně na digitalizaci?!
V nadcházejícím roce 2017 zaþne iniciativa Holešovské kino tĜetí rok své existence.
Jaký je souhrn þinností a úspČchĤ v roce právČ minulém? S úþastí iniciativy probČhly tĜi
akce – ples Tanþíme Evropou v únoru, ýaj
o páté s Waldemarem Matuškou v kvČtnu
a Indie všemi smysly v listopadu. Z další þinnosti jmenujme (neúspČšný) pokus pĜimČt
zastupitele mČsta k podání žádosti o dotaci
z Fondu kinematogra¿e (duben), vydání a vyhodnocení dotazníku o kinČ (þervenec až záĜí)
nebo inspiraci z Napajedel (od záĜí dále). Byly
zpracovány rĤzné rozbory jako napĜíklad vytvoĜení soupisu literatury (bĜezen), elaborát
na téma historie kina v HolešovČ (þervenec)
þi analýza možností digitalizace „malé DCP“
(þerven). Jednou mČsíþnČ je podporovatelĤm
myšlenky obnovy kina zasílán pĜehled zpráv.
Na našem webu mĤžete sledovat prĤbČžnČ
uveĜejĖované novinky þi odkazy na þlánky

v médiích. Také v novém roce bude iniciativa Holešovské kino pokraþovat ve své snaze.
Jaro pĜinese další pĜíležitost k podání žádosti o dotaci z Fondu kinematogra¿e, þímž je
možné získat významnou þástku (až polovinu)
všech nákladĤ na digitalizaci kina. Doufejme,
že tentokrát (na tĜetí pokus) bude nálada
v zastupitelstvu k obnovČ kina naklonČnČjší.
K tomu by pĜípadnČ mohlo pĜispČt i vyjasnČní situace kolem restituþního sporu o budovu
kina.
ChybČjící klasické kino se HolešovákĤm
a lidem z okolí budeme snažit nahradit alternativním promítáním a souvisejícími akcemi, napĜíklad v kinoklubu, v kinokavárnČ,
pĜípadnČ i ve venkovních prostorách. V plánu
jsou velká jména svČtové kinematogra¿e, pouþení se o vlastní historii skrz kvalitní þeské/
þeskoslovenské ¿lmy, zábavné promítání pro
dČti a jejich rodiþe. Pro tento rok jsou zamýš-

lené pĜinejmenším þtyĜi projekce; konkrétní
program pĜedstavíme bČhem následujících
týdnĤ. Od znovuotevĜení v Ĝíjnu 2016 skýtá
Holešovu velkou inspiraci kino v Napajedlích.
Tamnímu Klubu kultury se podaĜilo budovu
kina zásadnČ zrekonstruovat a vybavit nejmodernČjší digitální promítací technikou vþetnČ
špiþkového ozvuþení. Napajedelské kino tak
opČt žije a vedle desítek ¿lmových projekcí
mČsíþnČ nabízí také alternativní promítací
akce typu pĜenosĤ z koncertĤ þi prohlídek
muzeí a architektury. NávštČvnost tamního
kina šplhá do tisícĤ – napĜíklad v Ĝíjnu zaznamenali cca 2800 divákĤ.
Sledujte nás na našem webu holesovskekino.joomla.com, vyjádĜete kinu podporu
v petici (dostupná tamtéž), bućte vítání na
alternativních projekcích! Pojćme do kina
v HolešovČ!
Michal ŠuráĖ,
Iniciativa Holešovské kino

Jsme mladí nebo staőí?!
Jsme staĜí nebo mladí?! Tuto otázku si klade Ĝada nás v prĤbČhu
života velmi þasto – nejþastČji v souvislosti s generaþními spory a jejich Ĝešením. Bohužel, v souþasnosti se s tímto škatulkování setkáváme
velmi þasto – tento zpĤsob dehonestace dle vČku je obvyklý v pracovním i v bČžném životČ. Jedná se o ageismus neboli diskriminaci lidí
pro jejich stáĜí: hlasatelé tohoto názoru tvrdí, že vČk ovlivĖuje dovednosti a charakter lidí a že lidé odlišného vČku jsou jiní. Takový zpĤsob
uvažování je v souþasné dobČ demogra¿ckého stárnutí ýeské republiky a Evropy velmi škodlivý, ale zároveĖ úþinný: prostČ jen ignoruje
charakteristiky, zkušenosti þi dovednosti konkrétních lidí konkrétního
vČku, chybí mu respekt a férové jednání .... V novinových þláncích se
pak oznaþují aktéĜi konkrétním vČkem ve formČ slovního vyjádĜení,
pĜípadnČ s použitím þíslovky … a tímto zpĤsobem se chronologický vČk
vtiskává do podvČdomí þtenáĜĤ.
Všichni jsme jednou byli mladí – a všichni jednou budeme staĜí… A kde je vlastnČ hranice mezi vysokým a mladým vČkem? Všichni
máme ve svém okolí tzv. 20-leté pesimistické starce a zároveĖ pozitivnČ vnímáme vitalitu „mladíkĤ“ s mnoha kĜížky v rodném listČ. Už od
nepamČti je známo, že každý lidský vČk má své pĜednosti i nedostatky:
mladí lidé jsou více dynamiþtí než ti starší, na druhé stranČ jim chybí
zkušenost, þasto vytrvalost …
O tom, jaké bude naše stáĜí, rozhodujeme nejen my sami, ale pĜedevším naše dČti a jejich výchova. To vše poznáme až v našem stáĜí.
Pokud jsme dČti vychovali dobĜe, vrátí nám to. Pokud ne, musíme se
v pĜíštím životČ víc snažit.
PĜejeme nám všem hodné dČti – mladým i starým!
Takový je pĜíští vČk, jak jsou vychováváni pĜíští jeho obþané.“
(Jan Amos Komenský)

Mgr. Svatava Ságnerová
Ing. Jaromír TomšĤ
Zastupitelé mČsta Holešov
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VánoĀní stőelecká soutěž

Místní skupina ýeského þerveného
kĜíže Holešov
dČkuje mČstu Holešov za podporu
v naší þinnosti a poskytnutí dotace
z fondu kultury, sportu
a vzdČlávání na naši þinnost
v roce 2016.
Holešov | Ani jsme se nenadáli a tĜetí adventní nedČle znamenala pro náš sportovní
stĜelecký oddíl sportovního klubu policie pĜi
SPŠ a VPŠ Holešov, že nastal þas pro tradiþní stĜeleckou soutČž. Vánoþní cena je soutČž,
která zve sportovní stĜelce nejen ke srovnání
svých dovedností, ale ke zdokonalování se
v ovládání krátkých ruþních zbraní, velkorážních pistolí. V našem klubu jsou držiteli tČchto zbraní v podstatČ všichni, i když ne všichni
tuto zbraĖ pro sportovní stĜelbu preferují.
SoutČž se skládala ze þtyĜ disciplín, a to
z míĜené stĜelby na pevný terþ, stĜelby na
otoþný terþ v omezeném þase, terþe mizivé
a pochopitelnČ i terþ pohyblivý, který þasto
rozhodne o celkovém umístČní. Musíme si
pĜiznat, že naši þlenové nemají pĜíliš možností tréninku, a tak favorité soutČže jsou jako
vždy stĜelci ze severu. V koneþném hodnocení
se ukázalo, že tito pistoláĜi skuteþnČ naplnili
oþekávání a na stupních vítČzĤ se také objevili. Zahájení soutČže provedl hlavní rozhodþí a jako každý rok zástupce mČsta Holešova
Bc. Jaroslav ChmelaĜ, který všem popĜál nejen
pevnou ruku a rovnou mušku, ale i radostné

prožití svátkĤ vánoþních a úspČšný nový rok.
Jak soutČž dopadla je vidČt na výsledkové
listinČ a je jisté, že oþekávání stĜelci ze severu
naplnili vrchovatČ. Na prvním místČ se pČkným nástĜelem 378 bodĤ umístil Karel Kubík – PATRIOT Ostrava , druhý byl s poþtem
bodĤ 377 Roman Piško ze Vsetína a tĜetí Antonín Kopeþný s nástĜelem 376 bodu z AVZO
Odry. Z výsledkĤ je vidČt , že výkony jsou velice vyrovnané a odstup jednotlivcĤ je po jediném bodu. Z našich stĜelcĤ se nejlepší umístili až od tĜetiny výsledkové listiny, 16. Radomír
PeþeĖa – 342 b., 21. JiĜí Dohnal – 328 b.,
23. JiĜí Martinec – 323 b. PĜesto si myslím,
že jejich výkon vzhledem k tréninkovým možnostem je velmi dobrý .
Další stĜeleckou soutČž z této zimní serie
plánujeme na leden 8. 1. 2017, soutČž probČhne obdobnČ podle stejných propozic a výbor
klubu vyzývá stĜelce k hojné úþasti, neboĢ
jsme zvyklí na vČtší poþet stĜelcĤ než dnešních 45.
Všem stĜelcĤm a nejen našim þlenĤm výbor
pĜeje pĜíjemné prožití svátkĤ, hodnČ zdraví
a stĜeleckých úspČchĤ do roku 2017.
MŠ

Klavír a kontrabas aneb Koncert ve dvou
Holešov | Znáte hudební nástroj, zvaný kontrabas? Jedná se o strunný smyþcový nástroj
se strunami ladČnými v þistých kvartách, na
rozdíl od vČtšiny moderních smyþcových
nástrojĤ, které jsou ladČny v kvintách. Kontrabas má široké využití v klasické hudbČ – je
nedílnou souþástí symfonických i komorních
orchestrĤ a mnoha smyþcových komorních
souborĤ. Velmi dĤležitou roli hraje i v dalších
hudebních stylech jako jsou jazz, blues, folk,
bluegrass þi rock and roll.
V pátek 9. prosince se v Drive clubu holešovského kina konal hudební koncert v podání Ladislavy Janþové a Michaela Máši zaznČly
skladby pro klavír a kontrabas od C. Debussyho, Františka ýerného, Rudolfa Tuláþka
a VojtČcha KuchyĖky. Posluchaþi si rovnČž
premiérovČ vyslechli skladby Suita, Veþerní
Holešov, Capriccio a MoĜská hvČzdice, jejichž
autorkou je pedagožka holešovské ZUŠ a klavíristka MgA. Ladislava Janþová. Nádherné
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Pavel Šlechta,
pĜedseda MS ýýK Holešov

Klub þeských turistĤ v HolešovČ
a MKS Holešov
Pozvánka
pro všechny þleny a pĜíznivce na
„Klubový veþer s cestovatelem
Robertem Bazikou“,
který se bude konat ve stĜedu
dne 25. ledna 2017 v 17,00 hod.
v Kino Clubu v HolešovČ,
(dĜíve DRIVE CLUB).
Robert Bazika je známý cestovatel,
který procestoval Himaláje, Bhútán, Tibet, Thajsko, Indii, Indonésii, Omán, Alžír, Amazonii, Ekvádor a mnoho dalších zemí.
V HolešovČ nám již vyprávČl
dne 2. 12. 2015 o Kyrgyzstánu
a dne 24. 2. 2016 o Mompech
– zapomenutých TibeĢanech.
Robert Bazika se hodlá podČlit
s námi o své zážitky v besedČ,
kterou nazval:
„Ekvádorskou džunglí aneb
amazonským pralesem
k indiánskému kmenu Waorani“
V besedČ uvidíte:
1) Ekvádorem beze slov – videosnímek
2) Místo letadlem pČšky – pĜes
nástrahy pralesa k indiánĤm
3) Jeden den v amazonském supermarketu – videosnímek
4) Na kánoích po proudu Ĝeky
Curryray – bez možnosti návratu

melodie zpĜíjemnily páteþní podveþer všem
pĜítomným posluchaþĤm a nechaly zapomenout na všední starosti a pĜedvánoþní shon.
Velké podČkování za skvostný veþer patĜí obČma úþinkujícím umČlcĤm.
Mgr. Svatava Ságnerová

PoĜad bude promítán dataprojektorem za doprovodu zvukových
nahrávek!
Vstupné dobrovolné je chápáno
jako drobný pĜíspČvek na další
cesty našeho cestovatele.
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Historik Holešova prof. Pavel KvasniĀka

6. ledna 2017 tomu bude již 150 let, co se
v roce 1867 v Olomouci narodil významný historik Holešovska, knČz a profesor holešovského gymnázia Pavel Kvasniþka.
Každý vlastivČdný pracovník a historik,
zabývající se dČjinami Holešova a historickým
vývojem sousedních obcí, musí jako základní
pĜíruþky použít knihy Holešovský okres, vydané v BrnČ r. 1929 v souboru mnoha svazkĤ VlastivČdy moravské, jejímž autorem je
historik prof. Pavel Kvasniþka. Nejen zkušení vČdeþtí pracovníci a lidoví badatelé, nýbrž
i žáci holešovských škol, pĜi snaze pouþit se
o minulosti Holešova, sahají þasto k této knize o 416 stránkách jako k dĤležitému prameni
pro své vČdomosti. ,,PĤjþte mi Kvasniþku!,,,
slyšíme þasto v MČstském muzeu.
A vskutku, kniha prof. Pavla Kvasniþky,
tohoto pilného vlastivČdného pracovníka, nebyla dosud nahrazena lepším spisem, i když
víme všichni, že je tĜeba základní spis KvasniþkĤv, napsaný jím jako výsledek mnohaleté
práce na základČ archivního výzkumu a studia
literatury, doplnit dalšími novými poznatky.
6. ledna 2017 tomu bude již 150 rokĤ, co se
v roce 1867 Pavel Kvasniþka narodil v Olomouci. Zde také vykonal gymnazijní i bo-

hoslovecká studia a po vysvČcení na knČze
pracoval v l. 1892-1900 jako kaplan ve Štramberku na severovýchodní MoravČ. Ale všechen svĤj další život prožil v HolešovČ, kde byl
zprvu katechetou na obecných a mČšĢanských
školách a v l. 1902–1930 profesorem náboženství nejdĜíve na reálce, zmČnČné pozdČji
na reálné gymnázium. Po odchodu z þinné
služby zĤstal prof. Pavel Kvasniþka nadále
v místČ svého dlouholetého pĤsobení. ZemĜel
24. srpna 1936. Jeho hrob je dosud na holešovském hĜbitovČ zachován.
Ve své dobČ byl prof. Pavel Kvasniþka
jedním z pĜedních historikĤ mČsta Holešova,
ne-li nejlepším z nich, a nejbližším spolupracovníkem Ĝeditele MČstské spoĜitelny Rudolfa
Janovského (zemĜel 18. záĜí 1935), s nímž pĜipravoval založení Hanácko-valašského krajinského muzea v HolešovČ, otevĜeného pak
r. 1941. PohotovČ se zabýval rĤznými vlastivČdnými otázkami svého pĤsobištČ a šíĜil známost o jeho dČjinách a umČleckohistorických
památkách.
Tak v 5. výroþní zprávČ holešovské reálky
otiskl roku 1904 svou první vČdeckou staĢ Filiální kostel sv. Anny v HolešovČ, vČnovanou
cenné barokní stavbČ na holešovském pĜedzámþí. Jako znalec dČjin holešovských Ĝemeslnických cechĤ uveĜejnil roku 1908 pojednání
Cech Ĝeznický v HolešovČ, vydané v þasopise
Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci. Ve vČstníku živnostensko-prĤmyslové výstavby v HolešovČ roku 1931 (þís. 2 a 3) otiskl
zase þlánek Starožitný nález, týkající se dvou
vzácných renesanþních náhrobkĤ z let 1574
a 1858, patĜících k pozoruhodným exponátĤm MČstského muzea v HolešovČ. Širokým
vrstvám þtenáĜĤ byla urþena jeho informativní staĢ Z minulosti Holešova v publikaci

Holešov z l. 1935–1936. V Okresním archivu
KromČĜíž je uložena jiná vzácná Kvasniþkova
práce: dvoudílná rukopisná kronika mČsta se
zápisy pro léta 1848–1931, rovnČž základní
historický pramen našich badatelĤ o dČjinách Holešova. Pro své zásluhy jako kronikáĜ
i pro svou rozsáhlou práci v oboru vlastivČdy
a historie byl prof. Pavel Kvasniþka jmenován
þestným obþanem mČsta Holešova.
Do veĜejného života mČsta Holešova zasáhl prof. Pavel Kvasniþka dvakrát: poprvé
jako þlen nČkolika odborĤ Hanácko-valašské
krajináĜské výstavy v HolešovČ, slibnČ zahájené, ale pĜedþasnČ uzavĜené pro vypuknutí
první svČtové války v r. 1914. Tenkrát napsal
do katalogu výstavy i pČkný historický pĜehled DČjiny Holešova. A podruhé jako jeden
z místopĜedsedĤ Národního výboru v okrese
Holešov, vzniklého tČsnČ po zániku rakousko-uherské monarchie v r. 1918. Tehdy se také
dostalo prof. Pavlu Kvasniþkovi odpovČdného
úkolu: prostĜednictvím sekretáĜe Zemského muzea v BrnČ Dr. Jar. Helferta byl povČĜen Národním výborem v Praze, aby spolu
s Ĝeditelem Rudolfem Janovským peþoval
o ochranu umČleckých a historických památek na Holešovsku, pĜedevším o zajištČní umČlecko-historického inventáĜe zámku
v HolešovČ a zámku v Lešné.
Prof. Pavel Kvasniþka byl oceĖován kladnČ všemi obþany bez rozdílu názorĤ a mnozí
z nich na nČj vzpomínali s láskou ještČ v roce
1967, když byli 5. ledna pĜítomni vzpomínkové slavnosti na holešovském hĜbitovČ u jeho
hrobu v pĜedveþer dne, kdy by se tento významný historik dožil 100 rokĤ.
Autorem þlánku je PhDr. Josef Svátek,
bývalý Ĝeditel MČstského muzea v Holešova
(z pozĤstalosti, upraveno, zkráceno).

BenefiĀní turnaj pro Michalku
Holešov | Již druhý roþník bene¿þního turnaje ve futsale uspoĜádali bČhem vánoþních
svátkĤ sportovní nadšenci z SK Pacetluky.
Pod vedením Radima Darebníþka a ve spolupráci se spolkem Každý mĤže pomáhat, z.s. se
25. prosince 2016 uskuteþnila sportovní akce,
která kromČ rozmČru sportovního nesla opČt
i rozmČr lidský: výtČžek turnaje (15 000,- Kþ)
spoleþnČ s pĜíspČvky hráþĤ a fanouškĤ vČnovali organizátoĜi sportovního klání Michalce
Láníkové, kterou zastoupil její bráška Tomáš.
V nastávajícím roce 2017 pĜeji všem pĜíznivcĤm sportu, sportovcĤm samotným i jejich
sponzorĤm pevné zdraví a vzájemnou pomoc
a toleranci … pomáhejme si, seþ nám síly
staþí.
Mgr. Svatava Ságnerová
Každý mĤže pomáhat, z.s.
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Pőedneseno pői posledním rozlouĀení s PhDr. Josefem Svátkem
v Chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Holešově 15. ledna 1997
Vážení pozĤstalí, vážení hosté, bratĜi a sestry,
dnes se naposledy louþíme s panem doktorem Josefem Svátkem, historikem a archiváĜem, þestným þlenem piaristického Ĝádu,
dlouholetým Ĝeditelem MČstského muzea
v HolešovČ, vČdeckým pracovníkem Muzea
KromČĜížska, holešovským obþanem a farníkem.
Skonþil bohatý život, ale jen na této hmotné úrovni, aby byl zamČnČn za vČþnou slávu
podle slov sv. Pavla: „Až toto porušitelné tČlo
obleþe neporušitelnost … pohlcena je smrt ve
vítČzství ...“ Pro toho, kdo vČĜí v Boha, je smrt
vítČzstvím, tím více to platí pro þlovČka, pro
nČhož byl BĤh jedinou velkou láskou. A proto
do bolesti z fyzického odchodu se mísí velikonoþní radost, že ten, s nímž se louþíme, dosáhl
svého blaženého patĜení na Boha ve slávČ.
Louþíme se s výjimeþným þlovČkem, jehož
jsme si hluboce vážili, jemuž za mnohé vdČþíme a který se nesmazatelnČ zapsal do kulturní
historie Holešova.
PĜipomeĖme si v krátkosti jeho životní
dráhu. Narodil se 20. Ĝíjna 1921 v Pardubicích a jeho domovem byla v letech 1926–1949
a potom pĜechodnČ až do roku 1958 Praha.
V Praze vystudoval gymnázium, Státní
knihovnickou školu a zaþal zde svá vysokoškolská studia na Filozo¿cké fakultČ Karlovy
univerzity. Když mu zde bylo po únoru 1948
znemožnČno pokraþovat ve studiích, dokonþil je až v padesátých letech na olomoucké
univerzitČ doktorátem ¿lozo¿e. Pracoval ve
Státním archivu v OpavČ a roku 1959 pĜichází do KromČĜíže a Holešova, kde až do roku
1975 pĤsobil jako Ĝeditel MČstského muzea.
V našem mČstČ patĜil k nejaktivnČjším þlenĤm VlastivČdného kroužku, obČtavČ pracoval v mČstské komisi památkové péþe. Svým
slovem uvedl množství kulturních akcí a proslulost si získal znamenitými pĜednáškami zamČĜenými na holešovské památky a význaþné
osobnosti Holešovska. Jeho podíl na kulturním životČ Holešovska po roce 1960 byl zcela
mimoĜádný. V holešovském muzeu pĤsobil až
do roku 1983, kdy pĜešel do Muzea KromČĜížska. Pracoval zde pilnČ a vytrvale i po dosažení dĤchodového vČku až do náporu tČžké
nemoci, která v devadesátých letech ukonþila
jeho vČdeckou práci. Po mnohamČsíþním pobytu v nemocnici se vrátil na þas domĤ do Holešova ke své manželce, ale nedlouho po svých
pČtasedmdesátých narozeninách se musel do
nemocnice vrátit a 6. ledna zde zemĜel.
Historik a archiváĜ PhDr. Josef Svátek
vytvoĜil za svého života obsáhlé dílo, které
je cenným pĜínosem þeské historické vČdČ.
Mimo velká centra historické vČdy, mimo
o¿ciální vČdecké ústavy, dokázal vytvoĜit rozsáhlý badatelský program, v nČmž nejpĜed-
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nČjší a jím také nejmilovanČjší místo zaujímá
studium církevních ĜádĤ, zvláštČ piaristĤ.
Jeho význaþný podíl na poznání dČjin piaristického Ĝádu byl ocenČn zpĤsobem vskutku
mimoĜádným: v roce 1991 obdržel Diplom
konfraternity piaristického Ĝádu, jímž se stal
spolubratrem a þestným þlenem tohoto školského Ĝádu.
Život se k panu doktoru Svátkovi nechoval
právČ vlídnČ. V dobách totalitního komunistického režimu byl perzekuován, a jak se on
sám s humorem vyjádĜil, vČþné kádrování mu
„zpĜíjemĖovalo“ život. On to snášel trpČlivČ
a s pokorou. Když vzpomínám na jeho život
a na jeho uzavĜené vČdecké dílo, pĜevládá ve
mnČ radost. Obojím vydával svČdectví pravdČ i v letech, kdy to bylo velmi tČžké. Láska
k Bohu a lidem v nČm vytrvala po celý jeho
nelehký život. I v nejtČžších okamžicích si
zachoval vnitĜní radost Boží, která z nČho
probleskovala v jeho skromnosti, laskavosti

a noblese. NeboĢ byl pĜedevším, víc než
všechno ostatní, hluboce vČĜícím katolickým
kĜesĢanem.
Drahý pane doktore, louþím se s Vámi za
všechny holešovské farníky, pĜátele a známé,
které jste plnými hrstmi obdarovával svými
znamenitými studiemi s þlánky, zasvČcenými
výklady pĜi prohlídce pamČtihodností našeho
mČsta, radami, obČtavou pomocí a laskavým
slovem. Louþím se s Vámi jako þlenem našeho farního spoleþenství, naším bratrem. ýeská historická vČda bude ještČ dlouho þerpat
z výsledkĤ Vaší práce, a kdykoliv bude Vaší
práce vzpomínáno, bude vzpomínáno i toho,
že toho dosáhl þlovČk, který pĜi tom všem
neztratil nic z vlastností, jimiž se zdobí duše
každého opravdového kĜesĢana.
Sbohem, drahý pane doktore.
František Rafaja
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RozpoĀet města Holešova na rok 2017
1. Základní charakteristika rozpoþtu

a. DaĖové pĜíjmy

MČsto Holešov vypracovává svĤj roþní rozpoþet
v návaznosti na schválený rozpoþtový výhled
a na základČ údajĤ z rozpisu platného státního
rozpoþtu. MČsto zveĜejĖuje návrh rozpoþtu po
dobu nejménČ 15 dnĤ pĜede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva na své úĜední desce a zpĤsobem umožĖujícím dálkový pĜístup. Na úĜední desce mĤže být návrh rozpoþtu
zveĜejnČn v užším rozsahu, který obsahuje alespoĖ údaje o pĜíjmech
a výdajích rozpoþtu v tĜídČní podle nejvyšších jednotek druhového tĜídČní rozpoþtové skladby. ZpĤsobem umožĖujícím dálkový pĜístup se
zveĜejĖuje úplné znČní návrhu rozpoþtu. PĜipomínky k návrhu rozpoþtu mohou obþané našeho mČsta uplatnit buć písemnČ ve lhĤtČ stanovené pĜi jeho zveĜejnČní, nebo ústnČ pĜi jeho projednávání na zasedání
zastupitelstva. Návrh rozpoþtu projednala Rada mČsta Holešova dne
28.11.2016 a ¿nanþní výbor dne 14. 12. 2016.

V oblasti pĜíjmĤ jsou v rozpoþtu navrženy sdílené danČ dle predikce
Ministerstva ¿nancí a na základČ skuteþností minulých let a v návaznosti na zmČnu zákona o rozpoþtovém urþení daní, kdy se mČní podíl
obcí na DPH z 20,83% na 21,4% a ruší se 30% podíl z výnosu záloh
na dani z pĜíjmĤ fyzických osob, kteĜí mají bydlištČ v obci. Celkové
daĖové pĜíjmy jsou vyšší oproti chválenému rozpoþtu 2016 o 1,3 mil.
Tuto výši ovlivĖuje daĖ z pĜíjmu mČsta, která je rozpoþtována ve výši
3 mil. Kþ, což je o 2 mil. ménČ než v roce 2016. Do daĖových pĜíjmĤ je
nutné zahrnout také pĜíjmy vybrané za správní a místní poplatky stanovené zákony a vybírané jednotlivými odbory MÚ. Správní a místní
poplatky pro rok 2017 jsou rozpoþtovány v celkové výši 27.151 tis. Kþ.
Výše tČchto pĜíjmĤ je stanovena dle odhadnuté þástky pĜíslušnými
odbory MÚ, zmČn v legislativČ a podle pĜedpokládané skuteþnosti
roku 2016.

Schválený rozpoþet je závazný, povinnost jej dodržet vychází ze zákonĤ 250/2000 Sb., o rozpoþtových pravidlech územních rozpoþtĤ, ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ a 320/2001 Sb., o ¿nanþní kontrole ve veĜejné správČ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. Rozpoþet je však jen odhadem, plánem a nemĤže obsahovat všechna rizika nenaplnČní nebo
pĜípadného pĜekroþení rozpoþtu. Rozpoþet se dle ustanovení zákona
þ. 250/2000 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ zpracovává v tĜídČní
podle rozpoþtové skladby, která je stanovena vyhláškou 323/2002 Sb.,
o rozpoþtové skladbČ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.

U nedaĖových pĜíjmĤ je navržená suma rozpoþtu 2017 vyšší o 708 tis. Kþ
oproti schválenému rozpoþtu roku 2016. Celkovou sumu rozpoþtovaných pĜíjmĤ tvoĜí pĜíjmy z vlastní þinnosti ve výši 2.320 tis. Kþ, odvody pĜíspČvkových organizací ve výši 2.177 tis. Kþ (MKS 1.577 tis. Kþ
a 3. Základní škola 600 tis. Kþ), pĜíjmy z pronájmu majetku ve výši
7.342 tis. Kþ, výnosy z ¿nanþního majetku (úroky z úþtĤ a pĤjþek) ve
výši 75 tis. Kþ, Sankþní platby ve výši 1.070 tis. Kþ, ostatní nedaĖové pĜíjmy ve výši 1.268 ti. Kþ (pĜíjmy z EkoKomu 900 tis. Kþ, vydobývacích prostor 200 tis. Kþ, 25 tis. Kþ dar, 85 tis. Kþ náklady Ĝízení
a 58 tis. ostatní náhrady) a splátky pĤjþek (FRB a sociální fond)ve výši
705 tis. Kþ.

Rozpoþet musí obsahovat:
a) pĜehled tĜíd položek rozpoþtové skladby (minimální rozsah pro zveĜejnČní na úĜední desce)
b) výdaje na spolu¿nancování schválených programĤ EU – podmínkou je realizace programu (rozhodnutí, smlouva o pĜíspČvku)
c) vztahy k jinému rozpoþtu (státní rozpoþet, kraj, založené a zĜízené
osoby, DSO, další pĜíjemci dotací
d) závazné ukazatele pro výkonné orgány obce
Rozpoþet mČsta Holešova pro rok 2017 je sestaven jako schodkový.
Celková þástka navrhovaných pĜíjmĤ na rok 2016 þiní 193.144 tis. Kþ,
navrhované výdaje þiní 210.508 tis. Kþ. Saldo pĜíjmĤ a výdajĤ ve výši
– 17.364 tis. Kþ je vyrovnáno ¿nancováním.
Financování pĜedstavuje rozdíl mezi odhadovaným zĤstatkem prostĜedkĤ z roku 2016 zapojeným do rozpoþtu roku 2017 a splátkami
úvČrĤ.

b. NedaĖové pĜíjmy

c. Kapitálové pĜíjmy
Kapitálové pĜíjmy jsou rozpoþtovány ve výši 2.000 tis. Kþ a pĜedstavují
pĜedpokládané pĜíjmy za prodej pozemku ve Všetulích.
d. Dotace
Ke zmČnČ dochází také u souhrnného dotaþního vztahu, kdy je jeho
souþástí ¿nancování veĜejného opatrovnictví. ýástka je urþena podle
stavu opatrovancĤ k 31. 5. 2016 a je stanovena þástkou 29.000 Kþ na
jednoho opatrovance.
3. Výdaje

Výdaje – rozpoþet 2017
kapitálové
16 %

2. PĜíjmy

PĜíjmy – rozpoþet 2017
kapitálové
1%

dotace
9%

bČžné
84 %

nedaĖové
8%

a. BČžné výdaje
daĖové
82 %
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Ve výdajové þásti jsou plánované bČžné výdaje o 16.754 tis. vyšší než
ve schváleném rozpoþtu roku 2016. Návrh rozpoþtu obsahuje rezervy ve výši 7.450 tis., a to 500 tis. na pĜípravu dotaþních programĤ,

Holešovsko

1.000 tis. na pĜípravu projektových dokumentací, þástku 400 tis. Kþ
na drobné opravy þi havárie, þástku 50 tis. Kþ ze zákona na živelné
události a þástku 5.500 tis. na spoluúþasti pĜi schválení podaných projektĤ (revitalizace sídlištČ Novosady, nákup kompostérĤ, rekonstrukce chodníkĤ a veĜejného osvČtlení). Dále jsou oproti loĖskému roku
vyšší mzdové náklady (zvýšení základních mezd o 4%), vyšší náklady
na provoz informaþních technologií, a to z dĤvodĤ vyšších nákladĤ
na servisní podpory a služby vyvolaných rozšiĜováním a zlepšováním
v minulých letech za pomoci dotaþních programĤ. V návrhu rozpoþtu
je také þástka 1.300 tis. Kþ na náklady spojené s mobilním kluzištČm
a na opravu poslední fasády zámku je rozpoþtována þástka 5.000 Kþ
jako oprava.
b. Kapitálové výdaje
Výdaje na investice jsou rozpoþtovány ve výši 34.110 tis. Kþ, což je
o 1.893 tis. Kþ ménČ než v roce 2016. Kapitálové výdaje jsou v pĜíloze
rozepsány podrobnČ.

4. Návrh stanovení závazných ukazatelĤ
Zastupitelstvo stanovuje, že ve výdajové þásti rozpoþtu nesmí být
jednotlivými pĜíkazci operací pĜekroþen stanovený objem bČžných
a kapitálových výdajĤ dle jednotlivých paragrafĤ schváleného rozpoþtu roku 2016. V rámci paragrafĤ se zmČna v jednotlivých položkách vþetnČ zmČn kapitálových a bČžných výdajĤ a naopak, povoluje.
Výjimkou je u všech paragrafĤ položka 5901 – všeobecná rezerva,
o jejíž rozpuštČní rozhoduje Rada mČsta. RadČ mČsta je dále vyhrazeno provádČt rozpoþtová opatĜení v rámci rozpoþtu Fondu kultury, sportu a vzdČlávání, a to pĜi poskytování dotaci v þástce do
50 tis. Kþ, spoþívající v rozdČlení na jednotlivá druhová a odvČtvová
þlenČní rozpoþtové skladby dle þinnosti, na kterou se transfery vynakládají.
V HolešovČ dne 19. 12. 2016
Mgr. Rudolf Seifert, starosta

MČsto Holešov
Iý:00287172

ROZPOýET NA ROK 2017

POL

TEXT

rozpoþet 2017
v tis. Kþ

I. PěÍJMY
1. DaĖové pĜíjmy

158 251,00

2. NedaĖové pĜíjmy

14 957,00

3. Kapitálové pĜíjmy

2 000,00

4. PĜijaté dotace
PěÍJMY CELKEM

17 936,00
193 144,00

II. VÝDAJE
1. BČžné výdaje
2. Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM

176 398,00
34 110,00
210 508,00

III. FINANCOVÁNÍ
8115

ZmČna stavu krátkod.bank.úþtĤ

26 000,00

8124

Uhrazené splátky dlouhod.pĤj.

–8 636,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM

17 364,00

SALDO PěÍJMģ A VÝDAJģ

Leden 2017

–17 364,00
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VÝROÿÍ – LEDEN 2017
6. 2. 1972

ZemĜela FIALOVÁ, Vlasta, PhDr., CSc., doktorát získala roku 1935, dizertaþní práce kritický rozbor „Kroniky holešovské“. Prvním
dílem byla historická monogra¿e „Jan Adam z Víckova“. Od r. 1940 redaktorka regionálního sborníku „Naše Valašsko“, od r. 1949
pracovala v Moravském muzeu v BrnČ, kde až do dĤchodu vedla historické oddČlení. V „Našem Valašsku“ otiskla mnoho odborných þlánkĤ napĜ. o Václavu Bítovském a Bohunce z Víckova, Aloisi Hankovi z Hankenštejna. V letech 1952–1955 vedla historicko-archeologický výzkum husitské lokality Nedakonice u Uherského HradištČ a prĤzkum zaniklé tvrze v Kralicích. V Kralicích byl
její zásluhou postaven a otevĜen „Památník Bible kralické“. V r. 1966 jmenována þestnou obþankou mČsta Holešova. (*5. 6. 1896
v HolešovČ) – 45. výroþí úmrtí

12.2.1972

ZemĜel STOŽICKÝ, BedĜich, odborný spisovatel, námoĜní dĤstojník. Od r. 1930 se plavil na první þs. zaoceánské lodi Legie. Autor
mnoha odborných publikací napĜ.: „S palubou pod nohama: 16 kapitol poutavého vyprávČní o moĜích, lodích a námoĜnících“
(1973), „NámoĜníkem na Atlantiku“ (1956). (*1. 4. 1901 PĜílepy) – 45. výroþí úmrtí

19.2.1992

ZemĜela OBRTELOVÁ, Ludmila, kronikáĜka Holešova. Vystudovala holešovské gymnázium, poté Uþitelský ústav v Praze. V HolešovČ uþila na I. ZŠ, pozdČji Ĝeditelka na II. ZŠ. V kronice zaznamenávala historii a události v HolešovČ. ýlenka kulturní komise,
redaktorka Zpravodaje mČsta Holešova. (*8. 8. 1916 v HolešovČ) – 25. výroþí úmrtí

23.2.1887

Narozen PELIKÁN, Julius, sochaĜ a medailér. Vystudoval Odbornou keramickou školu v HoĜicích v Podkrkonoší a Akademii
výtvarných umČní v Praze. Žák Josefa Václava Myslbeka a Jana Štursy. Natrvalo se usadil v Olomouci. Za 1. svČtové války byl
þlenem zvláštního oddílu pro výzdobu váleþných hĜbitovĤ na území dnešního Polska. Na konci války pracoval s Adolfem Kašparem a dalšími na restaurování fresek v kostele Panny Marie SnČžné v Olomouci. Od r. 1940 pĜedseda Sdružení výtvarných umČlcĤ moravských. 1942–1945 byl s manželkou a nejstarším synem Vladimírem vČznČn v internaþních táborech ve SvatoboĜicích
a v Kounicových kolejích v BrnČ. Na holešovském hĜbitovČ se nachází jeho dvČ plastiky. PĜed obĜadní síní stojí památník obČtem
nacismu, bronzovou alegorickou postavu vytvoĜil umČlec v roce 1947. Druhou plastikou je mramorový reliéf „Stesk“ z roku 1940
na náhrobku manželĤ Vítkových v pĜední þásti hĜbitova. V HolešovČ – pĜed bývalou hospodáĜskou školou – stál pomník Františka Skopalíka (z r. 1948). Tento byl pĜemístČn do Skopalíkova rodištČ Záhlinic pĜed bývalou školu. (+ 17. 2. 1969 v Olomouci)
– 130. výroþí narození

24.2.1862

Narozen OýADLÍK, Jan Alois, holešovský rodák
ze známé rodiny OþadlíkĤ. Jako student kromČĜížského gymnázia psal básnČ i prózu. NČkteré
jeho práce uveĜejnila Hlídka literární v r. 1885
pod pseudonymem Hanuš OsvČtiþ nebo VojtČch
Želkovský. ZemĜel ve IV. roþníku bohosloví.
(*21. 3. 1886) – 155. výroþí narození

24.2.1867

Narozen HAJNÝ, MATYÁŠ, Ĝídící uþitel v Jankovicích u Holešova, pĜedseda uþitelských jednot ve Vizovicích a HolešovČ. Znalec slovanských jazykĤ, v roce 1919 uþil srbochorvatštinu
na holešovském reálném gymnáziu. (+ 1939)
– 150. výroþí narození

27.2.1922

ZemĜel GOGELA, František, botanik a faráĜ v TĜebČticích a Rajnochovicích. Amatérský archeolog,
své celoživotní poznatky zaznamenal v pojednáních o hradech a hradiskách v okolí Hostýna napĜ. „Hrady a hradiska z bližšího a dalšího
okolí sv. Hostýna“, zveĜejnČného na pokraþování
v Hlasech svatohostýnských v r. 1912. Jeho botanické studie o kvČtenČ severovýchodních Karpat, moravských Beskyd, RadhoštČ, Rajnochovic,
Kelþském Javorníku i dolního toku Rusavy byly
psány þesky i nČmecky a vycházely ve VČstníku
pĜírodovČdeckého klubu v ProstČjovČ, Sborníku Muzejní spoleþnosti ve Valašském MeziĜíþí,
Vychovatelských listech a jinde. Jeho rozsáhlý
herbáĜ byl uložen zþásti na Sv. HostýnČ, ve Valašském MeziĜíþí a v muzeu v HolešovČ. Z jeho
díla: „Flora von Rajnochowitz“ (1900), „Z kvČteny Javorníku u Rajnochovic“ (1907), „Z kvČteny
východní þásti hor HĜíbČcích (ChĜibĤ)“ (1912).
(*13. 9. 1854 v Podhradní LhotČ) – 95. výroþí
úmrtí
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Tőíkrálová sbírka na Holešovsku

Leden 2017
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Kulturní servis
do 3/2017

Výstava obrazĤ ak. malíĜe Karla Práška
(zámek)
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KONCERTY
22. ledna

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

DIVADLO
23. ledna

7. února
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Vzpoura nevČst
(19:00, kino SvČt)

YHþWYUWHNGQH
RGGR

PŘEDNÁŠKY
26. ledna

9iV]YHQD

ýína I.
(17:00, knihovna)
ýína II.
(17:00, knihovna)

Myslivecký ples se dne 11. února 2017 v holešovském
zámku z technických dĤvodĤ konat nebude.
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Holešovsko
REGIONÁLNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA HOLEŠOVA

www.holesov.cz
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