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ÚVODNÍK STAROSTY

Vzhůru do jubilejního roku 2018
Vážení Holešováci, milí spoluobčané,
před několika dny jsme vkročili do roku 2018, roku, 

který je spojený s mnoha významnými výročími, či si bě-
hem tohoto roku připomeneme i některé tragické události 
spojené s historií naší země a národa. Mnoho důležitých 
a zajímavých dat se váže i k  našemu městu nebo jeho 
místním částem. Rok 2018 nebude tedy rozhodně nudný. 

Doufám, že jste prožili v  klidu a pohodě a se svými 
blízkými Vánoce i Silvestra a radostně a s nadějemi vstou-
pili do letošního roku. A také, že se vám první dny a týdny 
vydařily a předznamenávají, že letošní rok bude pozitivní 
a úspěšný.

Přeji vám i našemu městu, aby rok 2018 skutečně 
obohatil společenské žití mnoha zajímavými setkáními  
a akcemi, byl úspěšný i v oblasti ekonomické a investiční,  
a byl pozitivní i v oblasti osobní, tj. ve vzájemných vzta-
zích, ve využívání nám svěřeného času a ve velmi důleži-
tém upevňování psychické a fyzické kondice a tím i zdraví. 
A pamatujme, že pokud ztratíme sny a rezignujeme na 
svá předsevzetí a necháme se znechutit, nepřestaneme 
tím žít, ale naše žití bude chudobné a prázdné a bez smy-
sluplného cíle. 

PODĚKOVÁNÍ
Závěr loňského roku a začátek letošního s sebou při-

nesl mnoho událostí a proběhla řada koncertů a advent-
ních a vánočních setkání. Dovolím si poděkovat všem za 
jejich uspořádání a provedení krásným svátečním časem 
i těm, co se například postarali o výzdobu náměstí  
a města, veřejných budov i kostela nebo se starali o ob-
čerstvení na náměstí, velmi milém holešovském místu 
setkávání. 

Ale právě čas je neúprosný a následovalo slavnost-
ní přivítání letošního roku tradičním ohňostrojem. A za 
tuto úžasnou ohnivou show si zaslouží poděkování oh-
ňostrůjce Zdeněk Hlobil i další organizátoři. Letošní oh-
ňostroj byl důstojným uvedením nového roku. O týden 
později jsme si připomněli svátek tří králů a proběhla 
tradiční tříkrálová sbírka s opět rekordní výtěžkem. Ale 
tato skutečnost není tím nejdůležitějším při tomto ko-
ledování. Smyslem je navštívit obyvatele města a připo-
menout pravý smysl Vánoc a obyvatele spojovat. A to se 
povedlo, protože nejen tento svátek, ale mnoho desítek 
koledníků přineslo do domácností města a okolních obcí 
toto důležité poselství. Takže si zaslouží poděkování 
nejen pořadatelé sbírky – pracovníci Charity Holešov  
a jejich pomocníci – ale především samotní koledníci  
a všichni, jež se do sbírky zapojili.

No a poté už začalo tradiční lednové holešovské 
dění – novoroční koncert Holešovského komorního or-
chestru a následně i Reprezentační ples města Holešova. 
I v  tomto případě si dovolím poděkovat všem aktérům 
a pořadatelům těchto akcí a samozřejmě vystupujícím. 
Uznání patří i všem dárcům, jež podpořili bohatou tom-
bolu plesu města.

INVESTICE
Letošní rok bude jako ten minulý podobně bohatý  

a tím i náročný na potřebné investice v oblasti zlepšo-
vání infrastruktury města. Předpokládá se dokončení 
revitalizace ulice 6. května – jde ale už jen o doplňkové 
závěrečné práce v oblasti zeleně a popř. vyřešení rekla-
mací. Počítá se i s dokončením obnovy další ulice v sídli-
šti U Letiště a doplnění parkovacích míst v této lokalitě.

Ale to hlavní se usilovně připravuje. Dokončuje se 
výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro ob-
novu autobusového nádraží –„terminálu“. Tato investi-
ce bude asi největší a ve spojení s budováním kruhové 
křižovatky u gymnázia nejsložitější stavbou ve městě. 
Spojení těchto dvou staveb přinese mnoho komplikací 
především do dopravy ve středu města a přechodně i do 
organizace autobusové dopravy. Revitalizace autobuso-
vého nádraží je důležitá pro zlepšení kvality odbavování 
a komfortu cestujících a je výhodná pro město i z hledis-
ka finančního, protože je výrazně dotovaným projektem. 

Stavba kruhové křižovatky u gymnázia je vyvolána 
potřebou vyřešení dopravní situace v této nejvíce do-
pravně zatížené části města. Napojení ulice Tovární na 
ulici Palackého je velmi komplikované, a protože se stále 
odkládá vybudování důležité rychlostní komunikace 
D49, jeví se vyřešení křižovatky u gymnázia jako jediný 
možný způsob ulehčit dopravě v této části města. Je dů-
ležité uvést, že stavba této okružní křižovatky se připra-
vuje takřka deset let a nyní se tedy do ní město s největší 
pravděpodobností na jaře pustí.

S vybudováním této křižovatky souvisí i přestěhová-
ní sochy zakladatele samostatného Československa T. G. 
Masaryka. Tato významná socha a památník bude přestě-
hována do parku v ulici Masarykova a tento park projde 
také celkem významnou revitalizací. Ta je připravena pod-
le návrhu městského architekta tak, aby v parku zůstala 
zachována původní socha s replikou kašny a socha T. G. M. 
se stala dominantním prvkem této části ulice a lokality. 
Postupně bude obnovována i zeleň a samotný mobiliář.

V  rozpočtu města je zahrnuto i několik dalších 
investičních akcí. Jedná se o opravu některých komu-
nikací, opravu domů a stavení v  rámci bytového fondu 
města (dům čp. 55, DPS na Novosadech – balkony, DPS 
v ul. Havlíčkova – výtah aj.), pokračování opravy či ob-
novy masných krámů, významná bude oprava hlavního 
mostu do zámku a velmi náročná bude i oprava a cel-
ková rekonstrukce stadionu Míru, tedy jeho hlavních 
částí (dráha, doskočiště, plocha apod.). Finanční dotace 
na stavbu je z ministerstva školství přislíbena a nyní jde  
o její potvrzení a zvládnutí administrativních záležitostí 
a následně zahájení stavebních prací. 

Připravuje se i řada menších oprav a prací související 
s doplněním sítě dětských hřišť, městské zeleně, i zeleně 
v zámeckém parku a oboře, která vyžaduje velni výraz-

nou redukci a doplnění, pokračuje postupná příprava 
obnovy vodní nádrže ve Všetulích u hřiště, navrženo je 
doplnění funkčnosti odpadového hospodářství (sběr-
ných míst) a pokračování obnovy či doplnění dalších 
částí veřejného osvětlení atd.

SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
Podobně bohatý, jako byl v  oblasti společenské  

a kulturní závěr loňského roku, tak se jeví i začátek toho 
letošního. Novoročním koncertem a plesem města byla 
zahájena společenská sezona a ta se postupně rozvíjí 
nejen v  prostorách zámku, ale i v  dalších místech. Jak 
již bylo konstatováno, čeká nás připomínka řady vý-
znamných výročí, jež jsou vázána na důležité historické 
okamžiky a události a do kterých se zapojí kromě města 
Holešova a Městského kulturního střediska i školy a další 
instituce a organizace. Ale podobně, jako novoroční kon-
cert naznačil, že letošní rok bude věnován výročí vzniku 
samostatné republiky, měla by být i řada akcí tímto vý-
znamným výročím ovlivněna a inspirována.

POZVÁNKA
Zajímavých setkání je v  rámci plesové sezony připra-

veno mnoho a další se plánují i v  následujících týdnech.  
Ale abychom jen „nejuchali“, připravilo město pro milovníky 
zimních sportů a bruslení podobně jako vloni zámecké kluzi-
ště. V letošní zimě, kdy počasí moc nepřeje zimním radován-
kám, je kluziště velmi žádáno a využíváno. Z tohoto důvodu 
se jeví toto investování finančních prostředků jako smyslu-
plné a obohacuje sportovní i společenské dění ve městě. 
A co je asi nejdůležitější, přispívá k  smysluplnému trávení 
volného času dětí a k  rozvoji jejich pohybových aktivit.

Po loňském převodu na město a společnost Tepel-
né hospodářství je stabilizován i provoz krytého bazénu  
a přidružených zařízení a připravuje se zpracování pro-
jektové dokumentace na celkovou rozsáhlou opravu  
a také úpravy na parkovišti. Objekt je tedy plně využíván 
a jeho služby jsou velmi vyhledávány.

Užívejme si první dny roku 2018 a zimní období –  
u nás zatím jen spíše větrné, ale snad se dočkáme i sně-
hu. A přeji všem šťastný, radostný, požehnaný, podnětný  
a smysluplný rok… 

Rudolf Seifert, starosta 

Aktuálně
27. 1. Maškarní karneval – tělocvična TYMY
27. 1. Ples Římskokatolické farnosti – zámek
27. 1. Závody RC modelů – sportovní hala 1. ZŠ
1. 2. Karneval pro nejmenší – MC Srdíčko
3. 2. Keltský ples Castella+CK Bohemia – zámek
10. 2. Ples Gymnázia L. Jaroše Hol. – zámek
16. 2. Večírek 3. ZŠ Holešov – tělocvična 3. ZŠ
16. 2. Hasičský ples – hasičský dům Holešov
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ZPRÁVY 

Rozpočet města Holešova na rok 2018

Několik informací k rozpočtu 
města pro rok 2018

I. PŘÍJMY v tis. Kč

1. Daňové příjmy 180 037,00

2. Nedaňové příjmy 14 218,00

3. Kapitálové příjmy 4 300,00

4. Přijaté transfery 18 824,00

PŘÍJMY CELKEM 217 379,00

II. VÝDAJE

1. Běžné výdaje 211 006,00

2. Kapitálové výdaje 58 842,00

VÝDAJE CELKEM 269 848,00

Mikroregion Holešovsko
Na poslední valné hromadě Mikroregionu Holešovsko konané 15. 12. 2017 proběhla dle stanov pravidelná volba členů správního výboru. Předsedou na další 2 roky byl opětov-

ně zvolen Ing. Martin Bartík. Do té doby místopředseda správního výboru Ing. Petr Maňásek, starosta Lechotic, již nechtěl ve funkci pokračovat z důvodu časového vytížení, jelikož 
je také předsedou Mikroregionu Žídelná, jehož je Obec Lechotice také členem. Na post místopředsedy byl zvolen místostarosta Holešova Ing. Radek Doležel. Další současné členy 
správního výboru Ing. Lenku Koutnou, starostku Kurovic, a Rudolfa Solaře, starostu Přílep, nově doplnil starosta Ludslavic Vojtěch Adamík.

 Schvalování rozpočtu pro rok 2018 na prosincovém jednání zastupitelstva města 
vyvolalo několik kritických poznámek a navíc se v jedněch regionálních novinách ob-
jevil článek, který ve svém titulku upozorňuje na něco, co není pravda. Tedy autor ně-
jakým způsobem nechápe sestavování rozpočtu na obcích a zřejmě se snaží hledat jen 
senzace. Dovolíme si tedy několik informací k rozpočtu města Holešova pro rok 2018:

Na vysvětlenou těm, kteří ne úplně znají postup tvorby rozpočtu obce, je třeba 
zdůraznit, že přídavné jméno „ztrátový“ nemusí ve vztahu k rozpočtu města vždycky 
automaticky znamenat něco negativního. Opak může být pravdou a do rozpočtu pro-
mítá mnoho věcí, rezerva či úspora z minulého roku, splácení úvěrů z minulých období 
apod. Schodek rozpočtu ve výši 53 mil. Kč může na někoho působit nedůvěryhodně,  
ale v tomto případě je to pouze optický klam. Správně se ve zmíněném článku uvádí,  
že schodek rozpočtu na rok 2018 je hrazen z úspor města, které vznikly v minulém  
období. Důvodů ke vzniku rezerv bylo více, uvádíme jen některé: 
• vyšší daňové příjmy už v roce 2017
• příznivý vývoj ekonomiky státu
• investice, které se měly uskutečnit vloni, se z různých důvodů posunuly do roku 2018 

(např. atletický stadion, u kterého stále město a atleti čekají na přidělení dotace  
a spoluúčast byla zařazena aktuálně už i v rozpočtu města r. 2017, dopravní terminál 
a rekonstrukce autobusového nádraží, jež je také vázána na dotace (a ne malé) a roz-
hodnutí o jejich čerpání, oprava krytého bazénu, u kterého je třeba zpracovat novou 
dokumentaci a z důvodu odstoupení projektanta ze zakázky v roce 2017 se posouvá 
realizace projektové dokumentace do roku 2018, „tahanice“ s NPÚ o opravu domu  
č. 55 i masných krámů, rekonstrukce domu čp. 11 apod.).

• dlouhodobě dobré výsledky hospodaření města, kdy běžné (pravidelně se opakující 
příjmy) jsou vyšší než běžné výdaje. 

• a naopak neovlivnitelná stále rostoucí administrativní zátěž obcí a trojkových úřadů 
či zvyšováním mezd ve veřejném sektoru. 

III. FINANCOVÁNÍ

1. Změny stavu krátkodobých prostředků na BÚ 61 000,00

2. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -8 531,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM 52 469,00

SALDO PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ -52 469,00

Schválený rozpočet na rok 2018

Zjednodušeně řečeno – město se ve financování minulých období chovalo vel-
mi střízlivě, zbytečně se neinvestovalo do věcí, jež nebyly bezpodmínečně nutné,  
a teď si může dovolit neutracené prostředky zařadit do rozpočtu 2018. Jedná se pouze  
o jednoduchý převod vlastních peněz do dalšího období. Jak vidno, netřeba se bát takto 
sestaveného rozpočtu. Strach můžeme pocítit v okamžiku, když běžné provozní výdaje 
na chod obce pokrýváme cizími penězi, např. úvěrem. A to se neděje. Naopak – za-
dluženost města stabilně klesá. Město si úvěry bralo vždy na důležité investice – ob-
chvat, kanalizace, zámek atd. Tyto úvěry, které byly ještě nedávno vyšší než 100 mil. Kč, 
úspěšně splácíme. Na konci roku 2018 bude zadluženost ve výši přijatelných 46 mil. Kč.  
To znamená, že se v posledních letech hospodaří střízlivě a veškeré potřeby města jsou 
financovány z vlastních prostředků a z dotací.

Tolik na doplnění informací o našem rozpočtu. Závěrem musíme uvést, že i když 
bude rok 2018 patřit k investičně rekordním, ani zdaleka nepokryje všechny investiční 
potřeby a i nadále nám budou chybět peníze na řadu akcí, které by zlepšily život našeho 
města. Navíc příznivý vývoj ekonomiky posledních let se může zpomalit a financování 
investic, chodu města a jeho organizací i společenského a kulturního života začne být 
obtížnější, než je tomu dnes. „Ztráta Holešova tedy vůbec není jako v Kroměříži“.

D. Leško, R. Seifert
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PREZIDENTSKÉ VOLBY
ZPRÁVY 

Druhé kolo prezidentských voleb připadá na 26. - 
27. ledna. Podle zákona se volby konají vždy v pátek 
od 14 do 22 a v sobotu od 8 do 14 hodin. Prezidentských 
voleb 2018 se může zúčastnit každý svéprávný občan 
České republiky, který dosáhl v době konání voleb věku 
18 let. Pokud dosáhne věku 18 let v době mezi prvním  
a druhým kolem voleb, může se účastnit jen druhého kola.

Volební lístky: Pro druhé kolo prezidentských voleb 
volební lístky voliči do schránky nedostanou. Lístky se 
musí nejdříve vytisknout a pak rozvést na jednotlivé 
úřady. Jednotlivé sady by se nestihly rozdat každému do 

schránky, a tak volební lístky s jednotlivými kandidáty 
dostanou všichni voliči až ve volební místnosti.

 Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta Čes-
ké republiky: V případě, že volič výslovně nepožádá pouze 
o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad, popř. 
zastupitelský úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola 
volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo). O vydání 
voličského průkazu lze požádat také v době mezi prvním 
a druhým kolem volby. Obecní úřad, popř. zastupitelský 
úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději 

do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole 
volby, tj. do 24. 1. 2018 do 16.00 hodin. 

Možnost volit při volbě prezidenta České republiky 
v roce 2018 v nemocnici nebo v obdobném zařízení: Při 
pobytu ve zdravotnickém zařízení, v zařízení sociálních 
služeb nebo v jiném obdobném zařízení v obci může 
oprávněný volič rovněž uplatnit své aktivní volební právo. 

Jakékoliv další informace ohledně voleb je možno 
získat na stránkách ministerstva vnitra www.mvcr.cz  
v sekci „volby“ nebo na Městském úřadě Holešov, Odbo-
ru tajemníka, tel. 573 521 359.

Konečné výsledky po 1. kole - Holešov
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ZPRÁVY 

Holešov - V roce 2018 bude město Holešov opět 
poskytovat dotace z Fondu kultury, sportu a vzdělávání 
města Holešova. Dotace bude poskytována za účelem 
podpory aktivit v oblasti kulturní, sportovní, společen-
ské, vzdělávací, sociální a životního prostředí, a to pro 
aktivity v Holešově či s Holešovem spojené. Příjemcem 
dotace může být právnická osoba (spolky, pobočné spol-
ky, příspěvkové organizace…). U mimořádných dotací  
i fyzická osoba a fyzická osoba podnikající. Všichni pří-
jemci však musí vyvíjet činnost na území města Holešova.

Stejně jako v roce 2017 i letos jsou vypsány čtyři 
druhy dotací: Akce milion, mimořádné finanční dotace, 
dotace na tělocvičny a dotace na mládežnická družstva 
v dlouhodobých soutěžích. Pro každou dotaci musí být 

Fond kultury, sportu a vzdělávání v roce 2018
podána žádost na předepsaném formuláři, speciální 
dodatek žádosti dle druhu dotace a přílohy dle článku 2 
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 žadate-
le). Povinné přílohy jsou tři, a to:
1) prostá kopie dokladu o zřízení účtu žadatele,
2) prostá kopie listiny o ustavení (volbě, jmenování) 

současného statutárního orgánu žadatele (lze použít 
aktuální výpis z veřejného rejstříku elektronicky po-
depsaný příslušným soudem),

3) čestné prohlášení žadatele dle článku 2 odstavce 2 
Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování do-
tace z fondu.

Veškeré formuláře můžou zájemci obdržet na MěÚ 
Holešov, odboru kultury, školství a památkové péče, 
nebo jsou k dispozici na internetových stránkách města 
(www.holesov.cz, sekce Město – dotace a ocenění – 
Fond kultury, sportu a vzdělávání - 2018).

Největší finanční částka je tradičně rozdělována  
v části tzv. Akci milion. Její uzávěrka je 28. 2. 2018. Příjem 
žádostí o mimořádné finanční dotace bude probíhat v ter-
mínu 1. 3. 2018 – 30. 11. 2018. Další informace týkající 
se fondu jsou k dispozici na oficiálním webu města www.
holesov.cz. Případné dotazy je možné konzultovat na 
následujících kontaktech: ilona.augusti@holesov.cz, tel.  
573 521 550, petr.chvatal@holesov.cz, tel. 573 521 600.

Mgr. Ilona Augusti 

Akce milion
Z fondu pro kulturu, sport a vzdělávání města Hole-

šova byl poskytnut finanční příspěvek pro ZO ČZS v Dob-
roticích. Za tento příspěvek se provedla oprava budovy 
zahrádkářů - nová omítka a fasáda, dále se provedlo 
odvodnění základů budovy. V této budově je schůzová 
místnost, moštárna a povidlárna. Zde se zpracováva-
jí jablka k moštování a v povidlárně zejména švestky  
a hrušky, nejen zahrádkářů, ale i občanů Dobrotic  
a okolních obcí. Za finanční podporu a zlepšení podmí-
nek zázemí pro naši ZO ČZS děkují městu Holešov za-
hrádkáři Dobrotic. Do nového roku 2018 přejí zahrádkáři 
Dobrotic čtenářům Holešovska pevné zdraví, spokoje-
nost a mnoho úspěchů.

 Zahrádkáři Dobrotice
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Rok 2017 v městské zeleni
Holešov - Péče o dřeviny ve městě se na prvním 

místě odvíjí od zajištění jejich dobré provozní bez-
pečnosti. Neméně důležité je udržet dřeviny v takové 
velikosti, aby nekomplikovaly provoz. Na jaře byly 
proto provedeny hlavové řezy javorů, habrů, vrb, akátů  
a jírovců. Zdravotním řezem byly ošetřeny jírovce v ulici 
Tovární u gymnázia, lípy u kostela, stromy na náměstí 
Svobody, duby na koupališti, stromy u skejtového hřiště. 
Výchovné řezy byly provedeny např. na mladém stromo-
řadí lip v ulici Tovární. Odborného ošetření se dočkaly  
i staré hrušně v sadu v ulici Boženy Němcové. Jelikož je 
sad registrován jako významný krajinný prvek, získalo 
město na toto ošetření bezmála 80.000 Kč ze Státního 
fondu životního prostředí. Aby byl systém zeleně města 
dlouhodobě funkční, je třeba stromy ve městě obnovo-
vat, a to především ty, které již mají špatný zdravotní 
stav. Po vykácení provozně nebezpečných stromů byla 
na jaře dokončena obnova stromořadí podél uličky  

z autobusového nádraží do ulice Tovární a na podzim pak 
byly vysazeny nové sakury v ulici Havlíčkova (obrázek 1). 
Nové stromy byly vysazeny také v ulici Slovenská, opodál 
v místě bývalého pískoviště byl založen okrasný záhon. 

Velmi významným počinem pro zajištění ekologic-
ké stability v širším okolí města je výsadba dřevin v kra-
jině. V předjaří bylo vysázeno 35 ks jabloní podél polní 
cesty pod Želkovem (obrázek 2). Na podzim se podařilo 
zrealizovat dlouho připravovanou výsadbu krajinného 
prvku v Dobroticích v blízkosti chovu koní. Zde bylo za 
209.081 Kč na ploše 4.454 m2 vysázeno 321 ks stromů 
javoru, lípy, habru, třešně, jeřábu a jilmu a 95 ks keřů 
lísky a trnky (obrázek 3). 

Letošní jarní novinkou byl záhon cibulovin na ná-
městí Svobody (obrázek 4), který snad v plném květu 
zkrášlí město i v roce příštím. 

Ing. Pavla Pšejová

Cena Salvator – Cena hejtmana Zlínského 
kraje je poděkováním všem, kdo se svými činy zasloužili  
o záchranu života, zdraví či majetku. Oceňováni jsou ve 
Zlínském kraji občané, kteří svými skutky překračují hra-
nice všedního. Organizátoři se snaží upozornit na činy, na 
kterých záleží, a šířit tak hrdinské příběhy Ceny Salvator 
dál. Celá akce je od svého počátku v  organizačních ru-
kou studentů Fakulty multimediálních komunikací UTB  
za finanční podpory Zlínského kraje. Letos veřejnosti  
představí své vítěze již popatnácté.

Ceny jsou udělovány v  několika kategoriích – dítě, 
občan, projekt, dárce a jedna speciální cena se uděluje 
za přínos v oblasti prevence či pomoci v průběhu mimo-

řádných událostí nebo krizových situacích. V kategoriích 
Občan a Dětská cena vybírá vítěze široká veřejnost. Hlaso-
vací období je stanoveno na 1. – 20. února. Hlasování je 
možné pomocí hlasovacího formuláře, který je dostupný 
v hlasovacím období na webu www.cenasalvator.cz nebo 
prostřednictvím hlasovacích  boxů umístěných v Golden 
Apple Cinema, 15. budově Baťova institutu a Univerzitním 
centru – Rektorát UTB. Vítězi kategorií Občan a Dětská cena 
se stávají nominovaní s nejvyšším počtem hlasů. O vítězích 
zbylých kategorií rozhoduje v jednodenním výběrovém ří-
zení nestranná komise, která je složena z mluvčích jednotli-
vých složek integrovaného záchranného systému, zástupců 
pořadatele, vítězů minulých ročníků a partnerů projektu.

15. ročník studentského projektu Cena Salvator 
- Cena Hejtmana Zlínského kraje 

obrázek č. 1 obrázek č. 2

obrázek č. 3

obrázek č. 4

Inzerujte v Holešovsku 
Kontakt: 774 359 921

 Hledám ke koupi byt, 
kdekoli v Holešově. Tel.: 703 128 762

Předávání letošních cen hrdinům zlínského kraje se 
uskuteční v podvečer 21. března 2018 v podobě dobro-
činného koncertu v samém srdci města Zlína a zváni jsou 
na něj všichni, kteří by rádi přispěli svým potleskem k oce-
nění svých statečných sousedů a spoluobčanů.



leden 2018 | 9

ZPRÁVY 

Výzva k předkládání návrhů na udělení cen města Holešova
Holešov - Město Holešov zveřejňuje výzvu k před-

kládání návrhů na udělení cen města Holešova za rok 
2017.

Město Holešov oceňuje osobnosti v následujících kate-
goriích:
1. Osobnost města Holešova
2. Osobnost v oblasti kultury
3. Osobnost v oblasti volnočasových aktivit
4. Kolektiv působící v oblasti kultury či volnočasových 

aktivit
5. Sportovní naděje (do 15 let)
6. Jednotlivci za sportovní úspěchy do 20 let věku včetně
7. Jednotlivci za sportovní úspěchy nad 20 let
8. Kolektiv působící v oblasti sportu
9. Trenér či organizační pracovník působící v oblasti 

sportu
10. Čin roku

Cenu Osobnost města Holešova uděluje zastupitelstvo 
města. Jejím nositelem se může stát fyzická osoba starší  
40 let, která žije či žila v Holešově a která významným způ-
sobem ovlivnila některé obory lidské činnosti a významně 
působila ve prospěch občanů města, šířila či šíří jméno 
Holešova doma i ve světě. Cenu od roku 2009 získali Miro-
slav Olšina, Mgr. Alena Grygerová, JUDr. Lubomír Bartošek, 
MgA. Karel Košárek, Ing. František Rafaja, Ing. František 
Hostaša, Josef Jakubčík a JUDr. Jarmila Pokorná.

Na osobnost města Holešova v oblasti sportu, 
kultury a dalších aktivit může být nominován člověk či 
kolektiv, který působí či působil na území města Hole-
šova. Osobnosti v oblasti sportu, kultury a dalších aktivit 
uděluje rada města. Cílem vyhlašování osobností města  
v uvedených oblastech je podpořit veškeré aktivity v tě-
lovýchově, sportu, kultuře, volnočasových a dalších ob-
lastech, seznamovat s nimi širokou veřejnost a snažit se 
tak o jejich propagaci. Čin roku má podpořit a ocenit jed-

notlivce nebo skupinu lidí organizovanou či neorganizo-
vanou za významný čin nad rámec jejich činnosti. Všech-
ny výše uvedené kategorie lze udělit in memoriam.

Návrh na ocenění může podat každá fyzická nebo 
právnická osoba, která vyplněný formulář osobně podá 
na podatelně MěÚ Holešov nebo zašle na adresu: Městský 
úřad Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov. Lze také 
využít datovou schránku či emailovou adresu petr.chva-
tal@holesov.cz. Uzávěrka příjmu návrhů je 28. února 2018.

Počet návrhů na ocenění v jednotlivých kategoriích 
není omezen, každý návrh na ocenění musí být podán 
na samostatném formuláři. Údaje uvedené ve formuláři 
musí být ověřitelné (např. u představitelů klubu nebo 
spolku, na internetu…). Nominační formuláře a další 
informace jsou ke stažení na oficiálním webu města  
v sekci Město – Dotace a ocenění. Nominační formulář 
je možné si vyzvednout i osobně na Městském úřadě,  
na odboru kultury, školství a památkové péče.

GYMNÁZIUM LADISLAVA JAROŠE HOLEŠOV
srdečně zve na 

Den otevřených dveří 26. ledna 2018
14.00 – 16.00 hodin

Současně pořádáme v tento den 
1.PŘÍPRAVNÝ KURZ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

Další info www.gymhol.cz

Osobností města se v loňském roce stala JUDr. Jarmila Pokorná
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Advent u Policie České rebubliky a Městské policie Holešov 
Policie a adventní období.
Prosinec se nese v duchu vánočního období, všich-

ni si přejí klidné a pohodové svátky. Klid a pohodu však 
rozhodně neprožívali policisté ve službě. Mimo plnění 
běžných úkolů, vykonávali policisté činnosti nad rámec 
těchto úkolů, také v souvislosti s bezpečnostní situací  
v Evropě. Policisté vykonávali přesčasovou práci, aby do-
hlíželi na veřejný pořádek a předcházeli protiprávnímu 
jednání v místech, kde docházelo k vyšší koncentraci 
osob. Policisty mohli občané ve větší míře spatřit v okolí 
nákupních středisek, kostelů, při vánočních trzích. 

Pro přiblížení naší činnosti v adventním období, uvá-
dím alespoň některé případy, které PČR v této době řešila. 

Ve třech případech byly řešeny drobné krádeže zboží 
v prodejnách. Byli jsme voláni k osmi případům narušení 
občanského soužití v domácnostech, většinou podmíně-
né požitím alkoholu. Asistovali jsme v pěti případech při 
odstraňování následků silného větru, při vyvrácených 
stromech, strženém telefonním a elektrickém vedení, 
utržení plechové krytiny. Několikrát jsme řešili oznámení 
na rušení nočního klidu v souvislosti používáním zábav-
né pyrotechniky. V této souvislosti jsme také zasahovali  
v Chropyni, kde došlo k požáru střechy panelového domu, 
způsobené zřejmě právě zábavnou pyrotechnikou. Dal-

ší požár řešili policisté v Kostelci u Holešova, kde došlo  
k požáru kotelny při neopatrné manipulaci s ohněm. 
Naštěstí při žádném z požárů nebyla způsobena újma na 
zdraví. Zasahovali jsme u nešťastné události v Přílepích, 
kde došlo k úmrtí muže zavaleného sutinami při bou-
rání starého domu. V současné době pokračuje šetření  
k případům poškození výlohy na budově ČSOB a skleněné 
výplně okna a dveří na prodejně Rabit na nám. E. Beneše. 
Zasahovali jsme v Kostelci u Holešova, kde došlo k fyzic-
kému napadení mezi dvěma muži. V této souvislosti byly 
jednomu z mužů, jenž je podezřelý z porušování domovní 
svobody a pokusu ublížení na zdraví, zabaveny tři legálně 
držené lovecké zbraně. Další zbraň byla zabavena muži, 
který fyzicky napadl svou matku, která u něj byla na ná-
vštěvě. O tom, na jak dlouho tito muži o své zbraně přišli, 
se bude teprve rozhodovat. Hlídka Obvodního oddělení 
PČR Holešov také zasahovala 23. 12. 2018 v nočních ho-
dinách při oznámení rvačky u Tropic baru. Tato událost 
vzbudila velkou diskuzi na facebooku. Za PČR k věci mohu 
uvést, že co se týká rychlosti a kvality zákroku, jsem pře-
svědčen, že nedošlo z naší strany k žádnému pochybení. 
Celou událost v současné době prověřuje oddělení obec-
né kriminality v Kroměříži. Při novoročních oslavách se  
v ulicích města pohybovalo mnoho lidí. Drobné konflikty 

byly většinou vyřešeny domluvou. Žádné vážné narušení 
veřejného pořádku z naší strany řešeno nebylo. Příchod 
nového roku byl tradičně slaven ohňostrojem v prosto-
rech zámecké zahrady. Jelikož se této akce pravidelně 
účastní velké množství návštěvníků, bylo v této souvis-
losti vyhlášeno bezpečnostní opatření, které mělo za úkol 
zabezpečit dodržování veřejného pořádku, předcházení 
možného útoku proti životu a zdraví osob a zabezpečení 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Toto opatření 
proběhlo bez mimořádné události. Neobešlo se však bez 
drobných komplikací v dopravě, při rozjezdu návštěvníků 
ohňostroje, které byly způsobeny převážně netrpělivostí 
řidičů. Při takovéto akci dojde vždy k zpomalení provozu 
a není v silách policie jej urychlit. 

V současné době se připravujeme na zajištění prů-
běhu voleb prezidenta ČR. V souvislosti s touto volbou, 
je ze strany PČR prováděno bezpečnostní opatření, které 
má za úkol zajistit klidný průběh a předcházení proti-
právního jednání v době konání těchto voleb.

npor. Mgr. Jan Novák

Dne 26. 12. 2017 v 20.34 hod. jsme obdrželi tele-
fonické oznámení, že na ul. Samostatnost v Holešově 
sedí v prostoru železničního přejezdu neznámý člověk. 
Výjezd na místo události, v průběhu výjezdu předání 
informace výpravčímu stanice ČD v Holešově, z důvodu 
zastavení dopravy. Po příjezdu na místo zjištěno, že se 
jedná o muže ve věku 40let, který se již nacházel mimo 
kolejiště. Jednal roztržitě a zmateně. Důvodem sednutí 
do kolejiště byla hádka s přítelkyní, kdy se podle sdělení 
muže jednalo o dobrý nápad. Muž byl vyzván k provede-
ní dechové zkoušky, které se podrobil. 

Byla naměřena hodnota 3,33‰ alkoholu v dechu. 
Protože muž svým jednáním pod vlivem alkoholu bez-
prostředně ohrožoval svůj život, byl po vyšetření urče-

ným zdravotnickým zařízením umístěn do Protialkohol-
ní záchytné stanice v Kroměříži.

Dne 29. 12. 2017 v 23.10 hodin jsme obdrželi ozná-
mení, že na ul. Palackého v Holešově, před restaurací TACL, 
29letý muž slovně napadá servírku restaurace a tuto se 
pokusil napadnout i fyzicky. Dále se pokoušel poškodit 
majetek restaurace. Hlídka po příjezdu na místo i za pou-
žití donucovacích prostředků muži zabránila v pokračování 
jeho protiprávního jednání. Dechová zkouška na zjištění 
přítomnosti alkoholu v dechu nemohla být z důvodu pod-
napilosti muže provedena. Dodatečně zjištěno 3,93‰. 

Protože muž svým jednáním pod vlivem alkoholu 
bezprostředně ohrožoval sebe, jiné osoby a majetek, byl 
po vyšetření určeným zdravotnickým zařízením umístěn 

do Protialkoholní záchytné stanice v Kroměříži. Věc byla 
dále MP Holešov oznámena komisi k projednání pře-
stupků MěÚ v Holešově. 

 Dále jsme poskytli PČR součinnost při zásahu u Tro-
pic baru a na letišti. 

str. Eduard Dlhopolček, Dis

Vánoční svátky u Městské policie

Opatření při prezidentských volbách
Holešov - Preventivní bezpečnostní opatření MP 

Holešov v souvislosti s 2. kolem prezidentských voleb 
za účelem zajištění hladkého a klidného průběhu voleb. 

Strážníci budou kontrolovat okolí volebních míst-
ností. Budou úzce spolupracovat s volebními komisemi 
z důvodu příp. přijetí nezbytných opatření k odstranění 
negativních jevů, které by mohly narušit důstojný prů-
běh voleb a stejně tak aby nedošlo při sčítání či převozu 
volebních výsledků ke komplikacím. 

Budou také úzce spolupracovat i s policisty z Obvod-
ního oddělení policie v Holešově, zejména při provádění 
preventivní činnosti zaměřené na předcházení všech 
protiprávních jednání.

Schválené úseky k měření rychlosti vozidel
Úsek vždy obousměrně
Holešov, ul. Zlínská 
Holešov, ul. Osvobození 
Holešov, ul. 6. května 
křižovatky s ul. Palacké
Holešov, ul. Palackého 
Holešov, ul. Přerovská
Holešov, ul. Bezručova
Holešov, ul. Tovární 50 km/hod.
Holešov, ul. Sušilova 
Holešov, ul. Školní 
Holešov, ul. Novosady 
Holešov, ul. Družby 
Holešov, ul. Bořenovská 
Holešov, ul. Dukelská 
Holešov, ul. Třešňové sady 

Holešov, ul. Bartošova 
Holešov, ul. Havlíčkova 
Holešov, ul. Národních bojovníků 
Holešov, ul. Plačkov 
Holešov, ul. Grohova 50km/hod
Mateřská škola, pohyb
Holešov, ul. Kráčiny 
Holešov, ul. Sokolská 
místní část Dobrotice
místní část Količín
místní část Tučapy
místní část Žopy 
obec Zahnašovice 
obec Rymice 
obec Jankovice 
obec Žeranovice 

ZPRÁVY 

1. KOLO PREZIDENTSKÝCH VOLEB
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Holešov – V roce 2000 se poprvé vydali vedoucí 
skupinek se třemi králi - koledníky, aby popřáli lidem 
Boží požehnání v novém roce. Tříkrálová sbírka se konala 
v miléniu poprvé a nikdo pořádně nevěděl, jak to do-
padne. Letos slaví v Holešově tato sbírka neuvěřitelných  
18 let. V této jedinečné sbírce podporující potřebné, 
navazující na lidovou tradici neodmyslitelně spjatou  
s českou lidovou kulturou a zahrnující nespočet dobro-
volníků a pracovníků Charit se letos za Holešov a okolní 
obce (spadající do působnosti Charity Holešov) zapojilo 
90 skupinek. 

Koledovalo se v sobotu 6. 1. 2018 (i datum krásně 
vyšlo právě „ na Tři krále“). Prosluněné počasí, teplo, 

Tříkrálová sbírka slaví 18. narozeniny!
vstřícní darovníci, milá přijetí. Bezproblémové koledo-
vání si pochvalovali jak vedoucí s dětmi, tak také orga-
nizátoři.

A jak to viděly dětské oči? Alespoň pár perliček, 
o kterých jsme se prostřednictvím dotazníčku dověděli.

„Bylo krásné počasí, jak na jaře.“
„Škoda, že ti Tři králové nejsou více krát (v roce)...

je to dobrá akce!“
„Když jsme byli jako králové, tak byli lidé víc uctiví.“
„Líbilo se mi požehnání v kostele, a měli jsme fajn 

„králíčky“ ve skupince.“
„Všude, kde jsme zvonili měli psi... pořád na nás 

štěkali (ti psi). „

„Paní ve vchodu 422, jak loni povídala min. 10 minut...“
„To setkávání s lidmi je prostě Boží!“
„Zajímavé bylo to, když jsme přišli k jednomu domu, 

tak měli před brankou větev stromu, nemohli jsme tam 
přejít. Ale ten pán přišel za námi a aby se k nám dostal, 
tak se musel prodírat přes ty větve...“

„Někteří lidí nás už vyhlíželi a otevírali, už když sly-
šeli náš zvoneček.“

„Nejlepší ročník sbírky! Akorát nedostatek sněhu  
a ledu...“

„Budu si pamatovat legraci, a agresivního psa s mi-
lou postarší dámou, která chtěla, abychom mu nakreslili 
křížek na čelo, aby se zklidnil...“

Bořenovice 5 440,00 Kč
Holešov 267 779,00 Kč
Z toho: Všetuly 
Žopy 
Dobrotice
Količín 
Tučapy 

27 089,00 Kč
10 960,00 Kč
10 497,00 Kč
11 075,00 Kč
11 028,00 Kč

Horní Lapač 13 402,00 Kč
Jankovice 13 259,00 Kč
Kostelec u Holešova 24 443,00 Kč
Kurovice 10 461,00 Kč
Ludslavice 22 507,00 Kč

Děkujeme všem podporovatelům a přízniv-
cům této sbírky, sponzorům fy JOSPO a.s. a fy Svo-
boda a Březík pečivo s.r.o. a farnosti Holešov. Velké 
díky patří našim holešovským Skautům, spolku 
Všetuláci sobě a základním školám v Holešově. 
Jejich zapojení se do akce a pomoc je opravdu vý-
jimečná.

 Děkujeme, a přejeme vše dobré a hodně Boží-
ho požehnání v roce 2018.

Za Charitu Holešov Leona Machálková 
(Koordinátor TKS 2018).

Martinice 23 680,00 Kč
Němčice 7 843,00 Kč
Pacetluky 7 310,00 Kč
Prusinovice 39 179,00 Kč
Přílepy 36 326,00 Kč
Racková 29 758,00 Kč
Roštění 17 784,00 Kč
Rymice 23 984,00 Kč
Třebětice 11 679,00 Kč
Zahnašovice 20 200,00 Kč
Žeranovice 32 543,00 Kč
Celkem se vykoledovalo                          607 577,00 Kč

Tříkrálová sbírka v Količíně Tříkrálová sbírka v Martinicích

Tříkrálová sbírka v Martinicích
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SŇATKY
Romana Mrázková – Holešov
Miroslav Palla – Holešov

Tereza Peprníková – Zlín
Václav Franče – Plzeň

Milena Šišáková – Holešov
Jiří Kučera – Jankovice

Jarmila Čechová – Měrovice nad Hanou 
Rostislav Matula – Měrovice nad Hanou

Ivana Pešáková – Prusinovice
Jiří Vaňura – Prusinovice

Marta Ambrosová – Holešov
Vladimír Fuksa – Holešov

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Před šedesáti lety si řekli své ano manželé  
Jaroslav a Zdeňka Uhříkovi.

Šedesát let vzpomínek od té chvíle, kdy jste si 
vzájemně řekli své ano.

Sdíleli jste spolu chvíle štěstí, i když přišly  
i momenty méně veselé, byli jste si stále nablízku.

Když se vaše sny stávaly skutečností byla  
z toho velká radost pro oba i všechny ostatní.

Ze srdce vám k vašemu obdivuhodnému  
a krásnému spojení gratulujeme a přejeme vám 
co nejhezčí oslavu vaší diamantové svatby! Ať je 
každý váš další den alespoň stejně tak šťastný jako 
ten dnešní!

Vše nejlepší mamince a tatínkovi Jaroslavu 
a Zdeňce Uhříkovým přejí k Diamantové svat-
bě dcera Zdeňka, zeť Ladislav, vnoučata Ondra  
s manželkou Mirkou, Michaela s přítelem Romanem  
a pravnoučata Jindříšek a Anežka.

NAROZENÍ
Adam Vávra – Holešov
Alena Polášková – Holešov
Tomáš Adámek – Holešov
Marek Hruban – Holešov
Laura Brázdilová – Holešov
Šimon Olšanský – Holešov
Alexandr Gaja – Holešov
Karolína Kosková – Holešov
Agáta Gaborová – Holešov
Alice Hrušková – Holešov
Alexandr Truhlář – Holešov
Anna Pulpitová – Holešov
Antonín Reimer – Holešov
Sára Hausknechtová – Holešov

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní 
vítání občánků, které probíhá v prostorách sala terreny 
holešovského zámku. Pokud máte zájem o přivítání 
Vašeho dítěte, přijďte si dohodnout konkrétní termín 
na Městský úřad v Holešově – matrika, přízemí vpravo 
nebo telefonicky tel. 573521355. Nejbližší termín vítání 
nabízíme 24.02.2018. Jinak dle domluvy. Těsíme se na 
Vaši návštěvu.

JUBILANTI 
Marie Hrazdirová – Holešov
Jiřina Páleníčková – Holešov
Rudolf Barták – Holešov, č. Količín
Marie Halaštová – Holešov
Josef Vinklárek – Holešov, č. Dobrotice
Marie Olšáková – Holešov
Miroslav Vizner – Holešov
Anna Gábová – Holešov
Marie Sadílková – Holešov
Emilie Dvořáková – Holešov
Miloslav Michálek – Holešov
Jarmila Otáhalová – Holešov
Vlasta Hradilová – Holešov
Františka Svačinová – Holešov
Břetislav Hrabec – Holešov
Vlasta Mikešková – Holešov
Helena Čudovská – Holešov
Jarmila Večerková – Holešov
Zdenka Janalíková- Holešov, č. Dobrotice
František Zapletal – Holešov
Evžen Horák – Holešov
Marcela Janoštiaková – Holešov
Ambóz Leporis – Holešov
Drahomíra Zdráhalová – Holešov, č. Tučapy
Josef Šikula – Holešov
Jaroslav Uhřík – Holešov
Marie Nelešovská – Holešov, č. Žopy
Ludmila Machalová – Holešov
Marie Brančíková – Holešov
Augustin Papež – Holešov
Jan Adámek – Holešov
Josef Vyňuchal – Holešov
Zdenka Smékalová – Holešov
Milada Uhlířová – Holešov

Alena Pospíšilová- Holešov
Marie Daňková – Holešov
Zdeněk Juřena – Holešov
Jana Hrbáčová – Holešov, č. Dobrotice
Karla Vassová – Holešov
Anežka Rozehnalová – Holešov
Ludmila Roháčková – Holešov
Jarmila Ehrlichová – Holešov
František Bělíček – Holešov
Helena Mikulíková – Holešov
František Ambrus – Holešov
Dušan Hric – Holešov, č.Žopy
Marie Kučerová – Holešov

ÚMRTÍ
František Pospíšil – Holešov
Ludmila Podlezová – Holešov
Milada Matyášová – Holešov
Jaruška Odstrčilíková – Holešov
Marie Rozkydalová – Holešov
Jaroslav Pecháček – Holešov
Marek Martinec – Holešov
Eliška Latzmannová – Holešov
Anna Novosadová – Holešov
Vladimír Horák – Holešov
František Teplíček – Holešov
Valeria Benčatová – Hoelšov
Jarmila Loučková – Holešov
Marie Krajčová – Holešov
Drahomíra Večerková – Holešov
Boleslav Vald – Holešov
Jakub Sedlář – Holešov, č. Žopy
Hana Válková – Holešov
Rudolf Barták – Holešov
Josef Sovadina – Všetuly
František Sklenář – Holešov
Vladimír Hradil – Holešov

 J. Medková

Oslava životního jubilea
V sobotu 13. ledna 

oslavil své krásné 101. naro-
zeniny náš spoluobčan Josef 
Šikula. Pan Šikula se narodil 
na Vysočině a po dlouhé 
životní cestě, kdy pracovně 
procestoval mnohé části  
Afriky, doputoval až do Ho-
lešova a nyní žije v holešov-

ském Centru pro seniory. Dle jeho slov je zde velmi spoko-
jen. Rád vzpomíná mimo jiné na práci u Bati, pro kterého 
pracoval převážně v zahraničí. Mezi jeho záliby patřila práce 
se dřevem a byl také vášnivým sběratelem poštovních zná-
mek. Také v současnosti je velmi aktivním klientem, rád luš-
tí křížovky a účastní se téměř všech aktivit, které pracovníci 
CPS připravují. K jeho životnímu jubileu mu poblahopřáli 
také zástupci města. Ještě jednou panu Šikulovi přejeme 
hlavně zdraví, spoustu životní spokojenosti a optimismu.

Hana Helsnerová
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Holešov – Již sedmým rokem přivádí dramaturg  
a umělecký garant festivalu Musica Holešov klavírista Ka-
rel Košárek na holešovské podium nejvýznamnější osob-
nosti české i zahraniční hudební scény. Po 300 letech se 
tak do holešovského zámku vrací tradice italských oper, 
divadelních koncertů a představení. V rámci Vánočního 
koncertu festivalu Musica Holešov vystoupil 10. prosin-
ce umělec světového formátu Štefan Margita společně 
s Filharmonií Bohuslava Martinů pod taktovkou Marka 
Ivanoviče a společně tak zakončili letošní podzimní kon-
certní řadu. Stovky posluchačů si vychutnaly skladby 
Čajkovkého, Dvořáka nebo Gershwina. Vánoční koncert 
vynikal jedinečnou uměleckou úrovní a zároveň díky pro-
gramu, ve kterém kromě slavných operních árií zaznělo  
i Schubertovo Ave Maria nebo Adeste Fideles navodil at-
mosféru a náladu blížících se Vánočních svátků.

 Pěvecká kariéra tenoristy Štefana Margity je ob-
divuhodná, od roku 1986, kdy zvítězil na Mezinárodní 
soutěži Pražské jaro, jej mohli slyšet posluchači nej-
věhlasnějších operních domů v New Yorku, Londýně, 
Madridu, Miláně, Sao Paulu nebo Tokiu. Také výčet or-
chestrů a dirigentů, se kterými Margita spolupracoval, 
zahrnuje ta nejprestižnější jména. Česká televize po tři 
roky natáčela dokument mapující bohatý profesní i sou-
kromý život tohoto známého umělce . Uveden bude pod 
názvem „Pocta... Štefan Margita“ na slavnostní premiéře 
na letošním televizním festivalu Zlatá Praha. 

Štefan Margita se rozhodl nadělit svým příznivcům 
vánoční dárek s jistým předstihem, a přiblížil jim tak 
vánoční náladu už v průběhu podzimu. Vydal nové al-
bum s názvem X MAS, které obsahuje melodie souznějící  
s těmi nejkrásnějšími dny v roce. „Tímhle albem jsem si 
splnil životní sen. Konečně jsem nazpíval nejkrásnější 
vánoční písně a koledy. Když se do nich zaposloucháte, 

Štefan Margita zpíval v Holešově a rád by se sem vrátil

zjistíte, že jsou spjaty s příběhy plnými lásky a naděje, 
které potřebujeme nejen o Vánocích,“ uvedl Štefan Mar-
gita. „Moc bych si přál, aby posluchače okouzlilo nápadi-
té aranžmá nejslavnější vánoční písně všech dob Tichá 
noc, Schubertova nadpozemsky krásná modlitba Ave 
Maria, slavná Brahmsova Ukolébavka, středověká kole-
da portugalského původu Adeste fideles pastores nebo 
Mascagniho Intermezzo z opery Sedlák kavalír. Mou  
srdeční záležitostí je pak II. věta Adagio z Aranjuezského 
koncertu španělského skladatele Joaquina Rodriga, kte-
rý do vážné hudby prosadil jako sólový nástroj kytaru,“ 
dodává Margita.

Vánoční dárky pro své blízké už měl ale také na-
koupeny dávno před Vánoci. Pořídil je v Paříži. Jak tráví 
Vánoce a co dalšího připravuje, prozradil Štefan Margita 
v rozhovoru.

Po působení v největších světových metro-
polích jste zavítal do města Holešov. Jak na Vás 
působí?

Zatím jsem toho moc nestihl, ale už jsem zde dříve 
zpíval, tak vím, jak krásné je to město. Mám obrovskou ra-
dost, že tento nádherný zámek slouží k pořádání koncertů. 
Jak jsem ale viděl to nádvoří, tak mi opět přišla na mysl 
myšlenka uspořádat velký galakoncert pod širým nebem 
právě na tomto místě. O tom jsme totiž už jednou uvažo-
vali a pravděpodobně na tom začnu teď pracovat. Co mě 
ale velice potěšilo, bylo to, že byl koncert hned vyprodaný.

Prohlédl jste si tady alespoň zámek?
Mám teď před koncertem ještě chvíli čas, takže se 

půjdu podívat po zámku. Chtěl bych navštívit hlavněvý-
stavu betlémů. 

Co Vánoce? Pracovní nebo odpočinkové?
Jednoznačně pracovní, myslím, že si celkově moc 

neodpočinu. Čeká mě velký galakoncert v Praze, do toho 
zkouším novou inscenaci v Národním divadle. Je to mo-
mentálně dost namáhavé, ale vždy se těším domů, kde 
si natáhnu nohy a dám dobrou večeři.

Začátek nového roku ve Vašem kalendáři vy-
padá také dost nabitě.

Já vlastně hned po premiéře v Národním odlétám 
do Londýna na novou produkci a pak zanedlouho do San 
Francisca. Ale jsem rád, že mám plný kalendář. Těší mě, 
že je o mě zatím ještě zájem.

Jak vypadají Vaše Vánoce? Tradiční nebo jste 
si přivezl také zvyky ze světa?

Na Vánoce dodržujeme naše tradice a budeme je 
trávit doma. Máme vždy zelňačku, bramborový salát, 
rybu, Hanka vždycky peče rohlíčky. 

Vidím, že šálu z krku takřka nesundáváte. Jak 
pečujete o svůj hlas?

Nesundávám, nachlazení nemůžu riskovat. Člověk  
o svůj hlas může pečovat různými způsoby, potom ale 
přijde například autogramiáda, kde nastydnu nebo i v ko-
lektivu mnoha lidí mohu něco chytit a už se to kupí. Musím 
rušit koncerty, posluchači jsou naštvaní nebo to bulvár zve-
ličí. Jsem ale zastáncem toho, že je lepší koncert zrušit než 
jej odezpívat špatně. Také se většinou snažím nezpívat dva 
dny po sobě. Zde v Holešově to bohužel jinak nešlo, takže 
musím v jednom dni zvládnout jak generální zkoušku, tak 
samotný koncert. Snad se to ale na mém hlase nepodepíše 
a bude se holešovským posluchačům líbit.

S klidným srdcem lze konstatovat, že se na 
hlase nic nepodepsalo a koncert se holešovskému 
publiku velmi líbil.   

Hana Helsnerová

ROZHOVOR
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Holešov – Na konci listopadu přišla k nám do SVČ – TYMY velmi radostná zprá-
va. Pracovníci závodu Sfinx v rámci podpory zdravého životního stylu „vykrokovali“ 
75.000,- Kč. Tuto částku se vedení firmy rozhodlo věnovat právě nám – Středisku vol-
ného času TYMY. Slavnostní předání šeku proběhlo 23. listopadu, kterého se zúčastnil 
ředitel Sfinxu a také starosta města Holešova. Velmi si této finanční podpory vážíme. 
Děkujeme vedení Sfinxu a také všem pracovníkům, kteří vynaložili velké úsilí, aby tuto 
částku pro nás získali. Peníze budou použity na rozvoj činnosti Střediska volného času 
a také na akce spojené s patnáctými narozeninami TYMY, které v roce 2018 oslavíme. 

Mgr. Jarmila Vaclachová, 
ředitelka SVČ-TYMY

TYMY dostalo finanční dar 
od SFINX Holešov

KULTURA 

Římsko-katolická farnost a Základní umělecká škola
F. X. Richtera Holešov
Vás zvou na

IX. VARHANNÍ KONCERT 
Ludvíka Šuranského
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Holešově v úterý 23. ledna 2018 v 18 hodin
Program: J. S. Bach, C. Franck, M. Reger a L. Boëllmann. Vstupné dobrovolné
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Školní sport v Holešově - máme se čím pochlubit

I letos se v zámecké zahradě bruslí
Holešov – Po loňské zkušenosti se zastupitelé města rozhodli i letos instalovat  

v atraktivním prostředí zámecké zahrady mobilní kluziště pro veřejné bruslení. Oproti loň-
sku se ale bude bruslit pouze dva měsíce. „Led v březnu nebyl už tak kvalitní a navíc to  
s prvními jarními náznaky láká lidi spíše do přírody než na kluziště,“ uvedl starosta města. 
Provoz ledové plochy o rozměrech 15 x 30 metrů v Holešově byl slavnostně zahájen v so-
botu 13. ledna. Krátký doprovodný program zajistilo Středisko volného času TyMy. Kluziště 
mohou opět využívat školy, družiny, hokejisté i široká veřejnost. V režimu zahájení provozu 
bude kluziště veřejnosti otevřeno každý pracovní den od 12 hodin, v pondělí, středu a pá-
tek se kluziště uzavře vždy ve 20:00, v úterý a čtvrtek pak v 18 hodin. Víkendové bruslení 
bude rozděleno vždy do dvou bloků, mezi kterými bude hodina věnována úpravě ledové 
plochy. Bruslení bude zájemcům umožněno od 10 do 14 hodin a následně od 15 do 20 
hodin. Kluziště bude k dispozici školním skupinám i veřejnosti a díky osvětlení bude provoz 
možný až do večerních hodin, kdy veřejnost v úterý a čtvrtky od 19:00 do 21:00 hodin 
vystřídají hokejisté. Díky značnému zájmu bude pronájem kluziště pro hokejová utkání 
možný také v soboty a neděle od 8 do 10 hodin. Dopolední pronájmy kluziště v pracovních 
dnech budou umožněny po předchozí domluvě s Technickými službami. Děti do 6 let mo-
hou v zámecké zahradě bruslit zdarma, děti od 6 let, studenti do 18 let a senioři za 20 Kč  
a dospělí pak zaplatí 40 Kč. Za hodinový pronájem kluziště pro hokej bude účtována částka 
500 Kč. V provozní době kluziště budou v provozu také toalety ve správní budově.

Doufáme, že si nejen obyvatelé Holešova užijí romantickou atmosféru zámeckého 
bruslení alespoň ve stejně hojném počtu jako v loňském roce.

Hana Helsnerová

PROVOZNÍ DOBA ZÁMECKÉHO KLUZIŠTĚ

Veřejnost

Po, St, Pá 12 - 20 hod.

(14 -15 přednostně s hokejkami)

Út, Čt 12 – 18 hod.

So, Ne 10 – 14 hod.

15 – 20 hod.

Pronájmy (hokej)

Út, Čt 19 – 21 hod.

So, Ne 8 – 10 hod.

Od pondělí do pátku dopoledne pronájmy po předchozí objednávce.

Telefonické objednávky pronájmů pouze v pracovních dnech, minimálně 1 den předem 
v době od 8 do 14 hod na tel. 734 878 711

Holešov –Začátek každého nového roku bývá zá-
roveň obdobím bilancování i obdobím pro plánování 
další činnosti. Největší spolek, činný v oblasti školního 
sportu a TV - Asociace školních sportovních klubů České 
republiky – nabízí i letos školám i střediskům volného 
času soutěžní i nesoutěžní aktivity, a řada z nich se týká  
i našeho města a Zlínského kraje.  

V roce 2017 dosáhla řada holešovských školních 
týmů vynikajících výsledků v soutěžích, pořádaných 
AŠSK samostatně či ve spolupráci s dalšími partnery, 
k nimž patří MŠMT ČR, FAČR, McDonalds, Český olym-
pijský výbor, ČUS, Český atletický svaz a mnoho dalších.  
K současným nejpopulárnějším turnajům patří např.  
McDonaldsCup – fotbalový turnaj, kterého se účast-
ní žáci 1. stupně ZŠ (1. ZŠ Holešov – vítěz okresního 
kola 2017) či atletická soutěž Pohár rozhlasu (krajské 
kolo – 2. místo 1. ZŠ Holešov dívky mladší, účast všech 
týmů této školy v krajském kole). Rovněž v atletických 

PŘÍSPĚVKY

soutěžích dosahují Holešováci pěkných úspěchů: doka-
zují to např. medailové úspěchy studentů VPŠ a SPŠ MV 
Holešov v Středoškolském atletickém poháru nebo stří-
bro mladších žáků 1. ZŠ Holešov z krajského kola v pře-
spolním běhu. Doménou holešovského středoškolského 
sportu jsou především 2 disciplíny: ve šplhu a v silovém 
čtyřboji získali středoškoláci z policejní školy medai-
lové příčky v krajském kole a skvěle nás reprezentují  
i v republikových finále.

Kromě úspěchů na poli sportovním patří Holešovu  
i pochvala za bezchybnou organizaci a pořadatelství 
řady soutěží: v letošním roce bude např. policejní škola 
opět hostit krajské kolo v silovém čtyřboji a republiko-
vou soutěž středních škol ve šplhu, 1. ZŠ Holešov bude 
pořadatelem okresních soutěží ve vybíjené či volejbale,  
na 3. ZŠ proběhne okresní soutěž ve florbale.  
Všem tělocvikářům, trenérům a obětavým cvičitelům, 
kteří věnují svůj čas, energii a zkušenosti dětem, patří 

velké poděkování. Všem školním sportovcům ve spor-
tovním roce 2018 přeji co nejvíce úspěchů a sportovního 
štěstí. Nám všem si dovolím popřát vzájemnou toleranci 
a pokoru, tolik potřebné pro efektivní spolupráci a další 
rozvoj školních sportovních aktivit.

Mgr. Svatava Ságnerová
 Viceprezidentka AŠSK ČR
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Nová obecní knihovna v Rymicích
Rymice - Když obec Rymice na konci 19. století dokončila stavbu školy, prakticky 

ihned, v roce 1897, nechala postavit staviteli Kabeláčem a Witnerem (ten je mmj. autorem 
rozhledny na sv. Hostýně) mezi novou školou a farním kostelem sv. Bartoloměje obecní 
dům. V něm byla umístěna (samozřejmě) především hospoda, byt hostinského, úřadov-
na obce a spolková místnost, ve které cvičili Sokoli, scházely se místní spolky, zkoušely 
se ochotnické hry, které se hrály v sousedním hostinském sálu. S postupem doby získala 
budovu Jednota, která místo spolkové místnosti zřídila obchod s textilem a později sklad 
vedlejšího smíšeného zboží. Později získala bývalý obecní dům soukromá osoba, od kte-
ré ji v roce 2016 zpětně odkoupila obec Rymice za 1,8 mil. Kč. A ihned jej začala rekon-
struovat – v bývalém bytě hostinského zachovala hospodu, v bývalé hospodě opravila 
a zachovala obchod se smíšeným zbožím a v bývalé spolkové místnosti (později skladu  
a kanceláře) rozhodlo vedení obce umístit obecní knihovnu – ta se do té doby nacházela 
ve zcela nevyhovující místnosti o celkové výměře 25 metrů. Tato opravdu velkorysá inves-
tiční akce vyvrcholila 8. ledna 2018 slavnostním otevřením zbrusu nové, krásně zařízené 
obecní knihovny v rozsáhlém, světlém prostoru. Stavební úpravy přišly obec na 750 tis. 
Kč a vybavení knihovny na 80 tis. Kč. Městská knihovna Holešov pomohla s vybavením 
knižním fondem, který nyní činí 1 452 titulů, ale knihovna je napojena na on-line kata-
log, takže vlastně zpřístupňuje i veškeré tituly z holešovské knihovny i z dalších napoje-
ných knihoven v ČR. Obecní knihovna Rymice je zřizována obcí, metodicky ji řídí v rámci 
regionální služby městská knihovna Holešov a nadřízená je jí Knihovna Kroměřížska.  
V knihovně se kromě půjčování knih mohou konat také přednášky a besedy, díky velkému 
dětskému oddělení bylo už v den otevření zřejmé, že knihovna bude střediskem setkávání 
dětí a jejich aktivit, neboť dětí přišlo na zahájení několik desítek a hned si začaly půjčovat 
knížky a spolu s mladou knihovnicí Martinou Zakopalovou hrát různé hry a další aktivi-
ty. Knihovnu otevřel starosta Rymic Martin Bartík, který se významnou měrou zasloužil  
o realizaci této skvělé akce. Otevření se zúčastnili mimo jiné ředitelka Knihovny Kroměříž-
ska, Šárka Kašpárková, vedoucí Městské knihovny Holešov Irena Železná, starosta města 
Holešova, Rudolf Seifert, místostarosta Holešova Jaroslav Chmelař, tajemník městského 
úřadu Holešov František Fuit a kronikář obce Rymice Jan Pospíšil. 

Africký mor prasat
Státní veterinární správa vydala v souvislosti s šířícím se AMP nařízení, které uklá-

dá za povinnost všem chovatelům domácích prasat nahlásit příslušné obci nejpozději 
do 31. 01. 2018 informace o počtu chovaných kusů, místě chovu, kontaktní údaje cho-
vatele, případně registrační číslo chovu. Přesnější podrobnosti sdělí pracovníci oddělení 
životního prostředí Městského úřadu Holešov.

Tel.: 573 521 406, e-mail: kamil.horak@holesov.cz
Kamil Horák

nabízíme

PRANÍ, MANDLOVÁNÍ, ŽEHLENÍ
• hotelového a restauračního prádla

• pracovních a osobních oděvů
• prádla ze zdravotnických zařízení

www.pradelnaholesov.cz , 608 301 844, 
pradelnaholesov@email.cz

PŘÍSPĚVKY
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Advent v Základní umělecké škole F. X. Richtera Holešov
Holešov – Vánoční čas je jedním z nejkrásnějších údobí roku. 
V něm jsme obzvláště citliví a přístupni emocím, které se vážou k rodinným  

či církevním tradicím, které dodržujeme v každé rodině jinak a přece všichni stejně.
K nedílným příležitostem patří určitě návštěva kostela, kde měli ti, co přišli, mož-

nost zaposlouchat se do hudební produkce učitelů naší školy. Byla to jistě příjemně 
strávená hodinka v tomto svátečním a ničím nenahraditelném prostředí.

K vánoční atmosféře patří samozřejmě hlavně vystoupení našich dětí, na které se 
jistě jak rodiče, tak babičky a dědečkové nejvíce těší. 

Vážení,
vím, že člověk má tendenci si spíš stěžovat a na-

dávat na poměry a že senzační uvádění negativních 
poznatků je pro většinu lidí zajímavější, než pochvala.  
Ale snad v této posváteční době na prahu nového roku 
2018 bude přijat i můj pochvalný a pozitivní dopis. 

Mám moc rád svátky na konci roku – jak Vánoce, 
tak Silvestr a Nový rok. Ale pohodu mi vždycky poně-
kud rušila obava „kam s nimi“, tedy s odpadky, kterých 
je hlavně po Štědrém dni opravdu hodně. Letos jsem se 
pokusil už na druhý svátek vánoční zbavit se hory papírů 
a plastů, které zbyly ze všech dárků a k mému velkému 
a pozitivnímu překvapení jsem nemusel jako v minulých 
letech objíždět řadu kontejnerových stání, abych našel 
alespoň trošičku místa a nemusel skládat odpad vedle 
kontejnerů (ale přece s ním nepojedu zase domů)! Už 
26. prosince byly všechny kontejnery vyprázdněny  
a mohli jsme do nich ukládat nejen tříděný, ale i směs-
ný komunální odpad. A aby těch pozitivních překvapení 

Letos to byl koncert 14. prosince v sále naší školy, 19.prosince v sala terreně hole-
šovského zámku a velké popularitě se těšilo i vystoupení tanečního oddělení s pořadem 
„ Putování za hvězdou“ v kině Svět. Po novém roce jsme ještě připravili Tříkrálový kon-
cert 10. ledna opět v prostorách sala terreny zámku.

Závěrem přijměte prosím ještě naše pozvání na IX. varhanní koncert Ludvíka Šu-
ranského 23. ledna v 18:00 hodin v kostele. A to bude naše slavnostní tečka za letošním 
vánočním obdobím.

 Ředitelství a učitelé školy

Dopis čtenáře o svátečním vyvážení kontejnerů
nebylo málo, šel jsem na Nový rok relativně brzo ráno 
(kolem 8,00 hod.) na procházku s pejskem a zašel jsem 
se podívat na náměstí, zda po té obrovské půlnoční ka-
nonádě stojí všechny domy – a nejen že stály, ale už byl 
proveden i hrubý úklid hromad lahví, kelímků a patron 
po pyrotechnice a náměstí vypadalo „lidsky“. Takže oce-
ňuji letošní práci Technických služeb, které opět poně-
kud posunuly laťku v úklidu našeho města. Díky.

Roman Musil
Holešov

Jménem Technických služeb Holešov, s.r.o. děkuji 
panu Musilovi za pozitivní hodnocení naší práce bě-
hem vánočního času. Slibuji, že se budeme i nadále ze 
všech sil snažit, abychom naše služby ve městě pro jeho 
občany zlepšili a přispěli tak k příjemnějšímu životu  
v Holešově.

Libor Liška, jednatel TSH, s.r.o. 

Vedení a zaměstnanci společností 

JOSEF POSPÍŠIL 
a JOSPO 

si dovolují popřát do nového roku 2018 
všem

svým obchodním partnerům 
i zákazníkům,

 hodně zdraví, štěstí, 
osobních i pracovních úspěchů.

Rok 2017 byl pro obě společnosti rokem 
citelné ztráty v podobě úmrtí majitele 

společností
 pana Josefa Pospíšila.

 
Proto bychom touto cestou chtěli uctít 

památku pana Josefa Pospíšila a ubezpečit 
naše zaměstnance a obchodní partnery, 

že obě společnosti budou nadále pokračovat 
ve své výrobní činnosti, v rozvoji 

a vytváření nových obchodních partnerství 
a v upevňování dobrého jména 

obchodních značek 
JOSEF POSPÍŠIL a JOSPO. 

Marcel, Josef a Alena Pospíšilovi

Do Nového roku 2018 přejeme zdraví, štěstí,
lásku a pohodu, zkrátka po celý rok všem dobrou náladu vinšuje

Omladina Martinice. 
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SFK ELKO Holešov - SEZÓNA 2017/2018
PODZIMNÍ ČÁST 2017 

Ve všech utkáních bylo krásné sledovat zaujetí dětí pro hru  
i jejich nefalšovaná a nepředstíraná radost ze hry samotné. Proto se 
patří všem dětem poděkovat za jejich zaujetí a ochotu se neustále 
učit novým a nejen fotbalovým dovednostem a taktéž rodičům za 
jejich podporu a ochotu se dětem aktivně věnovat a vést je ke sportu 
a také za ochotu se aktivně podílet na jejich sportovním růstu , který 
na druhou stranu k našemu potěšení, nepřekročil rámec férového  
a užitečného povzbuzování k jejich zlepšování se ve sportovní čin-
nosti. Poděkování patří také vedení klubu za podmínky, jež pro 
školičku vytváří – vždyť je to také budoucnost SFK Holešov.

Nábory dětí ročníků 2011 – 2013 sice proběhly již v měsíci 
září 2017, ale ti rodiče, co mají zájem své dítě přivést k fotbalu, 
mají možnost přijít s dětmi vždy v pondělí a ve středu od 16:30 
hod do 18:00 hod na halu III. ZŠ Holešov na Kráčinách, na jaře pak 
na hřiště do Všetul ve stejných dnech i časech.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Počet dětí se během podzimní části ustálil na 22, z toho na 

příští rok by měla zůstat asi polovina.
Hrajeme ve dvou skupinách v okresních soutěžích. Ve skupině 

B s našim „A“ týmem jsme ještě neztratili ani bod (jestli se neple-
tu), ve skupině A (podle našeho názoru silnější skupina) s našim 
„B“ týmem (mladší ročníky) se kluci hlavně otrkávají. Kluci se ještě 
pořád trochu bojí chodit do větších protihráčů a je vidět, že jakmile 
má soupeř nějakého zdatnějšího a herně vyspělejšího hráče, tak 
dělá na hřišti jediný rozdíl, jinak je hra poměrně vyrovnaná.

Na podzim ale vidím zlepšení. V přípravě před sezonou jsme 
prohráli v Ludslavicích s „A“ týmem o 8 branek a s „B“ týmem  
v mistrovském utkání 16:3, v posledním přátelském zápase jsme  
s nimi ale zvládli vyhrát s „B“ týmem 2:1 v podstatě se stejnými se-
stavami jak v mistrovském utkání. Trenéři: Navrátil, Matuška, Oral

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Starší přípravka zahájila sezonu 2017/18 na začátku srpna  

v obvyklém režimu 2 tréninků týdně na hřišti ve Všetulích. Z důvo-
du rekordního počtu hráčů-28, za který jsme velmi rádi, jsme při-
hlásili 2 mužstva do okresní soutěže, která nabízí celoroční soutěž  
a 2 krát tolik zápasů než soutěž krajská. Výsledky o které až tolik ne-
jde, byly u obou mužstev velmi dobré a pro jarní část se kvalifikova-
ly do finálové skupiny o konečné umístění. Od listopadu se tradičně 
přesouváme do haly na 1. zš a jednou týdně ven na hřiště za 3. zš.  
V prosinci a lednu máme zatím naplánované 3 halové turnaje, které 
ještě chceme o další rozšířit. Před Vánocemi stihneme ještě výšlap 
na Hostýn společně s rodiči, kterým tímto i děkujeme za výbornou 
podporu jak hráčů tak nás trenérů. Trenéři: Ševčík, Balajka, Kubiš

ŠKOLIČKA
Ve fotbalové školičce SFK Holešov se snažíme zajistit rozvoj všeobecných pohybových schopností dětí 

předškolního věku a současně naučení a rozvoj základních fotbalových dovedností našich ratolestí za sou-
časného budování a povzbuzování přirozené dětské radosti z pohybu a udržení chuti po učení se novým 
pohybovým dovednostem a soudržnosti v kolektivu a s kolektivem. 

Při tréninkových jednotkách máme v současnosti děti ve věku 4 – 7 let a tomuto věkovému rozpětí je 
také uzpůsoben průběh všech tréninků.Tréninky jsou vedeny dle posledních moderních tréninkových metod 
jak na venkovním hřišti, tak na hřišti v hale. Jejich součástí jsou jak různé soutěže mezi týmy vytvořenými ze 
všech přítomných dětí tak i dovednostní soutěže z fotbalových základů jako je vedení míče, zpracování míče 
po přihrávce, přihrávka na spoluhráče tak i střelba na branku. Součástí tréninků je snaha o častý kontakt  
s míčem a nakonec i simulovaný zápas před ukončením tréninkové jednotky .

V podzimní části sezony sehráli hráči školičky několik turnajů organizovaných okolními městy a obcemi 
jako Slavie Kroměříž , FC Morkovice, FC Ajax Bezměrov, FC Kvasice, FK Chropyně, TJ Ludslavice či TJ Prusinovi-
ce a také několik samostatných přípravných zápasů s oddílem z Prusinovic .

Trenéři: Terezka Pospíšilíková, David Hrudík a Richard Zachara

SPORT

až 1500,- Kč
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 MLADŠÍ ŽÁCI 
Počet dětí je cca 21, z toho příští rok bude odcházet větší polovina.
Výkony jsou trochu jak na houpačce, ztratili jsme body s některými slabšími sou-

peři úplně zbytečně, naopak jsme někde body sebrali, momentálně jsme zhruba v po-
lovině tabulky (8. se ztrátou 8 bodů na 3. místo), ale vzhledem k malému odstupu od 
lepších týmů by jsme se mohli pokusit posunout. 

U některých hráčů jde vidět zlepšení, a někteří asi spíš podle toho, jak se vyspí. 
Někdy makají a jindy bych je nejraděj poslal domů (nevyrovnanost výkonů se projevuje 
na výsledné hře).

Od jara bychom chtěli začít hrát ještě okrasní přebor, abychom zapojili do zápaso-
vého vytížení všechny hráče více. Je nezbytné, aby měli všichni větší zápasovou porci.
Trenéři: Navrátil , Oral

STARŠÍ ŽÁCI
Po podzimní části soutěže je mužstvo starších žáků na nelichotivém předposled-

ním místě tabulky se ziskem pouhých 3 bodů. Z tohoto pohledu není hodnocení příliš 
příjemné. Hlavním cílem pro jarní část tak bude zisk bodů potřebných pro zachování 
soutěže i pro další ročník.

Naopak optimisticky musíme hodnotit počet kluků, tréninkovou docházku a jejich 
celkový přístup. Celou podzimní část soutěže jsme absolvovali v 18 hráčích a i přes ne-
příznivé výsledky jsme většinu tréninků absolvovali ve vysokém počtu. Navíc se snaží-
me postupně zabudovávat i některé hráče z mladších žáků.

V minulém období jsme navíc přešli na cyklus 3 tréninků týdně, takže kluci za pod-
zim absolvovali více než 50 tréninkových a herních jednotek. V tomto trendu budeme 
pokračovat i v roce 2018.

Věříme, že kluci mají potenciál se dále zlepšovat a společně na jaře zlepšíme sou-
časné nelichotivé umístění. Zároveň budeme společně pracovat na tom, aby hráči moh-
li plynule pokračovat v dorostenecké kategorii.Trenéři: Martin Olša a Radek Sedlařík

DOROST
Holešovský dorost po sestupu z krajského přeboru do krajské soutěže se umístil 

po podzimní části soutěže na 5.místě . Odehrál 13 zápasů a dosáhl na 25bodů . Kluci 
jsou na tom fotbalově docela dobře avšak do jarní části potřebuje mužstvo především 
více potrénovat na kondici a hlavně zlepšit docházku na tréninky a zápasy. Každopádně 
budeme chtít zabojovat a vylepšit dosavadní umístění v tabulce. Mužstvo na to určitě 
máme.Trenér - Vlastimil Foukal

MUŽI „B“
S umístěním v tabulce po podzimní části soutěže jsme spokojeni. Chtěli jsme 

hrát do pátého místa a to se nám zatím daří. Tým se v létě podařilo vhodně doplnit 
o zkušené hráče, kteří tvoří kostru týmu. Trénujeme sice jednou týdně ale účast oproti 
předešlým ročníkům je velmi dobrá. Na jaře bychom chtěli navázat na solidní výsledky  
z podzimu a udržet se v horní části tabulky. Děkuji fanouškům a vedení SFK za podporu 
a věřím že v jarní části sezóny se sejdeme ve stejné formě. Trenér: Tomáš Vybíral

MUŽI ,,A“ 
Po odchodu pěti klíčových hráčů se tým do podzimní části doplnil o čtyři hráče 

mladšího věku a dva zkušené a bylo vidět , že touhu po vítězství mají ale i také bojov-
nost jim nechybí. Stabilita a zapracování do kádru bylo postupné. Nevyvarovali jsme se 
i utkání, ve kterých jsme byli herně lepší ale výsledek přesto zněl „prohra“ a to zejména 
s Juřinkou, Hlukem a v neposlední řadě i Kvasicemi tedy víceméně nováčky soutěže w. 

 Po vyrovnaném utkání s Luhačovicemi kdy hra nepostrádala tempo a naši snahu 
do poslední minuty změnit výsledek ale bez úspěchu. Následovali tři porážky po sobě .

SFK ELKO Holešov
V posledním dohrávce s Baťovem jsme hráli o hodně a to buď se udržíme do pá-

tého místa nebo můžeme klesnout do druhé půlky tabulky. Poslední zápas se mužstvu 
vydařil a to i střelecky.

V tabulce po podzimní části soutěže se nacházíme na 4 místě. Do jarní části sou-
těže půjdeme s cílem posunout svou pozici k těm postupovým. Trenér: Martin Malík 

Milan Roubalík

SPORT

Výšlap na Hostýn v rámci ukončení podzimní sezony - starší přípravka (včetně rodičů)
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Holešov - Dne 14. 10. 2017 se v Karlových Varech konalo mist-
rovství Evropy ICN natural.

Na tuto prestižní soutěž se díky skvělým úspěchům z předešlých 
soutěží, podařilo nominovat i Petře Pospíšilové ze Žop.

Ta ve Varech reprezentovala město Holešov a vybojovala titul 
mistryně Evropy v kategorii fitness model 35+. V prosinci se v Praze 
konalo vyhlášení nejlepších naturálních sportovců za rok 2017. Petra 
zde završila svou úspěšnou sezónu ziskem druhého místa v kategorii 
fitness. Mnoho zdaru do dalších sezón.

Vánoční závod gymnastek
V rodiči nabité sokolovně se již tradičně k ukončení kalendář-

ního roku konaly Vánoční závody ve sportovní gymnastice ve dnech 
11. a 13. prosince. Letos vůbec poprvé se musely závody rozdělit 
do dvou dnů, protože výrazně vzrostl počet cvičenců v oddíle spor-
tovní gymnastiky T. J. Sokol Holešov. V prvním dnu si zazávodily ty 
nejmenší gymnastky narozené v roce 2010 a mladší, ve druhém 
termínu pak závodnice starší. Letos proběhl pouze trojboj z časo-
vých důvodů, takže se všechny gymnastky předvedly na kladině, 
prostných a přeskoku. 

Mladinké gymnastky se vůbec nenechaly zahanbit staršími  
a bojovaly s plným nasazením. Vzhledem k tomu, že některé závodily 
úplně poprvé ve svém životě, se jistě nějaká chybička dala přehléd-
nout a závod ukončily úplně všechny. Jednalo se o dívky od pěti do 
sedmi let a u těch nejmladších se cení i to, že v sobě našly odvahu  
a před početným publikem ukázaly, co se za 4 měsíce naučily.  
A nebylo toho málo. Vždyť jenom přejít po úzké kladince dá zpočátku 
zabrat a malé gymnastky už předvedly poskoky i skoky radost po-
hledět. 

Ve druhém termínu změřily své síly gymnastky starší, samozřej-
mě náročností rozdělené podle ročníku narození. U těch nejstarších 
jsme už viděli náročné prvky na všech nářadích. Na prostných se 
rodiče mohli pokochat jejich krásným cvičením a ladností, protože 
sestavy jednotlivých nejstarších gymnastek doprovázela hudba. 
Náročné prvky tak střídaly prvky volnější, které doplňovaly sestavy 
jednotlivých gymnastek vhodně sladěných s hudbou. Také na kladi-
ně se předváděly obdivuhodné cviky, o přeskoku nemluvě. Přihlíže-
jícím se zdálo, že všechny cvičily stejně dobře. Těžká proto byla práce 
rozhodčích. Vyhrát však mohla jenom jedna. Odměnu však zasloužily  
a také ji všechny dostaly. Gymnastky na prvních třech místech ve 
všech kategoriích pak získaly samozřejmě medaile a diplomy. Spo-
kojené pak byly všechny cvičenky.

Krátce lze shrnout, že závody nepostrádaly ani krásu z prove-
dených sestav, ani napětí, kdo bude nejlepší. Všichni odcházeli spo-
kojeni s přáním krásných Vánoc a už při odchodu se těšili na další 
tréninkové hodiny.

Hana Georgiánová, T. J. Sokol Holešov

Ocenění paní Jiřiny Láníkové
Z rukou hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka získala Ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobro-

volných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže členka T. J. Sokol Holešov sestra Jiřina 
Láníková. Ta je již mnoho let členkou T. J. Sokol Holešov a v současné době je nejen trenérkou sportovní 
gymnastiky, ale také nacvičuje s dětmi sletovou skladbu Cirkus, se kterou se zúčastní Všesokolského sletu 
v Praze. V neposlední řadě pak pracuje ve výboru T. J. Sokol Holešov jako jednatelka. Právem jí proto oce-
nění náleží jako poděkování za její obětavou, časově náročnou a nezištnou práci s dětmi.

Toto ocenění se uděluje obětavým pracovníkům s dětmi a mládeží každoročně, v letošním roce pro-
běhl již XIV. ročník. Slavnostní předávání se uskutečnilo v prostorách Krajského úřadu ve Zlíně

SPORT

Mistryně Evropy ze Žop



leden 2018 | 21

VÝROČÍ

VÝROČÍ - ÚNOR 
11. 2. 1943 Zemřel LORENC, Miroslav, akademický architekt. Studoval Vyšší průmyslovku v Brně, pak byl žákem profesora Jana Kotěry na pražské AVU. V roce 1925 pracoval na 

projektu pavilónu dekorativních umění v Paříži. Autor řady staveb ve Zlíně, např. Obecní a živnostenské banky a Společenského domu. Od něho také pochází projekt 
hotelu Moskva ve Zlíně. V období první světové války bojoval v řadách československých legií v Itálii. Po Mnichovu a následné okupaci zbytku Československa se ak-
tivně zapojil do odboje. Později se stal okresním velitelem odbojové organizace Obrana národa. Dne 24. října 1940 byl zatčen a popraven 11. února 1943 v Breslau. 
(*9.6.1896 v Holešově) – 75. výročí úmrtí

11. 2. 1978 Zemřel ŽŮREK, Ferdinand, PhDr., komentátor kulturního a historického dění v Holešově a okolí. Ředitel gymnázia v Holešově, profesor PI ve Zlíně. Autor článků, 
recenzí, referátů, kritik, glos a úvah, např. „František Bartoš a Leoš Janáček“. (*16.12.1907 v Martinicích) – 40. výročí úmrtí

12. 2. 1888 Narodil se SZURAN, Josef. Z Malacek v roce 1912 odcestoval do USA, kde se věnoval studii kinematografie, fyziky. Své zkušenosti publikoval v článku „Theory of Color 
Stimulus“, kde se zabýval teorií podnětu barev při působení tepla. Zapojil se tak do projektu organizovaného Carnegie Library v New Yorku v letech 1918-1920. 
Někdy kolem 1924-25 se přestěhoval do Holešova, kde vlastnil obchod s nábytkem, ale především se věnoval své vědecké práci. Působil jako generální dodavatel 
reklamního aparátu „Cineskop“ pro Československo a věnoval se vědecké práci – podal a dokázal nová bádání o světle. 1938 publikuje článek „Elastifikace“ v časopi-
se Česká mysl. V článku se zabývá také teorií relativity. V Holešově bydlí v Újezdě č. 101 v domě Osvalda Egera. V roce 1939 je odsunut na Slovensko a 20. října 1942  
z Žiliny transportován do koncentračního tábora v Terezíně, kde jeho stopy mizí. Manželka Regína byla ještě v 30. dubna 1940 hlášena v Holešově na Palackého třídě 
58, syn Robert odchází z holešovského gymnázia 28. 6. 1940. Nepochybně se i s dcerou Blankou stali obětí holokaustu. - 130. výročí narození

15. 2. 1908 Narodil se GOGELA, Jaromír, profesor holešovského gymnázia, badatel, básník, překladatel, čestný občan města Holešova. Na filozofické fakultě J.A. Komenského 
v Bratislavě studoval v letech latinskou a francouzskou filologii. Učil na Reálném gymnasiu v Chrudimi a Reálném gymnasiu v Příboře. Od roku 1938 působil na 
gymnáziu v Holešově. Domluvil se i německy, italsky, řecky, rusky a španělsky. Celý svůj život zasvětil osvětě, přednáškám a psaní. Byl řádným členem Vlastivědného 
kroužku v Holešově. Přednášky k dějinám Holešova: „Dějiny Židů na Moravě a v Holešově“, „Společenský a kulturní život holešovské židovské obce v minulost“, „Hud-
ba na holešovském zámku v letech 1733-1734“, „Prehistorické hradisko na Lysině“. Přednášky s přírodovědnou tematikou: „Ochrana přírody“, „Přírodní rezervace na 
Holešovsku“, „Významné stromy na Holešovsku“. Autor publikace „Nástropní malby ve státním zámku v Holešově“. Věnoval se překladům, psal básně a beletrii. Dílo: 
„Básně“, „Já dcera Klaudiova“. Poslední práce je věnovaná výkladu a překladům epigramů na starořeckých náhrobcích. V roce 1996 uděleno in memoriam Čestné 
občanství města Holešova. (†28. 9. 1995) – 110. výročí narození

16. 2. 1908  Narodil se STOJAN, Josef, MVDr. Zabýval se historickou vlastivědou. Pracoval v oblasti muzejnictví, numizmatiky, národopisu a památkové péče. Výsledky své 
badatelské práce zveřejňoval v odborných časopisech a zpravodajích. Vytvořil rozsáhlou sbírku dokumentárního materiálu zregionu. (†20. 10. 1990 v Bystřici pod 
Hostýnem) – 110. výročí narození

21. 2. 1893 Narodil se v Němčicích u Holešova KAJDOŠ, Vladimír, brigádní generál, historik a dějepisec. Absolvoval 
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a začal studovat filozofickou fakultu UK. Po vypuknutí války byl 
povolán do rakouské armády. Na východní frontě zajat Rusy a internován. Od ledna 1917 příslušník 
Československých legií. Od roku 1938 náčelník hlavního štábu československé branné moci, za druhé 
republiky ministr železnic a ministr pošt a telegrafů. V prosinci 1939 odešel do penze. Vrátil se k ne-
dokončenému studiu filologie. Z hebrejštiny do češtiny přeložil Starý zákon, který vyšel za spolupráce 
Vladimíra Šrámka v letech 1943-51 ve čtyřech dílech pod názvem „Písmo“. Jeho „Dějiny obce Němčic“, 
„Dějiny písma“ a četné učebnice zůstaly v rukopise. Odstěhoval se do Frenštátu pod Radhoštěm, kde 
se věnoval regionální historii. Jako pracovník okresního archivu uspořádal archivní fondy, provedl sou-
pisy starých tisků. Podílel se na založení městského muzea, pro které založil a uspořádal herbář flóry  
z podhůří Beskyd. (†8. 7. 1970 ve Frenštátě pod Radhoštěm) – 125. výročí narození

22. 2. 1863  Narodil se v Jankovicích ZÁVADA, Josef. Absolvoval učitelský ústav v Příboře. Učil v Chomýži, Lud-
slavicích a v letech 1900-1920 byl řídícím učitelem v Dobroticích. Překládal z chorvatštiny, srbš-
tiny, slovinštiny, ruštiny a polštiny. Funkcionář Svazu slovanského učitelstva. (†1955 v Dobroticích)  
– 155. výročí narození

23. 2. 1903 Narodil se DOLANSKÝ, Julius, PhDr., DrSc., literární historik, slavista, bohemista, komparatista, kritik 
a kulturní publicista. Studoval jihoslovanské jazyky na univerzitách v Bělehradě, Záhřebu a Lublani. 
Řádný profesor na Karlově univerzitě v Praze, ředitel Slovanského ústavu, člen domácích i zahra-
ničních vědeckých společností. Průkopník slovanské komparistiky. V r. 1973 vyšly v Holešově jeho 
překlady statí holešovského obrozence Jana Aloise Hankeho z Hankenštejna „Doporučení české řeči 
a literatury“ a „Pokus o splavnění řeky Moravy a obchodMoravanů“. (†26. 4. 1975 v Praze) – 115. 
výročí narození

Dne 15. 2. 2018 si připomeneme 110. výročí 
od narození našeho tatínka - pana profesora Jaro-
míra Gogely. 

Tatínek působil dlouhá léta na holešovském 
reálném gymnáziu, pracoval ve vlastivědných  
a kulturních spolcích města a za svou bohatou 
publikační a přednáškovou činnost byl jmenován 
in memoriam čestným občanem města Holešova. 

Vy, kteří jste tatínka znali, vzpomeňte spolu 
s námi. dcera Jarmila Petříková - Gogelová a syn 
Jaromír Gogela s rodinami
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TYMY
Na Rusavě se uskutečnil druhý ročních nočního po-

chodu PROPRALES
Středisko volného času, společně s Rusavskou 

sportovní a Vladanem Daňkem, uspořádalo v závěru 
loňského roku, 30. prosince, již druhý ročník pochodu 
Pro prales. Sraz účastníků byl tentokrát ve 14.00 hodin 
u obecního úřadu na Rusavě, odtud se po krátkém úvo-
du padesátka nadšených milovníků hor a dobrodružství 
vydala na desetikilometrovou trasu Rusava – Hostýn – 
Rusava. Mezi účastníky nechyběly ani malé děti. Hlavní 
„gró“ akce se konalo tentokrát na Hostýně. Po společ-
ném fotografování se všichni odebrali do restaurace  
v Poutním domě II., kde se uskutečnila beseda o dešt-
ném pralese a o projektu Green life spojená s promítá-
ním. Po zajímavém vyprávění se účastníci pochodu oko-
lo 18té hodiny odebrali noční krajinou zpět na Rusavu. 
Nepostradatelnými pomocníky byli baterky a různá sví-
tidla. K dobré viditelnosti přispěl také měsíc, který právě 

vstupoval do úplňku a také nádherně zasněžená krajina. 
Připadali jsme si jako v ledovém království. Tak jako  
v loni, i letos přispěli účastníci pochodu dobrovolným 
příspěvkem na pomoc deštnému pralesu. Vybrala se 
částka 3300,- Kč, peníze byly předány aktivistům spo-
lečnosti Green life Zuzce a Milanovi, která se zabývá 
již několik let ochranou deštných pralesů na Sumatře. 
Jedná se o ojedinělý český projekt, který se hodně za-
měřuje na spolupráci se školami. Více se dozvíte na 
www.pralesdětem.cz. Chtěla bych poděkovat Vladanu 
Daňkovi a všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu celé 
akce. Poděkování si zaslouží také všichni účastníci, malí i 
velcí. Děkujeme také pracovníkům restaurace v Poutním 
domě II. za příjemné prostředí a možnost uskutečnit zde 
besedu a setkání s aktivisty Green life. Již nyní vás zveme 
na třetí ročník, který se bude konat 30. 12. 2018.

Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ - TYMY

TYMY

V NOVÉM ROCE 2018 PŘEJEME VŠEM HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A POHODY
A TĚŠÍME SE NA SPOLEČNĚ STRÁVENÉ CHVÍLE
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TYMY

PROVOZ TYMY 
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí – pátek 8.00 – 18.00
Spontánní aktivity (kulečník, stolní fotbálek, stolní te-
nis, trampolína, ICM): pondělí – pátek 15.00 – 18.00 
- objednávky na tělocvičnu lze využít dle předchozí te-
lefonní domluvy minimálně den předem v kanceláři na 
tel.: 573 39 69 28, 734 358 563

ZVEME VÁS
LEDEN
19. 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 boha-
tý program a občerstvení
20. 1. Hrátky pro nejmenší – od 15.00 do 17.00, tanečky, 
hry, soutěže, dílnička a malé filmové kukátko, vstupné 
40,- Kč v SVČ – TYMY (jídelna, vstup dvorem)
20. 1. Africký tanec – workshop pro ženy, od 13.00 do 
15.30 s živým bubnováním, cena: 300,- Kč (100,- Kč 
záloha předem), nutno přihlásit se předem v kanceláři 
SVČ - TYMY
21. 1. Výlet na ledové sochy – Pustevny – cena: 280,- 
Kč, přihlášky do 15. 1. 2018, nutno přihlásit se předem  
v kanceláři SVČ - TYMY
22. – 26. 1. Škola lyžování a snowboardingu na Trojá-
ku pro děti MŠ a ZŠ – informace a přihlášky v kanceláři 
TYMY (odjezd Z Holešova každý den ve 12.00 od 3. ZŠ  
a 12.10 MŠ Masarykova)
25. 1. Beseda o hradě Lukov – od 16.30 v SVČ – TYMY, 
povídání spojené s promítáním, besedu vede Ing. Vrla, 
vstupné dobrovolné
26. – 27. 1. Noční deskohraní - od 18.00, cena: 100,- Kč 
pro členy Deskohraní, 150,- Kč ostatní, večer s deskový-
mi hrami a nejen to, přihlášky do 24. 1.
27. 1. Dětský karneval „Se Šášou Veselíkem“ – od 15.00, 
pestrý program /tance, hry, soutěže…/vstupné: dospělí 
50,-, děti 30,- Kč, děti v masce 20,- Kč
28. 1. Lúčnikovo putování za prvním jarním paprskem  
v divadélku TYMY od 16.00, vstupné 40,- Kč
26. 1. Premedical - možnost vyšetření od 9.00 do 20.00, 
informace na www.premedical.cz
31. 1. Odlévání svíček – tvořivá dílna s Bárou – od 16.00, 
příprava formy, naplnění materiálem, zalití roztaveným 
voskem, čekání na vychladnutí, dokončovací práce …, 
cena: 100,- až 200,- Kč za 2 svíčky podle velikosti, při-
hlášky do 24. 1. 
31. 1. Dárek za vysvědčení – přijď se pochlubit a dosta-
neš malý dáreček
31. 1. Pololetní párty – od 16.00 hodin v čajírně TYMY, 
kvízy, soutěže … vstup volný

NOVĚ OTEVÍRÁME OD 2. POLOLETÍ - PLAVÁNÍ v pá-
tek od 15.30, LUKOSTŘELBA, TÁBOROVÁ KYTARA, 
NÁBOR DO DĚTSKÉ KAPELY, MLADÝ KUTIL, KURZ 
PRO ZAČÍNAJÍCÍ ZPĚVÁKY …

SLAVTE SPOLU S NÁMI!!! 
V letošním roce oslavíme již 15 let trvání TYMY, těšíme se na společné akce a setkání. Děkujeme vám za vaši dlouholetou přízeň a srdečně vás k nám zveme 

na všechny letošní akce tradiční i ty nové! 
Těšíme se na vás pracovníci SVČ – TYMY!

ÚNOR
1. – 4. 2. 2018 Ledová Praha 
–zájezd pro děti, návštěva 
různých muzeí, památek, 
koncert Děti dětem, bližší 
informace v kanceláři TYMY, 
přihlášky do 26. 1.
10. 2. Holešovský talent - ta-
lentová soutěž pro skupiny, 
páry i jednotlivce, otevřeno 
všem věkovým kategoriím, 
soutěže se můžete zúčastnit 
v různých oborech, např. pě-
vecký, hudební, taneční, di-
vadelní, artistický, sportovní, 
zábavný aj., přihlášky poštou, 
e- mailem: vsetuly@centrum.cz nebo osobně do 31. 1. 
2018 v kanceláři TYMY
16. -17. 2. Noční valentýnské deskohraní - od 18.00, 
cena: 100,- Kč pro členy Deskohraní, 150,- Kč ostatní, ve-
čer s deskovými hrami a nejen to, tentokrát i valentýnské 
karaoke, přihlášky do 14. 2.
18. 2. Valentýnský kouzelník – mág RADEKR od 15.00 
v SVČ – TYMY (+ malá Valentýnská dílnička), vstupné: 
50,- Kč
19. 2. – 23. 2. JARNÍ PRÁZDNINY V TYMY – pondělí až 
pátek od 9.00 do 16.00 (z vážných důvodů možný pří-
chod od 7.30), cena: 1250,- Kč (v ceně je zahrnutý pro-
gram, výlety, pojištění, pedagogické vedení), možnost 
přihlásit se i na jednotlivé dny
Pondělí – KREATIVNÍ DEN S MARTINOU (keramická dílna, 
pískové obrázky, deskovky), cena: 300,- Kč
Úterý – SPORTOVNÍ DEN S ONDROU (mix sportů pro 
všechny + hry a relax), cena: 250,- Kč
Středa – ZOOLOGICKÝ VÝLET S MARTINOU (výlet za zim-
ními novinkami do Zoo Lešná), cena: 300,- Kč
Čtvrtek – TANEČNÍ DEN S OLGOU (mix tanečních stylů  
a pohybových her), cena: 250,- Kč
Pátek – TRADIČNÍ VÝPRAVA DO GALAXIE (celodenní po-
byt v zábavním centru Galaxie Zlín), cena: 400,- Kč
Přihlášky do 12. 2., jednotlivé programy se uskuteční při 
min. počtu 8 účastníků, změna programu vyhrazena

JARNÍ POBYT NA TROJÁKU PRO DĚTI v období jarních 
prázdnin 19. – 23. 2. 2018 !!!- informace a přihlášky  
v SVČ –TYMY

23. 2. Premedical – centrum preventivní medicíny - 
možnost vyšetření od 9.00 do 20.00, informace a při-
hlášky v TYMY
25. 2. Taneční polepšovna – v 18.00 zahájení tanečního 
kurzu pro dospělé, cena: 1400,- Kč za pár a pět lekcí + 
závěrečná prodloužená), přihlášky do 10. 2.
27. 2. Beseda o Číně a Hong Kongu s manželi Macuro-
vými – od 16.30 hodin, beseda spojená s promítáním, 
vstupné dobrovolné

28. 2. Jarní keramická dílna – od 16.00 do 19.00 vedená 
odborným lektorem Barborou Winklerovou, jarní kvě-
tináče, zápichy a velikonoční dekorace, cena: 200,- Kč  
(v ceně je zahrnuto lektorné, 1kg hlíny, přežah, glazová-
ní a následný výpal)

DÍVKA ROKU 2018 - dívky a slečny přijďte ukázat, že  
i hezká děvčata jsou chytrá, soutěž je určena dívkám ve 
věku 13 - 15let , k termínu konání musí dosáhnout mi-
nimálně 13 let a ke dni konání 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, 
aerobic, 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. 2018
ICM Holešov vyhlašuje SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ŠKOLNÍ ČA-
SOPIS 2018 – své časopisy zasílejte do 28. 2. 2017 nebo 
osobně přineste na adresu ICM Holešov, Sokolská 70, 
Holešov (budova SVČ – TYMY)

PŘIPRAVUJEME
11. 3. MISS POUPĚ - pro dívky od 4 do 7 let, MISS KVÍTEK 
– pro dívky od 8 do 12 let 
 - disciplíny: rozhovor, módní přehlídka, volná disciplína, 
přihlášky do 28. 2.

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

SPONTÁNNÍ AKTIVITY - pondělí – pátek od 15:00 do 
18:00 hodin - trampolína, stolní fotbálek, kulečník, pin-
g-pong, oáza, tělocvična, zrcadlovka (můžete rezervovat 
předem na tel.: 573 396 928, mobil: 734 358 563)
Nabízíme pronájem jídelny a kuchyňky na rodinné osla-
vy, schůze apod.
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Holešov - K vánočním svátkům v Holešově už zcela 
nedílně patří dva vánoční koncerty v děkanském chrámu 
Nanebevzetí Panny Marie. Jednak je to koncert Holešov-
ského komorního orchestru a Holešovského chrámového 
sboru na první svátek vánoční a koncert Holešovského 
dětského sboru Moravské děti a Dětského pěveckého 
sboru Plamínek 3. Základní školy Holešov na druhý svá-
tek vánoční.

25. prosince se všechny tři lodi kostela zcela zaplnily 
zájemci o klasickou vánoční hudbu. HKO a HCHS tento-
krát poněkud změnily dramaturgii. Zatímco v dřívějších 
letech byly nastudovány různé pastorální vánoční mše 
pod taktovkou Jaroslava Mikuše, který působí v Portu-
galsku a s využitím sólových pěveckých partů hostí – 
profesionálních zpěváků, letos, protože J. Mikuš nemohl 
z Portugalska přijet, došlo k výrazné změně. První část 
koncertu zahrál HKO, rozšířený o dechovou sekci, Vá-
noční koncert - Concerto grosso per il santissimo natale 
-barokního skladatele Franceska Onofria Manfrediniho. 
Kurečkovu orchestru barokní hudba vyloženě svědčí  

a koncert provedl skutečně mistrovsky. Hlavním bodem 
programu potom byla Vánoční mše D dur současného 
skladatele, dirigenta, hudebního pedagoga a kontraba-
sisty Miloslava Gajdoše, který její provedení sám dirigo-
val. Gajdošova pastorální mše je skutečně poctivou, na 
klasických a folklorních základech vystavěnou radostnou 
vánoční mší. Její hudba je melodická, zpěvná a harmo-
nická. A stejně tak poctivě ji nastudoval jak Kurečkův or-
chestr, tak Holešovský chrámový sbor pod vedením Jana 
Kotase. A zpěváci sboru zajistili i provedení sólových 
partů. Zejména skvělý soprán Věry Škrabalové okouzlil 
jistě většinu posluchačů. Vánoční koncert HKO a HCHS 
byl opravdovým vánočním svátečním zážitkem a společ-
ný zpěv koledy Narodil se Kristus Pán pohladil po duši 
stovky nadšených posluchačů.

Hned následující den, na Štěpána, 26. prosince se 
táhla od vrat kostela fronta zájemců o koncert Morav-
ských dětí a Plamínku až do poloviny náměstí. Kostel 
tentokrát nebyl naplněný, ale přímo praskal ve švech. 
Představení zahájily menší děti z Plamínku pod vede-

ním Veroniky Svobodové a za doprovodu Lenky Hýžové 
a Gabriely Kovářové provedením roztomilých vánočních 
skladbiček a koled. Druhou část obstaraly větší dívky  
(a i dva mládenci) z Moravských dětí. Ti se soustředili 
především na vánoční písně a koledy z celého světa – 
od klasického latinského kánonu, přes skladby anglické, 
ukrajinské, norské, české až po americké vánoční „hity“ 
. Špičkové vedení sboru Lenkou Poláškovou a Olgou 
Michálkovou i skvělý doprovod klavíru Daniely Vymláti-
lové i symfonické skupiny z hulínské ZUŠ se podepsalo 
na skvělém, opravdu poctivém výkonu sboru, který 
předvedl svou standardní úroveň, se kterou vyhrává sbo-
rové soutěže po celém světě. A opět na závěr zazněly kla-
sické koledy v podání obou spojených sborů a nakonec 
opět Narodil se Kristus Pán, kterou si nadšeně zazpívali  
i všichni posluchači.

Prostě vánoční svátky v Holešově slavíme velmi 
dobrou hudbou – to by nám mnohá jiná města mohla 
závidět.

Karel Bartošek 

Poctivá hudba a krásné hudební zážitky
KULTURA 
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Vánoční výstavy na zámku v Holešově navštívilo pět
a půl tisíce lidí. Sezona 2017 byla úspěšnější než předešlá 

Holešov - Pět a půl tisíce návštěvníků se během vánočních svátků a adventu při-
šlo podívat na výstavy betlémů a baněk z celého světa a hobby modelů, které nabídla 
galerie holešovského zámku. 

Výstavy tak ukončily výstavní sezonu 2017 - výjimkou byla pouze výstava hobby 
modelů, která skončila až 12. ledna. Přišlo se podívat dvacet jedna a půl tisíce lidí. Spolu 
s prohlídkami zámku, synagogy a kovárny, které patří do správy městského kulturní-
ho střediska, holešovská kultura přitáhla pozornost sedmadvaceti tisíc lidí. Je to o dva  
tisíce více než loni. 

Nejvíce táhla výstava exotických zvířat, kterou vidělo dvanáct tisíc lidí. Podle ná-
vštěvní knihy přijížděli z celé Moravy. Dále veřejnost zajímala výstava Andy Warhola  
a betlémů.

Do Holešova se loni jezdilo také za památkami - Šachovu synagogu, barokní zámek 
a kovárnu navštívilo šest tisíc lidí. 

Oproti předešlým ročníkům byly letos velmi úspěšné noční prohlídky zámku na 
začátku a konci sezony. Během dvou večerů 8. dubna a 4. listopadu dorazilo téměř tři 
tisíce lidí. 

Mgr. Dana Podhajská

KULTURA 

Kino Svět zve na hudební 
pohádku Tři přadleny

Městské kulturní středisko Holešov zve na po-
hádkový muzikál Tři přadleny. Představení se koná 
27. února ve 13.30 hodin v kině Svět. Hudební 
pohádku na motivy Karla Jaromíra Erbena do Ho-
lešova přiveze pražské Divadlo Pohádka. Vstupné 
pro dospělé je 90 Kč, děti 60 Kč a děti do 3 let bez 
nároku na sedadlo mohou přijít zdarma. 

Karneval pro nejmenší
Ve čtvrtek 1. února MC Srdíčko pořádá Karneval pro nejmenší. Program opět zajišťuje Agentura Jana z Olomouce. Program začne v 9.30 hod. a bude trvat hodinu. Herna 

bude otevřená od 8 do 12 hodin. Platí pouze děti: 50 Kč. Každé dítě dostane cenu v tombole (ceny jsou hodnotné, pěkné, nebudete zklamaní). V ceně je zahrnut i vstup do MC  
od 8 do 12 hod. Karneval se koná v prostorách MC, je určen pro děti předškolního věku, můžete vzít i starší děti ze školky. Je nutné se předem přihlásit. Z důvodu omezené kapacity 
s přihlášením neváhejte.
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Slavnostní novoroční koncert s trikolórou na klopě
Holešov - Je stále víc Holešováků (letos už jich bylo 

skoro pět set) kteří si nedovedou představit začátek roku 
bez slavnostního novoročního koncertu ve velkém sále 
zámku. Ten letošní byl navíc mimořádný – jednak se 
jednalo o jubilejní, už desátý novoroční koncert (a i my, 
co jsme byli na všech, si možná nepamatujeme, že ten 
první provedli zlínští filharmonici, zatímco zbývajících 
devět už hrál výhradně Holešovský komorní orchestr 
Ivo Kurečky a že na prvních ročnících se uprostřed sálu 
choulilo několik desítek posluchačů, zatímco teď začíná 
problém, že se všichni nevejdou do sálu) a jednak tento 
koncert zahájil rok velkých výročí, především stého vý-
ročí osamostatnění Republiky československé, prvního 
státu nás a Slováků, na který dodnes ve své státnosti na-
vazujeme a dále významných osmičkových výročí (1938 
– Mnichovský diktát, 1948 – komunistický převrat, 
1968 – Pražské jaro a sovětská okupace). Výročí repub-
liky byla věnována celá dramaturgie koncertu. Všichni 
hudebníci, zpěváci i starosta města, který koncert po 
provedení „historické“ hymny RČS zahájil, byli ozdobeni 

KULTURA 

trikolórami, výběr skladeb byl letos výhradně z našich 
národních skladatelů a jejich proslavených „pecek“. HKO, 
který ze svého místa prvního houslisty dirigoval sám 
Ivo Kurečka, byl opět doplněn o skvělou dechovou sekci 
a podařilo se mu dosáhnout ve většině velmi dobrého 
zvuku – zejména závěrečná Kmochova Česká muzika 
byla tak dovedně naaranžována, že zněla, přesto, že 
byla provedena převážně smyčcových orchestrem, jako 
dechovka. Ale i Smetanovy a Dvořákovy skladby se po-
dařilo interpretovat velmi důstojně a se zvukem, který 
přesáhl velikost komorního orchestru. Jako hosté opět 
již tradičně vystoupili Kristýna Vylíčilová, která zazpíva-
la árie z opery Dvě vdovy a Jakobín a Aleš Janiga, který 
se podílel na slavném duetu My cizinou jsme bloudili 
z Jakobína. Zejména Kristýna Vylíčilová podala oprav-
du úžasný výkon, svůj poněkud níže posazený soprán 
ovládá skutečně mistrovsky a není se co divit, že v této 
sezóně ji čeká debut v Národním divadle ve Figarově 
svatbě (ostatně to by si zasloužilo jistě nějaké zájezdy  
z Holešova na její představení do Zlaté kapličky). Koncert 
opět konferoval klavírista Lubor Horák (podle svých slov 
povýšený letos z trianglisty na činelistu) a to skutečně 
mimořádně vtipně a rozmarně – je vidět, že i on s po-
stupem let zraje a vyloženě si říká o to, aby byl využíván 
jako skvělý konferenciér. No a tradiční závěrečný, obe-
censtvem skandovaný Radeckého pochod, při kterém 
Ivo Kurečka, podobný světově proslulému André Rieué-
mu dirigoval i posluchače se smyčcem v ruce, byl milou 
tečkou – opět jsme se po nacionálně vypjaté přehlídce 
českých autorů a skladeb dostali k rakouskému Johannu 
Straussovi st. a ke skladbě, která vlastně charakterizu-
je Rakousko – Uhersko a kterou kromě nás v Holešově 
zakončují novoroční koncert i Vídeňští filharmonici  
(se stejnou dramaturgií). 

Po skončení milého a příjemného koncertu po-
zval starosta města všechny posluchače na pohár vína  
a tak se Holešováci setkali v malých sálech zámku, přáli  

Plesová sezóna s Rádiem Kroměříž 
a pěvecké hvězdy české pop music 

Následující týdny budou patřit plesové sezóně a Rádio Kroměříž se připravuje na období společenských šatů, střevíců a nekonečných tanců na parketu. Slogan Rádia 
Kroměříž zní: Jsme se blíž, a proto se sami podílí na organizaci dvou oblíbených plesových událostí, a opět přichází s novými pěveckými hvězdami. 

V sobotu 20. ledna se v Kroměříži uskutečnil ples ve swingovém stylu s módními doplňky 20. a 30. let. Ples pořádalo Rádio Kroměříž spolu s Městem Kroměříž  
a velkým lákadlem byl elegán a pěvecká hvězda české pop music Jiří Korn. Ples se tradičně těší velkému ohlasu také díky výbornému rautu, o který se opět vždy stará 
Restaurace a kavárna Scéna. Po celý večer hrál 20. ti členný big band Red Socks Orchestra z Brna. Nechyběla ani oblíbená cimbálovka, která držela hosty na nohou  
až do rána. 

 Závěrem celé plesové sezóny bude Maškarní bál Rádia Kroměříž, který vás bude svou neformální atmosférou bavit a odreaguje vás od běžných starostí. Uskuteční 
se v sobotu 17. března v kroměřížském Domě Kultury a slibuje setkání s novými lidmi za zvuků taneční hudby, které nebude jen tak ledajaké. Potkáte šašky, kejklíře, 
harlekýny i komedianty. Ples plný komedie rozezpívá jeden z nejoblíbenějších českých zpěváků Janek Ledecký s kapelou. Stálice české pop-rock scény má ve své kapele  
i dva muzikanty z Kroměříže, Hanze Sedláře a Pavla Muchu. Opět vás čeká noc plná kouzel a masek, kde můžete potkat proslulého padoucha Fantomase, dobrého vojáka 
Švejka i partičku mexikánců v sombrerech na baru. Přijďte na uvolněný ples, kde záleží jen na sympatiích masky a odneste si vzpomínku z královského fotokoutku. Masky 
s sebou! Předprodej vstupenek byl již zahájen a seženete je například na pokladně Domu kultury v Kroměříži.

a připíjeli si na nový rok, besedovali a dobrou vůli spolu 
měli. Kéž se ten letošní rok odehraje celý v té příjemné, 
přátelské atmosféře novoročního koncertu!

Karel Bartošek
Foto Hana Helsnerová
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Lidé si užili Reprezentační ples města Holešova

 Foto | Hana Helsnerová

Holešov - Městský reprezentační ples, který již 
tradičně zahajuje plesovou sezónu, se letos v Holešově 
konal už po desáté v řadě. Za tu spoustu let se v Holešově 
vystřídaly mnohé hvězdy a osobnosti české hudební i fil-
mové scény. Letos pořadatelé vsadili na herce zlínského 
divadla Zdeňka Julinu a udělali dobře. Tento sympatický 
muž provedl všechny hosty celým slavnostním večerem 
velice vlídným a milým slovem. Samotný moderátor na 
sebe prozradil, že okolí Holešova má velice rád a záro-
veň zavtipkoval: „Vy si myslíte, že jste si sem pozvali 
„Zlíňáka“ a já při tom žiju už nějakou dobu v Roštění, 
asi 6 kilometrů od Holešova.“ Z Městského divadla Zlín 
do Holešova zavítala také Markéta Kalužíková, která 
vystoupila s pěveckým pásmem. Kulaté jubileum ale 
letos oslavil nejenom samotný Reprezentační ples,  
ale také kapela Expo & Pension, která všechny zúčast-
něné bavila v hlavním sále. Ples se tak tentokrát nesl  

v trochu jiném duchu, než bývalo zvykem. I přesto si ale 
milovníci standardních nebo latinskoamerických tanců 
přišli na své jak díky tanečním ukázkám, tak i díky pís-
ním na přání. Kromě tanečních škol se představily také 
holešovské mažoretky. Velkému ohlasu se pak těšila 
Cimbálová muzika Stanislava Gabriela, na kterou chvil-
kami tančilo tolik lidí, že jim parket pomalu nestačil. 
Vyvrcholením večera pak byla bohatá tombola s více 
než 150 cenami. Velkou radost svým novým majitelům 
udělala například televize, projektor, nábytek, zahradní 
gril nebo skútr, jenž byl hlavní cenou.

Organizace plesu není nic jednoduchého, obnáší 
různá úskalí a vyžaduje spoustu času. Pro pořadatele se 
tak roztáčí další kolo příprav na ples příští, na který se již 
můžeme společně těšit.

Hana Helsnerová
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redakce: HOLEŠOVSKO, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov. Redakční 
uzávěrka vždy 5. den daného měsíce. Redakční rada si vyhrazuje právo nezařadit 
příspěvky zaslané po uzávěrce. 
Kontakt: Bc. Hana Helsnerová, tel.: 774 359 921,
e-mail: hana.helsnerova@holesov.cz; www.holesov.cz

Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

&předprodej:  Informační centrum Zámek Holešov, tel. 571 160 880
                      v síti Ticketportal: www.ticketportal.cz
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EUROPEAN TOUR 2018

KLUB DRIVE
H O L E Š O V

NEIL ZAZA - GUITAR | WALTER CERASANI - BASS | ENRICO CIANCIUSI - DRUMS

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

A6-neil-zaza-2018.pdf   1   11.01.18   9:41

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI GYMNÁZIU LADISLAVA JAROŠE HOLEŠOV
POŘÁDÁ

VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI NA GYMNÁZIU L. JAROŠE HOLEŠOV (TEL. 736 503 230)

SOBOTA 10. ÚNORA 2018
v 19:30 hod.

VŠECHNY SÁLY ZÁMKU HOLEŠOV

REPREZENTACNÍ PLES GYMNÁZIAˇ

Kulturní servis 
leden /únor 

Výstavy 
Zastavení v čase (současném i minulém) 
výstava fotografií
3. 11. - 31. 1. 2018 - studovna Městské knihovny Holešov

Plesová sezona:
27. ledna Farní ples
 3. února  Ples Castellum a Bohemian Tour
10. února Ples Gymnázia Holešov
16. února Ples SPŠ a VOŠ MV Holešov
16. února Hasičský ples

Přednášky
Výsledky archeologického bádání na východní Moravě v roce 2017
25. 1., 17.00 hod., studovna Městské knihovny Holešov
Své výzkumy realizované v minulém roce představí Mgr. Miroslav Popelka 
a Mgr. Adam Fojtík, Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Českoslovenští legionáři okresu Kroměříž
22. 2., 17.00 hod., studovna Městské knihovny Holešov
V československých legiích - jednotkách dobrovolnického zahraničního  
vojenského odboje Čechů a Slováků za první světové války sloužilo také 
mnoho desítek mužů z našeho regionu. O osudech některých z nich bude 
vyprávět Miroslav Olšina, člen Vlastivědného kroužku Holešov a autor stej-
nojmenné publikace. Akce se koná u příležitosti letošního 100. výročí konce  
1. světové války a vzniku samostatné Československé republiky.
 

Muzikál Limonádový Joe v provedení 
Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž
Ve středu 7. března 2018 se v prostorách holešovského zámku od 18 hodin 
uskuteční představení studentů Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž 
„Limonádový Joe“. 
Tato populární hudební komedie na motivy knihy Jiřího Brdečky ožije v po-
dání studentů pěveckého oddělení konzervatoře a za doprovodu „Limoná-
dového Dixielandu“, složeného ze studentů hudebního oboru, v originální 
hudební úpravě a aranžích. 
Diváci se mohou těšit na hity jako: Whisky to je moje gusto, Arizona, Horá-
covo pohřební blues… a další. Představení se uskuteční za laskavé podpory  
Moravského divadla Olomouc a Městského divadla Zlín.
Režie: Antonín Valenta


