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Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Ohlédnutí za vánočním obdobím
Tradiční Tříkrálová sbírka

Oslavili jsme s vámi příchod nového roku 2019
Holešov - 1. ledna jsme s vámi tradičním ohňostrojem v zámecké zahradě oslavili příchod nového roku 2019.
Dodatečně se přidáváme ke starostovi města Rudolfu
Seifertovi a i my vám přejeme šťastný nový rok, plný zdraví, pohody a dobrého soužití v Holešově.
Novoroční světelná show vyvrcholila filmovou hudbou z Pirátů z Karibiku vyhlášeného skladatele Hanse
Zimmera, my však začínáme. V roce 2019 se obyvatelé
města a regionu mohou těšit na tradiční akce, jako je
zahájení zámecké sezony, Dny města Holešova, koncerty
vážné hudby v produkci Musica Holešov, Holešovskou
regatu, Drásala nebo Festival židovské kultury. Zároveň se připravují nové akce, jako velká výstava loutek
a loutkových divadel a fotografií Roberta Vano v zámecké galerii, nasmlouváno již je hostování několika
pražských divadel a v srpnu se můžete těšit na koncert
skupiny Žalman.
Co je však za dveřmi, to je plesová sezona. Srdečně
vás zveme na plesy, které se na Zámku Holešov konají
v prvních měsících v roce.
Za MKS Holešov Dana Podhajská

Holešovské zámecké kluziště má rekordní návštěvnost,
o svátcích jej navštívilo 1700 lidí
Zámecké kluziště v Holešově se stalo vyhledávanou
atrakcí regionu. Během vánočních svátků a prvních dnů
v novém roce přišlo 1700 návštěvníků. Přijížděli lidé
z celého Zlínského kraje a své fanoušky má holešovská
zámecká plocha dokonce v Brně. Se čtyřicetikorunovým
vstupným za dospělého a dvacetikorunovým za dítě se
totiž stává konkurencí i pro vzdálenější městské stadiony.

„Návštěvnost byla skutečně velká, až rekordní. Lidé
bruslili na Štědrý den, o vánočních svátcích, Silvestru
i na Nový rok. Velmi mnoho lidí přišlo i mezi svátky,“
řekla Miroslava Polášková, která obsluhuje pokladnu.
Městu Holešov a jeho technickým službám se tentokrát kluziště podařilo zprovoznit už před Vánocemi.
V atraktivním prostředí zámecké zahrady se bruslí už od

22. prosince a je otevřeno denně. Mobilní plocha, která
poskytuje skutečný led, je k dispozici také amatérským
hokejistům a školám. Město Holešov přitom plánuje,
že bruslit se bude až do začátku března. Starosta města
Rudolf Seifert k tomu dodává, že radnice za pronájem
plochy zaplatí zhruba půldruhého milionu korun.
Dana Podhajská

Foto: Dana Podhajská, Hana Helsnerová
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ÚVODNÍK STAROSTY

Úvodník
NA ÚVOD ROKU ZÁKLADNÍ INFORMACE,
CO NÁS POTKÁ…
Vážení Holešováci, milí spoluobčané,
čas - jedna z nejvzácnějších a sice trochu „pomyslných“
veličin, co nám byly do života dány - se zdá, že stále
a stále více uhání mimo naše možnosti ovlivnění.
To nám připomíná skutečnost, že před pár dny jsme
prožívali advent a Vánoce a poslední dny roku 2018
a už máme skoro leden roku 2019 za sebou. Ale nežehrejme, využití každé minuty svého času máme ve svých
rukou a jen na nás záleží, jak si jej vyplníme a užijeme
a také využijeme ku prospěchu svých blízkých a společenství, kde žijeme.
Podobně jako loňský rok je i ten letošní spojen
s mnoha zajímavými a pozitivními výročími, ale i s nepříjemnými a tragickými okamžiky. Mnoho důležitých
událostí a dat se váže také k našemu městu. Rok 2019
nebude tedy nudný.
Doufám, že jste prožili v klidu a pohodě a se svými
blízkými Vánoce a Silvestra a radostně a s nadějemi vykročili do letošního roku a také, že se vám jeho první dny
vydařily. Toto vše snad předznamenává, že letošní rok
bude pozitivní a úspěšný a že obohatí naše žití mnoha
zajímavými setkáními a akcemi. A podobně bude pozitivní i ve vzájemných vztazích, ve využívání nám svěřeného času a velmi důležitém upevňování naší tělesné
i veřejné kondice a tím i zdraví a úrovně a prosperity.
Jan Berwid-Buquoy: „Na velkých hodinách života je
pouze jeden ukazatel, "Teď"! Ulice "Potom", nás přivede
k domu "Nikdy"! Velké hodiny času odbijí každý den,
každou hodinu a každou minutu našeho života. Tyto
časové hodnoty už se nikdy nevrátí. Promarněné dny
a hodiny jsou nenávratně ztraceny. Proč se nerozhodnout hned, s úmyslem udělat něco pořádného a dotáhnout to dokonce? Jestliže nás obyčejné úsilí přivádí
k solidním úspěchům, což teprve úsilí neobyčejné?!“
A trochu hořce Jan Werich: „Čas si vymysleli lidé,
aby věděli, od kdy do kdy a co za to.“
KRUHOVÁ KŘIŽOVATKA U GYMNÁZIA
Velkou investicí v závěru roku bylo vybudování
nové kruhové křižovatky u gymnázia. Stavbu ještě čekají
dokončovací zemní práce, které budou postupně probíhat, jak dovolí počasí. Město je dohodnuto s dodavatelskou společností, že případné nedodělky či reklamace
její pracovníci upraví a opraví v jarních měsících.
Po sociálních sítích kolují různé zaručené informace, že křižovatka bude uzavřena a předělávána. Není to
pravda. Křižovatka je vybudována podle platných norem a povolena všemi zainteresovanými orgány i majiteli komunikací a není důvodem ji předělávat. I když
nikdo asi nepředpokládal, jakým způsobem dopravu
v těchto místech ovlivní. Jedná se o velmi výrazný zásah
do průjezdnosti Palackého ulice a také jejího zpomalení. Což je ale jednou z důležitých skutečností, kterou
dopravní experti ve městech doporučují kvůli zvýšení
bezpečnosti.

Dosti nepříjemný je výjezd směrem k městu
(u „Morávky“). Tato komplikace je způsobena blízkostí
přechodu pro chodce, kdy musí být podle jednoznačně
platných norem maximální délka přechodu 7 metrů (už
se hovoří i o 6,5 metrech). Komunikace se tedy musejí
zužovat a při současném trendu zvětšování rozměrů
i hmotnosti vozidel (samozřejmě i autobusů a kamionů)
vytváří tato skutečnost ve městech velké problémy. Což
se ukazuje i u autobusového nádraží, kruhové křižovatky u kostela a přechodů u kina a směrem na Bystřici.
K tomu můžeme ještě uvést, že se město bude
výjezdy zabývat, ale pokud se přechody nezruší
(u nádraží, Morávky, kina apod.), nebo komplikovaně nepřesunou na jiná místa, není možnost problém
vyřešit. Tedy pokud se nepodaří vyjednat se Zlínským
krajem alespoň částečný průjezd zónou - o to se město
již řadu let snaží - nebo nebude postavena nová komunikace D49 a kamiony nebudou odkloněny, protože ve
městě nemá tranzitní doprava tohoto typu co dělat.
Ale snahou města je, zachovat všechny přechody a to
co nejvíce v zažitých a komunikačně ověřených a smysluplných místech.
ZÁKLADNÍ INVESTICE V ROCE 2019
Z důvodu finančních není do rozpočtu města zařazeno více investic, ale několik základních bude realizováno dle představ a připravovaných dokumentací.
Jedná se především o rekonstrukci náměstí sv. Anny.
To je velmi významná a využívaná lokalita ve středu
města. Připravuje se zadláždění, úprava některých sítí
a také vyřešení odpadového hospodářství. Ve spojení s
masnými krámy, které se podařilo opravit vloni, vznikne
velmi zajímavé a společensky využitelné místo.
Mateřská škola Sluníčko - Tato školka, respektive
její „stará“ budova si vyžaduje celkovou opravu a ta by
měla proběhnout v polovině letošního roku. Veškerá
dokumentace je vyřízena podobně jako dotace a je
vybrán hlavní dodavatel prací. Největší komplikací ale
bude, že se rekonstrukce objektu časově nevejde do období letních prázdnin a město bude muset ve spolupráci
se školami a školkami hledat možnosti pro přechodné
umístění předškolních dětí tak, aby nevznikaly rodinám
výraznější problémy.
Vodovod Količín - V rámci přípravy této velmi
významné a důležité investice město připravuje v letošním roce zahájení alespoň některých částí stavby.
Předpokládá se s dotací z některého ze zainteresovaných ministerstev (Min. živ. prostředí) a také proběhnou
důležitá setkání s obyvateli obce a sestavení harmonogramu prací. To bude postupně připravováno po vybrání
dodavatelské firmy.
Plavecký bazén a kino Svět. Na tyto dva objekty
probíhá příprava projektové dokumentace a předpokládáme, že po jejich dokončení bude město připraveno investičně do obou významných staveb investičně
vstoupit. Do kina možná už letos a do řešení parkování
u Sportcentra také.

Další menší investice proběhnou v areálu 3. ZŠ
z důvodu havárie v kuchyni a potřeby řešení parkování
v ulici Družby. Připravuje se řešení sportovního areálu
ve Všetulích (v místech koupaliště), oprava šaten na
stadionu Míru a jeho další úpravy pro zajištění plnohodnotného provozu a nadále trvá příprava budování dětského dopravního hřiště. Ta je ale v nových představách,
protože připravovaný projekt by představoval investici
dosahující dvou desítek milionů korun. Proběhnou
i další opravy a doplňování veřejného osvětlení (v některých ulicích a u cyklostezky kolem dráhy). A abychom
uklidnili obyvatele okrajových lokalit, probíhá i příprava
budování nových chodníků a spojení (Zlínská, na Přílepy, Bořenovice apod.). Také se město zabývá systémem
údržby veřejných prostranství v nové situaci, kdy již není
možno skoro vůbec využívat práce VPP.
SPOLEČENSKÉ DĚNÍ A VÝROČÍ
Podobně bohatý, jako byl v oblasti společenské loňský rok, se jeví i ten letošní. Novoročním ohňostrojem,
koncertem a plesem města byla zahájena společenská
sezona a ta se postupně rozvíjí nejen v prostorách zámku. Čeká nás řada výročí, v lednu 50 let od upálení Jana
Palacha a třicet let od tzv. Palachova týdne, který předznamenal pád režimu řízeného komunistickou stranou
a jejími represivními složkami. Ale ono se mnoho věcí
vztahuje i k roku 1919, kdy vniklo mnoho institucí
a stala se řada událostí spojená se vznikem samostatného Československého státu, nebo k roku 1939. A je to
90 let od známé zimy v roce 1929, kdy ve velké míře
mrzli „kočovníci“, nejezdila doprava, nefungoval průmysl i veřejná správa. Ta letošní zima je podobně jako
ty dřívější jen odvarem (tedy u nás). Raději to pořádně
zaklepejme na dřevo.
V Holešově oslaví stovku házenkáři a Českobratrská
církev evangelická, před sto lety bylo spojeno město
Holešov a Židovské město Holešov a připomeneme si
i další události – spojení Holešova a Všetul a vznik okresu Holešov (1949) i Občanského fóra Holešov (1989),
nebo oficiální přidělení znaku a vlajky městu Holešov
předsedou PS Parlamentu ČR (2009).
PODĚKOVÁNÍ
Dovolím si poděkovat všem, kteří se zapojili v loňském roce do společenského, kulturního i sportovního
dění ve městě a významnou měrou město reprezentovali a také těm, kteří investují své nemalé prostředky
do obnovy různých objektů a infrastruktury a také těm,
kteří pomáhají městu v oblastech zkvalitňování našeho
života. A oceňme i ostrostřelce, kteří zajistili krásný novoroční ohňostroj a všechny koledníky a organizátory,
jež zabezpečili opět úspěšnou Tříkrálovou sbírku.
Šťastný, požehnaný, podnětný a smysluplný rok
2019 všem…
Rudolf Seifert
starosta
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Ti nejzasloužilejší z nás
Je velká pravda, že člověku udělá větší radost, když
obdarovává, než když je obdarován. Proto ti čtyři lidé, kteří ve středu 19. prosince navštívili starostu města, musí být
neskutečně šťastní. Protože jejich život je velké obdarovávání - oni obdarovávají desítky, stovky svých bližních tím
nejcennějším, co člověk má - vlastní krví, oni obdarovávají
životem! V předvečer vánočních svátků, které jsou symbolem obdarovávání, přišli Naděžda Pleváková, Pavel Jurčík,
Dušan Lochman, Pavel Vybíral (a Daniel Hanák, policista,
který přijít nemohl, protože byl ve službě, ale tím se jeho
zásluhy nijak nezmenšují) ke starostovi města R. Seifertovi, aby si poseděli a převzali jako zasloužilí dárci krve (50
nebo 100 odběrů) drobné dárky za to úžasné, co dělají.
Jestli chceme sami po sobě, po našich spoluobčanech, aby

se jen nesedělo v koutě a neužívalo života, ale aby každý
dělal něco pro jiné, pro potřebné - tito skuteční hrdinové tento požadavek naplňují vrchovatě. A musím se před
nimi stydět, protože to, co oni nám všem dávají (kdokoliv
se může kdykoliv dostat do situace, že nutně potřebuje
cizí krev), je tak něco úžasného, tak lidského a obětavého,
co žádnou prací, žádnými schopnostmi nelze nahradit.
Ty drobné dárky proti tomu, co oni pravidelně poskytují
lidem, společnosti, jsou nic! Takže s hlubokým obdivem,
velkou vděčností - DĚKUJEME VÁM, DĚKUJEME TAK, ŽE SE
NEDÁ VÍC. A díky za to, že jste naši spoluobčané! S Vámi je
svět mnohem, mnohem krásnější! Za všechny Holešováky,
kteří si to třeba neuvědomují - ale je to prostě tak!
Karel Bartošek

UPOZORNĚNÍ
MUDr. Lánská Jiřina upozorňuje své pacientky, které navštěvují její ordinaci v Holešově, aby se objednávaly výhradně na telefonním čísle 573 397 825.

OZNÁMENÍ
Zahájen provoz dvou nových
ordinací praktických lékařek,
obě stále registrují nové pacienty

MUDr. Hana Krybusová
oznamuje, že od 1. 11. 2018 otevřela ordinaci praktického lékaře na adrese Palackého
972/23 v Holešově.
Telefonní číslo: 722 907 358
mail: lekar@mudrkrybusova.cz
www.mudrkrybusova.cz
V Centru pro seniory, Příční 1475 otevřela
od 1. 11. 2018 ordinaci praktická lékařka
MUDr. Tereza Szabó.
Telefonní číslo na ordinaci je 573 395 474

Odchyt zvířat a záchytné kotce
Holešov - Město Holešov je prostřednictvím
Městské policie oprávněno vykonávat některé veterinární asanační činnosti, spočívající v odchytu toulavých
a opuštěných zvířat, k zacházení s nimi, včetně péče
o ně v útulcích pro zvířata a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu na základě
rozhodnutí Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Zlínský kraj, kdy místem provozování činnosti
je Město Holešov a jeho městské části, příp. je možno
tuto činnost provádět na území ostatních obcí dle veřejnoprávní smlouvy.
Povolení je vydáno pro:
a) odchyt toulavých psů, popř. i jiných, na nebezpečnou nákazu vnímavých zvířat v místě a době nařízení
zákazu volného pohybu zvířat (odchyt v rámci ochranných a zdolávacích opatření)
b) odchyt toulavých psů, popř. i jiných zvířat a jejich umístění v karanténě nebo izolaci, je-li jejich odchyt
v zájmu ochrany zdraví lidí a zvířat, popř. v jiném veřejném zájmu.
Odbornost strážníků je zajištěna absolvováním
odborného kurzu pro odchyt zvířat bez pána, toulavých
a opuštěných zvířat a zacházení s nimi, včetně péče o ně
v útulcích pro zvířata, jakož i pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu při Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně.
K výkonu této činnosti, je Městská policie Holešov
vybavena nezbytnými technickými prostředky, jako jsou
např. odchytové rukavice, odchytová smyčka na psy,
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narkotizační puška, transportní klece apod. Pro účely
převozů odchycených zvířat je uzpůsobeno i jedno ze
služebních vozidel MP.
V neposlední řadě MP provozuje i registrovaný útulek pro zvířata na ul. Tučapská v Holešově, který slouží
k dočasnému umístění odchycených zvířat. Rovněž je
uzavřena s oprávněnou osobou smlouva k zajištění
komplexní péče o odchycená zvířata a k poskytování
odborných veterinárních úkonů.
Za účelem urychlení nalezení majitelů odchycených
zvířat MP využívá sociální sítě, zejména pak na facebooku je zřízena stránka Záchytné kotce MěP Holešov,

která se postupem času stala nedůležitějším pomocníkem jak při pátrání po majitelích odchycených zvířat, tak
při umístění zejména odchycených pejsků do náhradní
péče.
Pár řádků k statistice:
• v průběhu let 2015 - 2018 bylo provedeno něco málo
přes 300 odchytů zvířat, zejména psů
• v tomto časovém období pouze u 5 psů nebyl zjištěn
majitel a nepodařilo se je umístit zejména ze zdravotních důvodů do náhradní péče, a proto byli na základě
uzavřené Příkazní smlouvy o zajištění péče o opuštěná zvířata umístěni do útulku pro psy v Kroměříži
• všichni ostatní pejsci byli vráceni majitelům, příp. jim
byla zajištěna náhradní péče
• v případě odchytů divoce žijících živočichů, zejména ptáků, kterých bývá kolem 5 za kalendářní rok,
strážníci MP vyrozumí Záchytnou stanici volně žijících
živočichů Buchlovice, jejíž pracovníci živočichy po vyrozumění osobně převezmou
V průběhu vánočních svátků a silvestrovských oslav
právě skončeného kalendářního roku, nebyl ze strany
MP Holešov zaznamenán zvýšený výskyt toulavých psů,
období se nevymykalo odchytům v průběhu roku.

ilustrační fotografie

Děkujeme všem občanům za veškerou spolupráci
a pomoc, kterou MP poskytujete při hledání majitelů
ztracených - toulavých zvířat. Bez vaší pomoci by tato
činnost byla daleko složitější.

www.holesov.cz
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Tříkráloví koledníci prošli Holešovem i okolními obcemi
Holešov – Stejně jako v každém roce vyrazili dne
5. 1. 2019 do ulic Tříkráloví koledníci. Po společném pózování fotografům na náměstí se vydali pro požehnání do
kostela a následně k vašim prahům, aby přinesli poselství, zazpívali tradiční píseň a vykoledovali tak dary pro
charitativní účely. Lidé v Holešově i v dalších obcích regionu byli velmi sdílní a štědří. Děkujeme, že jste koledníkům otevřeli dveře i svá srdce. Podrobnější informace, na
co byly peníze použity, připravujeme do příštího vydání.
Jak letošní sbírka probíhala jsme se zeptali pastorační asistentky a koordinátorky dobrovolníků Leony Machálkové.
Každoročně vyrážíte za časných ranních hodin
do ulic města, bez ohledu na počasí… Je horší velký mráz nebo právě teploty kolem nuly jako letos?
„Počasí je dosti proměnlivé, zvláště v posledních letech,
ale z bezpečnostního hlediska je jistě méně rizikové suché
a mrazivější počasí, než např. mrznoucí déšť. Letos nám počasí přálo, bylo krásně nasněženo a zvláště děti si to užily.“
Kolik koledníků je potřeba, abyste za sobotní
dopoledne stihli obejít celý Holešov?
„Tak především jde o dostatečný počet vedoucích
skupinek, na Holešov samotný je zapotřebí 50 dospělých.
Každá skupinka má 3 krále, tj. 150 dětí a 50 dospělých.
A podotýkám, že za pouhé dopoledne (tj. od 9 -12h) se trasy
obejít většinou nedají. V prvních ročnících Tříkrálové sbírky
se trasy chodily běžně i čtyři až šest hodin, dneska chtějí koledníci mít trasy kratší, a tak musí chodit více lidí. Navíc se
nám rozšiřuje i Holešov, přibylo pár nových ulic a bytovek.“

Tříkrálová sbírka v Ludslavicích
Je těžké sehnat tolik dobrovolníků nebo už je
to tradiční skupina ochotných lidí, kteří se účastní
každoročně?
„Oslovit lidi v dnešní době, aby šli v sobotu někam
s dětmi koledovat, kdy mohou mít volno, to není zrovna
vždy přijímáno s ochotou. A já tomu plně rozumím, dnešní
pracovní vytíženost tátů i maminek je docela šílená. Takže
těžké to je, ale naštěstí máme navázanou velmi dobrou
a léty osvědčenou spolupráci s holešovskými skauty, přidali se i někteří zaměstnanci Charity a pár ochotných duší
z farnosti. Většina je tradičních dlouholetých vedoucích,
ale pár nováčků se najde také.
Zajímavý trend posledních 3 let je vzrůstající počet
skupinek a koledujících
na vesnicích. Mnoho inspirace a motivace vychází
v okolních obcích díky iniciativě samotných starostů. Za to bychom jim chtěli
moc poděkovat.“
S jakými reakcemi
se u lidí setkáváte? Zazpívá si s vámi někdo?
„Ano, spousta lidí
je ráda, že je Tři králové
navštíví, zazpívá si s nimi
a zavzpomínají na to, jaké
to bylo v době, kdy chodili
po koledách třeba oni sami.“

Jsou lidé rok od roku štědřejší?
„Myslím si, že ano. Lidé přispívají nejen peněžními
dary, ale v drtivé většině také krásně přijímají malé koledníky, obdarují je (někdy až moc) sladkostmi či ovocem
a jde o krásné setkání. To je také velmi důležité, štědrost
srdce se ukazuje právě vlídným přijetím koledníků.
A konečně: Jak úspěšná byla letošní sbírka?
„Letošní sbírka dopadla krásně. Celkový výtěžek přesáhnul loňský výtěžek téměř o 50 000,-, rozpečetilo se
96 pokladniček a zapojilo se bezmála 100 skupinek v celé
Holešovské Tříkrálové sbírce 2019 (tj. i s okolními obcemi).
Na závěr mi ještě dovolte zmínit mimořádné zapojení se
do této sbírky zástupce z obce Dobrotice p. Lobpreise,
který s pomocníky obchází každoročně celou obec snad
již od prvopočátku celé akce, moc děkujeme ochotným
a nadšeným členům spolku Všetuláci sobě, kteří rozšiřují
řady skupinek na Všetulích a zodpovědný přístup k celé
akci místním v Žopech, Tučapech a Količíně.
Na závěr děkujeme sponzorům Tesco s.r.o., fy Jospo,
za spolupráci ředitelkám a řediteli ze základních škol, kteří
nám pomáhají s propagací této akce mezi dětmi a všem
ochotným dobrovolníkům, kteří nám v samotný den sbírky jakkoliv byli nápomocni.“
Velké poděkování patří všem dobrovolným koledníkům i dárcům nejenom z města Holešova, ale také z okolních obcí a osadních výborů.
Děkujeme také za rozhovor.
Hana Helsnerová
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Město Holešov se stalo Ježíškovým vnoučetem
Holešov – Město Holešov se také v letošním roce
připojilo k projektu Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“, jehož smyslem a hlavním cílem je potěšit seniory, kteří jsou opuštěni, nemají už tolik radostí ze života
nebo se ocitli na okraji společnosti. Díky krásnému vystoupení dětí z pěveckého sboru Plamínek z 3. ZŠ si tak
mohli obyvatelé Domu pečovatelské služby a Centra pro
seniory Holešov navodit vánoční atmosféru a společně

se potěšit při zpívání koled. Senioři byli obdarováni také
drobnými dárky, které obsahovaly věci denní potřeby,
ovoce a další. Seniorům popřáli krásné Vánoce také
představitelé města, starosta Rudolf Seifert a místostarostové Milan Roubalík a Pavel Karhan. V adventních
dnech bylo obdarováno více než 50 vytipovaných seniorů, o což se postaraly sociální pracovnice. Dárky, které
dostali klienti vytipovaní z Charity Holešov byly nakou-

peny a zabaleny pracovníky Charity, kteří se na této akci
taktéž podíleli.
Věříme, že se tento skutek v dobrém promítl do pocitů všech zúčastněných seniorů a třeba také dětí, které
si díky tomuto uvědomily, že mládí není věčné a lidská
přítomnost samozřejmá.
Hana Helsnerová

Projekt Místní akční plán vzdělávání na Holešovsku pokračuje
Dvouletý projekt na podporu vzdělávání dětí a žáků
do 15 let, v rámci kterého byl na Holešovsku v letech
2016 - 2018 pro tuto oblast vytvořený strategický dokument, má pokračování. Následný projekt Místní akční
plán vzdělávání II pro ORP Holešov navazuje na stanovené cíle a realizuje naplánované aktivity pro zlepšení
předškolního a základního vzdělávání. Opírá se přitom
především o spolupráci mezi školami a dalšími aktéry
v oblasti vzdělávání.
„Místní akční plán vzdělávání není jen o strategickém plánování. Školám nabízí také příležitost setkávat
se, vyměňovat si zkušenosti a síťovat se, vzdělávat pedagogy v jimi navržených tématech, uspořádat zajímavé
vzdělávací programy pro děti a žáky nebo jejich rodiče,“
uvedla hlavní manažerka projektu Markéta Poláchová
Kropáčková.

V projektu, do kterého je zapojeno 22 mateřských
a základních škol na Holešovsku, TYMY – Středisko
volného času a Městská knihovna Holešov, jsou řešena
především témata předškolního vzdělávání, rozvoje
čtenářské, matematické a jazykové gramotnosti, polytechnického vzdělávání, rovných příležitostí a zdravého
životního stylu. V rámci projektu je k dispozici sdílený
logoped, na úplných školách v regionu působí sdílený
rodilý mluvčí, pro děti a žáky jsou připraveny autorská
čtení, ukázky tvorby komiksů, návštěvy planetária, exkurze do center podporujících popularizaci vědy, soutěže
a další aktivity.
Důležitou součástí projektu je také přehled investičních záměrů, které by školy a jejich zřizovatelé chtěli
realizovat. Zařazení projektového záměru do Strategického rámce MAP umožňuje, v případě splnění všech

podmínek, zažádat o podporu na investiční projekt do
výzev Evropských strukturálních a investičních fondů.
„V současnosti je v Strategickém rámci MAP uvedeno
kolem devadesáti investičních záměrů. Některé z nich
se podařilo realizovat, k části se připravuje projektová
dokumentace,“ dodala Poláchová Kropáčková.
Projekt Místní akční plán vzdělávání pro ORP Holešov je součástí systému místních akčních plánů rozvoje
vzdělávání realizovaných na území celé ČR. Financován
je z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
KONTAKT
Marie Tesařová
MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s.
Tel: 734 435 217
e-mail: marie.tesarova@mas-mostenka.cz

Podpora domácího kompostování
Holešov – Město Holešov v letošním roce 2018 získalo finanční prostředky z Operačního programu Životní
prostředí na projekt „Podpora domácího kompostování
– Město Holešov“. Z dotace se pořídilo 350 kompostérů
o objemu 1100 l a 1 kontejner na textil. Občanům byly
předány na základě smlouvy o výpůjčce na dobu pět
let. Po uplynutí této lhůty přejdou do jejich vlastnictví.
Hlavním cílem projektu bylo vybudování systému pro
předcházení vzniku biologicky rozložitelného a textilního odpadu.
Celkové náklady:
1 853 962,00 Kč
Výše dotace:
1 575 867,70 Kč
Vlastní zdroje:
278 094,30 Kč
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Projekt „Podpora domácího kompostování“ byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci
Operačního programu Životní prostředí. Registrační číslo
projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005638.

www.holesov.cz

SPOLEČNOST

Podpora spolupráce základních škol a orgánu sociálně-právní
ochrany dětí a pomoc dětem se zdravotním postižením
V rámci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí se během listopadu
uskutečnila dvě mezirezortní setkání určená zástupcům
služeb a organizací nejen z Holešovska. Zatímco první
setkání se zaměřilo na téma spolupráce základních škol
a orgánu sociálně-právní ochrany dětí při řešení tíživých
situací dětí a jejich rodin na Holešovsku, druhé setkání
bylo již návazným setkáním zaměřeným na pomoc
dětem se zdravotním postižením. Cílem setkání bylo
nastavit systém poskytovaných služeb tak, aby se ohroženým dětem a jejich rodinám dostalo potřebné pomoci
včas a s ohledem na jejich individuální potřeby. Projekt
realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).
Dne 6. listopadu 2018 se uskutečnilo setkání pod
vedením psycholožky Mgr. Karin Konečné z Aproxy Zlín
na téma Včasná detekce ohroženého dítěte, kterého se
zúčastnili vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Holešov Mgr. Michaela Vaško, sociální pracovnice
Úseku sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Holešov a zástupci několika základních škol z oblasti Holešovska.
„Každá možnost sdílení zkušeností se zainteresovanými lidmi je pro mne přínosem. Osobní seznámení
a navázání kontaktu s novými pracovníky OSPOD jsme
ihned uplatnili v praxi. Slova paní psycholožky nám
připomněla, že při práci s dětmi je třeba si uvědomit,
že k dobrému výkonu tohoto povolání je třeba pečovat
nejen o dítě, ale i o sebe sama,“ zhodnotila samotný
přínos setkání Mgr. Ivana Šťastná, zástupkyně ředitelky
a výchovná poradkyně Odborného učiliště a Základní
školy Holešov.
V rámci diskuse si pedagogové vyjasňovali podmínky vzájemné spolupráce se sociálními pracovníky OSPOD
a konzultovali i řešení případů, s nimiž se setkávají.
Účastníkům byla připomenuta i možnost spolupráce
s dalšími aktéry v síti pro ohrožené rodiny s dětmi – sociálními službami, školními a soukromými psychology,
terapeuty, pediatry apod.
„V pomáhajících profesích je psychohygiena velice důležitá. U lidí, kteří jsou ve svém profesním životě
ohroženi stresem, a k těm učitelé bezpochyby patří,
by měla být starost o zachování psychické pohody na
denním pořádku,“ uvedla psycholožka Mgr. Karin Konečná a dodala: „V každodenní péči o děti je pak důležité
i to nebát se vzájemné konzultace tíživých situací dětí
a jejich rodin. Jedině tak lze předejít zanedbání, týrání
či zneužívání dítěte nebo alespoň zamezit prohlubování
těchto vážných situací.“
Na organizaci tohoto setkání se spolupodílely lokální síťařky projektu MPSV a Místní akční skupina Partnerství Moštěnka, která v rámci projektu Místní akční
plán vzdělávání pro ORP Holešov II zajistila financování
lektorky-psycholožky a malé občerstvení. Akce proběhla
v Domě u sv. Martina ve Smetanových sadech v Holešově.
Plány na rozšíření sítě pomoci rodinám s dětmi se
zdravotním postižením.
Druhé setkání na téma Pomoc rodinám s dětmi se
zdravotním postižením v okrese Kroměříž II se uskutečnilo 8. listopadu 2018. Mezi zúčastněnými byli zástupci

orgánů sociálně-právní ochrany dětí Městských úřadů
Bystřice pod Hostýnem, Holešov a Kroměříž, dále sociálních služeb, rezortu školství, pracovních skupin komunitního plánování obce s rozšířenou působností (dále
jen ORP) Bystřice pod Hostýnem a Holešov, samospráv
a Mikroregionu Holešovsko a senátorka volebního obvodu Kroměříž Mgr. Šárka Jelínková. Setkání proběhlo
v zasedací místnosti Městského úřadu Holešov.
Zpřehlednění dostupnosti služeb – nový leták
Účastníci se aktivně zapojili do návrhu nového letáku pro rodiče či zákonné zástupce dětí se zdravotním
postižením, který má zpřehlednit stávající síť pomoci
v okrese Kroměříž. Tzn. nejen síť sociálních služeb, ale
i zdravotní péče, přehled sociálních dávek či možnosti
vzdělávání a volnočasové aktivity pro děti se zdravotním
postižením. Na jeho tvorbě a financování se budou podílet zejména koordinátoři komunitního plánování sociálních služeb, zástupci školství, úřadu práce a místních samospráv z Kroměřížska. Lokální síťařky budou v této věci
oslovovat uvedené tak, aby se leták vytvořil co nejdříve.
Stávající možnosti a omezení sociální služby denního stacionáře pro děti se zdravotním postižením.
V průběhu setkání byly představeny služby zlínského Denního a Týdenního stacionáře Radost poskytované
Sociálními službami pro osoby se zdravotním postižením, p. o. Na Kroměřížsku momentálně podobná denní
odlehčovací služba nepůsobí, avšak zájem o tento typ
služby narůstá, a to hlavně ze strany pracujících rodičů
dětí se zdravotním postižením. Někteří z přítomných
upozornili, že v případě, kdy se rodič rozhodne využívat
ambulantní formu sociální služby (denní stacionář),
bude za její užívání hradit mnohonásobně více než
v případě formy pobytové. Nejedná se pouze o to, že
rodič do ambulantního zařízení dítě každý den dováží
a odváží, ale i o problematiku zákonem stanovené maximální výše úhrad. Pro srovnání za hodinu ambulantní
služby může rodič zaplatit až 130 Kč, kdežto za využívání služeb pobytové služby uhradí maximálně 210 Kč za
den. Rodiče si tedy kladou otázku, co je pro jejich rodinu
efektivnější – zůstat v zaměstnání a užívat služby denního stacionáře, či zůstat doma a celodenně o dítě se
zdravotním postižením pečovat?

Co je potřeba – rozšíření služeb pro děti a dospělé
s postižením na Kroměřížsku
Během setkání se probíraly i podněty členů pracovních skupin v rámci platforem komunitních plánů
sociálních služeb při cílové skupině děti se zdravotním
postižením v ORP Bystřice pod Hostýnem a ORP Holešov. Obě pracovní skupiny se zabývají možností rozšířit
stávající sociální služby o odlehčovací službu pro děti se
zdravotním postižením, jejíž zřízení bude záviset zejména na míře podpory samospráv. Obyvatelé Bystřicka by
uvítali i realizaci chráněných pracovních míst pro osoby
se zdravotním postižením, díky které by systém pomoci
navazoval a byl smysluplný. V Holešově směřují k podpoře samostatného bydlení pro dospělé se zdravotním
omezením.
„Problematika dětí s výchovně-psychickými problémy a pomoc rodinám s dětmi se zdravotním postižením je oblastí velmi rozsáhlou a jednoduché recepty
na účinnou a rychlou pomoc se nacházejí obtížně. A to
zvláště tehdy, pokud se jedná o potřebu mezirezortní
spolupráce. Chtěla bych poděkovat organizátorkám
tohoto projektu za jejich nasazení a dobře odvedenou
práci. Za propojování všech institucí, které se této problematice věnují. Na posledním setkání, kterého jsem se
osobně zúčastnila, jsem přijala legislativní podnět týkající se zastropování úhrad za využívání některých druhů
sociálních služeb, které jsou poskytovány uvedené cílové
skupině – dětem s různými druhy zdravotního znevýhodnění. S předaným podnětem budu takto pracovat
a snažit se jej prosazovat při všech jednáních, která se
budou novelizací zákona o sociálních službách zabývat,“
uvedla k setkání senátorka Mgr. Šárka Jelínková.
Poděkování patří Římskokatolické farnosti Holešov
za poskytnutí prostor pro konání setkání Včasná detekce ohroženého dítěte a Městskému úřadu Holešov za
zajištění zasedací místnosti pro setkání Pomoc rodinám
s dětmi se zdravotním postižením II.
Lokální síťařky
Mgr. Martina Janečková (ORP Holešov a Kroměříž)
Bc. Alžběta Luhan Fürstová, DiS.
(ORP Bystřice pod Hostýnem a Kroměříž)
Ministerstvo práce a sociálních věcí
alzbeta.luhan@mpsv.cz, martina.janeckova@mpsv.cz,
www.pravonadetstvi.cz
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Jak vytvořit adventní nádheru
Holešov - Třetí adventní neděle v Holešově byla ve
znamení hudby. Dopoledne koledovaly pod městským
vánočním stromem děti z TYMY, odpoledne proběhl
na náměstí adventní koncert žáků holešovské Základní
umělecké školy a v podvečer se očekávala jedna z největších hudebních událostí letošního roku – závěrečný
koncert letošního cyklu Musica Holešov světově proslulé
mezzosopranistky Dagmar Peckové, nazvaný Zrození,
který je společným projektem s vánočním programem
souboru Musica Bohemica. V našich končinách není Musica Bohemica zas až tak slavná, ale v evropském kontextu se jedná o jeden z absolutně nejlepších hudebních
souborů, zabývajících se vysoce stylizovanou historickou
a folklorní hudbou, kterou upravuje zejména umělecký
vedoucí souboru Jaroslav Krček.
Zcela zaplněný velký sál holešovského zámku
(a zaplněný opravdu doslova – díky řadám přístavků,
využívajících každé volné místečko sál opravdu praskal
ve švech) s napětím očekával vrchol letošního hudebního adventu. Dagmar Pecková relativně nedávno již
v Holešově koncertovala, a proto zde má své věrné publikum. Ale po prvních minutách programu bylo jasné, že
scénu (pozor – absolutně neozvučenou!!!) zcela ovládl
Jaroslav Krček. Tento příští rok osmdesátiletý muzikant,
hudební skladatel, dirigent a organizátor je neskutečně
silná, obrovsky charismatická osobnost, vysoce vyčnívající z českého hudebního panteonu. Nesmírně vlídný,
laskavý člověk, obrovsky vzdělaný, vtipný a naprosto
muzikální během několika okamžiků nadchnul ty stovky
posluchačů, kteří se sjeli i z dalekého okolí. Na programu byly jednak barokní adventní skladby, dále vánoční písně z celé Evropy a nakonec české vánoční písně
a koledy, zejména ty nejzpěvnější z Podkrkonoší. Jaro-

slav Krček koncert uváděl, glosoval, dirigoval, sám zpíval
a hrál na bicí nástroje, žertoval, nechal zpívat refrény celý
sál a vytvářel skvostnou atmosféru předvánoční pohody
a zpěvnosti. Nutno uznat, že se Dagmar Pecková pokorně podvolila jeho obrovské autoritě a stala se jednou
ze souboru Musicy Bohemicy. Samozřejmě poměrně
jednoduché melodie starých vánočních písní, většinou
lidových, neumožňovaly vyniknout její úžasné pěvecké technice, ale o to bylo opravdovější její vystupování
zejména ve vážnějších, pomalejších polohách. Dagmar
Peckové zdárně sekundoval kmenový zpěvák Musicy Bohemicy, tenor Karel Jakubů, který rovněž své party hrál,
zvonil na zvonečky a skvěle bavil společně s Mistrem
Krčkem publikum.

A holešovskému publiku se dostalo ve vrchovaté
míře onoho neskutečného kouzla – na vánočním programu Musicy Bohemicy (a její sesterské taneční části
Chorey Bohemicy) se v Praze skoro nedají sehnat lístky,
jaký je o ně zájem – prostě Krčkova Musica přináší zcela
autentický prožitek toho nejkrásnějšího předvánočního
času, adventní atmosféry očekávání příchodu Ježíše
Krista, znásobený absolutní muzikálností, velkým charizmatem a laskavostí.
Prostě pokud bylo na letošním adventu něco nádherného, to byl tento koncert. Kéž bychom se dočkali
ještě jednou něčeho tak čarokrásného!
Karel Bartošek

Novoroční koncert na zámku
Je to skutečná tradice. Už jedenáctkrát uspořádalo
město Holešov v podvečer první novoroční neděle ve
velkém sále zámku Novoroční koncert města Holešova.
Poprvé na něm účinkovala zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů a desetkrát Holešovský komorní orchestr Ivo
Kurečky. Z této akce se stalo kromě hezkého uměleckého
zážitku i milé novoroční setkání kulturně založených Holešováků, kteří si poslechnou hezkou hudbu a při následujícím přípitku si popřejí do nového roku.

Letošní koncert (vyprodaný do posledního místečka) byl také ve znamení připomínky desátého výročí
existence Holešovského komorního orchestru. Proto
Kurečkovci zvolili program toho nejlepšího z uplynulých
novoročních koncertů – a samozřejmě zvolili průřez nejslavnějších operet a valčíků vídeňské školy. Ve skoro jedno a půl hodinovém programu, opět vtipně uváděném
klavíristou Luborem Horákem, zazněly melodie z operet
členů rodiny Straussovy, Franze Lehára a Oskara Nedba-

la. Opět se pozitivně projevilo posílení dechové sekce
HKO a na všech členech orchestru bylo vidět nadšení
z desetileté oslavy - výkon orchestru se i během koncertu zlepšoval, takže předposlední Straussův valčík
Na krásném modrém Dunaji zazněl skutečně symfonicky
a byl odměněn opravdu bouřlivým a nadšeným potleskem. Jako okouzlující hosté opět tradičně vystoupili Kristýna Vylíčilová a Aleš Janiga, kteří nejen hezky zazpívali,
ale přidali i dramatické podání svých árií, takže závěrečnou Lehárovu Lippen schweigen z Veselé vdovy, kterou
protančili, museli opakovat.
A samozřejmě opět na závěr koncertu jako přídavek
zazněl Radeckého pochod, který posluchači skandovali
a nadšeně odměnili hudebníky potleskem ve stoje.
Letošní setkání na novoročním koncertě bylo opět
mimořádně milé, příjemné a laskavé a nejen že potěšilo
smysly posluchačů, ale vhodně zahájilo letošní rok, který
bude doufejme plný hudby – nejen že HKO slaví desáté
narozeniny, ale připomeneme si i dvojí výročí holešovského rodáka F. X. Richtera.
Karel Bartošek
foto Milena Machálková a Karel Bartošek
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Fond kultury, sportu a vzdělávání v roce 2019
Holešov- V roce 2019 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, společenské, vzdělávací, sociální a životního prostředí, a to pro
aktivity v Holešově či s Holešovem spojené. Příjemcem
dotace může být právnická osoba (spolky, pobočné spolky, příspěvkové organizace…). U mimořádných dotací
i fyzická osoba a fyzická osoba podnikající. Všichni příjemci však musí vyvíjet činnost na území města Holešova.
Stejně jako v roce 2018 i letos budou vypsány čtyři dotační programy: Akce milion, mimořádné finanční
dotace, dotace na tělocvičny a dotace na mládežnická
družstva v dlouhodobých soutěžích. Pro každou dotaci

musí být podána žádost na předepsaném formuláři,
speciální dodatek žádosti dle typu programu 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 žadatele). 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 podepsaný příslušným soudem),
3) čestné prohlášení žadatele dle článku 2 odstavce
2 Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování dotace 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 2019). Největší finanční částka je
tradičně rozdělována v programu Akce milion. Uzávěrka
příjmu žádostí bude 28. 2. 2019. Příjem žádostí o mimořádné finanční dotace bude probíhat v termínu 1. 3. 2019
– 30. 11. 2019. 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

Výzva k předkládání návrhů na udělení cen města Holešova za rok 2018
Holešov - Město Holešov již tradičně v rámci Dnů
města Holešova oceňuje při slavnostním aktu nejvýznamnější osobnosti města, a to na základě návrhů,
které podáváte vy, občané Holešova. Naše město se
může pochlubit velmi pestrým kulturním, sportovním,
spolkovým i volnočasovým životem. Zástupci města
chtějí touto formou podpořit a ocenit osobnosti, které
jsou v těchto odvětvích nejaktivnější, a poděkovat jim za
práci, kterou pro město převážně ve svém volném čase
odvádějí. Pokud vás napadá osobnost či kolektiv, který
si zaslouží ocenění a poděkování, neváhejte a návrh na
ocenění podejte.
Návrh na ocenění může podat každá fyzická nebo
právnická osoba, která vyplněný formulář osobně podá
na podatelně Městského úřadu Holešov nebo zašle na
adresu: Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 17
Holešov. Lze také využít datovou schránku či emailovou
adresu petr.chvatal@holesov.cz. Letos bude probíhat
příjem návrhů jako každoročně do 28. února. Nominační
formulář je možné stáhnout na stránkách města Holešova v sekci Město – Dotace a ocenění – Osobnosti města
Holešova nebo si jej vyzvednout osobně na Městském
úřadě, na odboru kultury, školství a památkové péče.
Nominovat můžete osobnosti v následujících kategoriích:
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 význam-

Ocenění nejvyšší v loňském roce získal a Osobností města Holešova se stal pan Milan Šrámek, který se celý svůj život
aktivně věnoval kulturnímu dění v Holešově.
ným způsobem 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 Miroslav Olšina, Mgr. Alena Grygerová,
JUDr. Lubomír Bartošek, MgA. Karel Košárek, Ing. František Rafaja, Ing. František Hostaša, Josef Jakubčík,
JUDr. Jarmila Pokorná a Milan Šrámek.
Na osobnost města Holešova v oblasti sportu,
kultury a dalších aktivit může být nominován člověk
či kolektiv, který působí či působil na území města Holešova. 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 oblastech, seznamovat s nimi širokou veřejnost a snažit se
tak o jejich propagaci. Čin roku má podpořit a ocenit jednotlivce nebo skupinu lidí organizovanou či neorganizovanou za významný čin nad rámec jejich činnosti. Všechny výše uvedené kategorie lze udělit in memoriam.
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…).
Mgr. Ilona Augusti
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Hradišťan ve Velkém sále
Holešov - Jiří Pavlica a jeho Hradišťan vystoupili
20. prosince večer ve Velkém sále holešovského zámku.
Mimořádný koncert v kouzelném předvánočním čase
symbolicky uzavřel zámeckou sezonu. Zazněly známé
i méně známé melodie z několika alb, které Hradišťan
vydal včetně toho posledního Pozdraveno budiž světlo
(2017). Vyprodaný sál posluchačů si vychutnal krásný
a hluboký hudební zážitek, který frontman kapely doprovodil úsměvem, vřelým slovem a adventním pojednáním o smyslu a naplnění života.
Městské kulturní středisko Holešov děkuje všem,
kteří mu během celého roku 2018 věnovali přízeň
a v roce 2019 se těší na další shledání při podobných
chvílích naplněných uměním a zážitkem.
Přejeme vám hodně radosti a pevné zdraví v novém roce.
Za MKS Holešov Dana Podhajská

Taneční závěrečná 14. a 15. prosince: ve Velkém sále tančilo
120 mladých lidí
Holešov - Sto dvacet mladých slečen a chlapců
oděných do krásných večerních toalet se o víkendu
14. a 15. prosince zúčastnilo taneční závěrečné, která
uzavřela podzimní běh tradičních tanečních kurzů. Ty se
v reprezentativních prostorách holešovského zámku konají každý rok již od jeho znovuotevření po rekonstrukci.
Podle Jany Slovenčíkové z Městského kulturního
střediska Holešov byl letošní kurz již jedenáctý v pořadí
a frekventanty tvořily dvě velké skupiny studentů - první
z holešovského gymnázia a druhá ze střední policejní
školy. „Uvažujeme o pokračovacím kurzu. Pokud bude
zájem, otevřeme jej druhou středu v lednu,“ dodává.
Kurzy probíhají ve spolupráci s Taneční školou A+A
Mědílkovi vždy od září do prosince, ale intenzivně se
připravují celý rok. Je o ně velký zájem, stejně tak, jako
o závěrečný večer, který musí být z kapacitních důvodů
rozdělený na dva dny. Malou třešničkou na dortu je skutečnost, že na večerech hraje živá hudba. Již poněkolikáté to je skupina Quatro.
Městské kulturní středisko Holešov děkuje nejen
mladým, kteří měli chuť naučit se tančit, ale také rodičům za nezbytnou podporu.
Těšíme se na vás zase za rok.
Za MKS Holešov Dana Podhajská

Inzerujte v Holešovsku.
Tel.: 774 359 921
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ÚMRTÍ
Jiřina Matušů – Holešov
Oldřich Vaněk – Holešov
Albína Kubisová – Holešov
Ladislav Fuksa – Holešov

Vlasta Truhlářová – Holešov
Jindřiška Smýkalová – Holešov
Vlasta Koutná – Holešov
Miroslav Šůstal – Holešov
Bedřich Juřica – Holešov, č. Dobrotice

Růžena Šálková – Holešov, č. Količín
Milada Janská – Holešov
Jarmila Janská – Holešov
Ivo Machovský – Holešov
Františka Pecháčková – Holešov

Prof. Jarmila Janská rozsvěcela malá světélka ve tmě komunistické totality
Jsou lidé, na které rádi vzpomínáme, připomínáme
si chvíle s nimi prožité, ve svých představách vidíme tvář
milého člověka. Jedním z nich byla i paní profesorka
Jarmila Janská, bývalá profesorka češtiny a angličtiny na gymnáziu v Holešově. Zpráva o jejím odchodu
24. prosince minulého roku se bolestně dotkla mnoha
jejích přátel, známých a žáků z let jejího mnohaletého
působení na gymnáziu v Holešově.
I když se paní profesorka dožila loni požehnaného
věku jednadevadesáti let, přesto nás zvěst o náhlém
a tichém odchodu této vzdělané, laskavé a statečné
křesťanské ženy na Štědrý den překvapila. Měla stále tolik elánu a energie, neustále se zajímala o veškeré dění,
o své přátele a žáky, že nám její skon připadl neskutečný.
Ale tak už tomu bývá při ztrátě vzácného člověka – učitele a přítele… Její příbuzní, přátelé, bývalí kolegové
a žáci se s ní rozloučili v kostele sv. Petra a Pavla v Tištíně
v pondělí 31. prosince 2018 a poděkovali jí za péči, lásku
a víru, kterou rozdávala po celý život.
Při nástupu komunismu bylo této rodačce ze Zlína
a absolventce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
v Brně, oboru čeština-angličtina, 20 let, když režim skončil měla 62 let. V jiné době by pravděpodobně měla jiné
životní osudy, a také jiné možnosti působení. Ve svém
vyznání, otištěném v Almanachu holešovského gymnázia před dvaceti lety, mj. napsala: „Když jsem si jako
mladá volila povolání, měla jsem docela jinou představu

o svém působení. Jak málo z toho jsem mohla uskutečnit! Učebnice plné lživé propagandy, osnovy okleštěné
o zakázané autory... Přece však vždy zbýval nějaký prostor pro iniciativu v dobrém. Chtělo to jen více přemýšlet
a hledat ve své paměti, eventuálně ve vlastních knihách
a promýšlet cesty, jak to dobré přiblížit studentům.“ Nikdy
však nepokládála za správný postoj „kdyby“. Našla si svůj

životní úkol v době, v níž žila, jak se sama vyjádřila – „třeba jen rozsvěcovat malá světélka ve tmě, osvěcovat aspoň
nepatrně cestu a povzbuzovat víc vlastním životem než
slovy.“ A děkovala všem (především řediteli holešovského
gymnázia prof. Zdeňku Stojanovi) kteří svou osobní, často
i zranitelnou angažovaností anebo jen tichou podporou,
umožňovali aspoň ta malá světýlka rozsvěcovat.
Paní profesorka Jarmila Janská působila na gymnáziu v Holešově od 1. 11. 1952 do 1. 9. 1959 a od 1. 9.
1966 do 31. 1. 1985, pak od 13. 5. 1985 do 28. 6. 1985
a dále od 1. 1. 1990 do 30. 6. 1993 na částečný úvazek.
Když po politických prověrkách a následných čistkách ve
školním roce 1958/59 nebylo pro ni kvůli jejímu náboženskému přesvědčení na gymnáziu místo, byla nejprve
na základní škole pověřena výukou matematiky a pak se
na rok a půl ocitla v Koryčanech. Po inspektorově sdělení, že jí nemohou vlít do hlavy, aby myslela jinak, po
pololetí 1963 se již do školy nevrátila a dostala místo
v holešovské knihovně. Při přechodném politickém uvolnění v 60. letech od školního roku 1966/1967 učila opět
na gymnáziu, i když po nástupu normalizace několikrát
zvažovala, zda vůbec bylo dobré, že se vrátila.
V našich vzpomínkách jí bude vždycky patřit čestné
místo.
Ing. František Rafaja
žák prof. Janské na holešovské jedenáctiletce
v letech 1957 - 1959

Výstavů betlémů navštívilo 1130 lidí, za celý rok 2018
prošlo Zámeckou galerií 14 tisíc lidí
Tisíc sto třicet návštěvníků včetně dětí se v prosinci
2018 přišlo podívat na tradiční Výstavu betlémů a andělů v sala terreně holešovského zámku. Výstava byla
otevřená i mezi svátky, kdy ji navštívilo nejvíce lidí.

odhad je takový, že zámeckou galerii navšítivilo během
roku 2018 čtrnáct tisíc návštěvníků.
Hlavním projektem v roce 2019 bude velká výstava loutek a loutkových divadel, která začne už v květnu

a zabere celou přední část zámku a 16. července se k ní
přidá výstava fotografií Roberta Vano v zadní části zámku.
Za MKS Holešov a Zámeckou galerii Dana Podhajská

Nejzajímavější byl betlém modrotisku, který do
Holešova zapůjčila loutkářka Antonie Dostálková ze Starého Města. Sala terrena tento model složený z mnoha
loutek a šitých dekorací vystavila ve stejnou chvíli, kdy
byl modrotisk zapsán na seznam nehmotného dědictví
UNESCO. Další vystavené kousky byly tradiční, především vyřezávané ze dřeva a zapůjčené od lidových tvůrců a sběratelů z okolí.
Betlémy zakončily výstavní sezonu na holešovském
zámku. Během roku 2018 se konalo třináct výstav. Celkový počet návštěvníků však není možný spočítat, protože vstupné se platilo jen na vybrané výstavy. Nicméně
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Vánoční koncert HCHS a HKO
Holešov - První svátek vánoční je v Holešově již
tradičně dnem konání vánočního koncertu dvou hlavních hudebních těles – Holešovského chrámového sboru
pod uměleckým vedením Jana Kotase a Holešovského
komorního orchestru pod uměleckým vedením Ivo Kurečky, a to ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Pro tento koncert se opět podařilo získat ke spolupráci
mezinárodně proslulého dirigenta Jaroslava Mikuše
a skvělé sólistky – sopranistku Kristýnu Vylíčilovou
a altistku Kateřinu Oškerovou. Kurečkův orchestr šťastně rozšířil dechovou sekci o zvučné žestě, takže zvuk

orchestru byl opravdu monumentální. Organizátoři
koncertu letos po mnoha letech nenastudovali vánoční
mši a zvolili spíše kratší hudební čísla, což se ukázalo
jako velmi dobré rozhodnutí. Koncert zahájilo allegro
z Vánoční symfonie J.I. Linky, oblíbeného barokního (či
spíše předklasického) skladatele Holešovského komorního orchestru. Následovaly méně známé, ale přesto
nádherné, melodicky líbivé pastorely J.J. Ryby v podání
HKO a obou sólistek. Druhá polovina koncertu potom
přinesla společné provedení díla současného skladatele
Benjamina Harlana Christmas Canticles, který zpraco-

val nejznámější světové vánoční písně velmi osobitou
formou v přímo přepychovém, ohromujícím aranžmá.
Jednotlivé věty byly proloženy čtením z evangelií, týkajících se narození Ježíše Krista. Jednou z vánočních
písní, citovaných Harlandem, byla Gruberova a Mohrova
Tichá noc (Stille Nacht), která byla složena přesně 200 let
a 1 den před konáním koncertu, tedy 24. prosince 1818.
Vánoční svátky jsou obdobím radosti, oslavy příchodu Spasitele. A Vánoční koncert HCHS a HKO byl přímo
prostoupen onou radostí a veselostí. Výkon orchestru byl
letos velmi vyrovnaný a profesionální, a to i při provedení těžkého Harlandova díla. Lze dokonce použít přirovnání ke zrání starého vína – Kurečkovci se čím dál, tím
lépe poslouchají. Částečná změna obsazení chrámového
sboru rovněž přispěla k jeho velmi, velmi dobrému výkonu. I když došlo k určitému poklesu počtu zpěváků, zvuk
sboru byl skvělý, a to opět s velkou úctou při provedení
náročné moderní skladby. I to, že letos byl koncert kratší,
bylo ve prospěch posluchačského zážitku. Takže návštěvníci koncertu, kteří farní kostel zcela zaplnili, byli jistě
nadmíru spokojeni a jak potom všichni spolu s vystupujícími na závěr zazpívali slovy naší nejznámější vánoční
koledy Narodil se Kristus Pán, radostně jsme se veselili
a radovali. A to je smysl vánočních svátků!
Karel Bartošek

Vánoční koncert Plamínku a Moravských dětí Poděkování
Holešov - Vážení,
zasáhl srdce posluchačů
konec loňského a začátek letošního roku byly ve
Holešov - Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
hostí již řadu let o druhém svátku vánočním slavný Holešovský dětský sbor Moravské děti a Dětský pěvecký
sbor Plamínek Holešov. A tak i o těchto svátcích radosti
a veselosti, kdy křesťané slaví narození Spasitele, posluchači doslova přeplnili prostory farního kostela, aby si
vyslechli krásné vánoční skladby v podání obou dětských
sborů. Plamínek pod vedením Gabriely Kovářové, Veroniky Svobodové a Lenky Hýžové, které děti i doprovázely
na hudební nástroje, zazpíval zejména řadu vánočních
písní, složených přímo pro dětské sbory a několik koled
včetně latinské Adeste Fideles. V druhé polovině koncertu potom vystoupily Moravské děti pod uměleckým
vedením Lenky Poláškové a Olgy Michálkové, Sbor do-

provodila na klavír Martina Mergentalová a závěrečnou
sérii koled skvělá Jitka Druláková na hoboj. I Moravské
děti provedly klasické české i zahraniční vánoční skladby,
zejména tři písničky Petra Ebena a na závěr již zmíněnou suitu vánočních koled „Půjdem spolu do Betléma“
Otmara Máchy. Umělecká vedoucí Lenka Polášková se
poté dojemně rozloučila se třemi členkami, které již
překročily věkovou hranici pro členství ve sboru a na
závěr si oba sbory za podpory řady posluchačů zazpívaly společně nejznámější koledy. A tak zase děti z obou
sborů potěšily stovky nadšených posluchačů a vytvořily
tu správnou vánoční náladu, plnou radosti a veselosti.
Karel Bartošek

znamení obav. Díky dlouhým svátkům, navazujícím na
víkend, a tudíž pouze dvěma pracovním dnům mezi
svátky, se mnoho občanů města bálo, že se utopíme
v odpadcích, kterých je o svátcích hodně, a které nebudou odvezeny. A velká sněhová nadílka spojená s ledem
v těchto dnech vzbuzovala strach, že Holešov bude neprůchodný a neprůjezdný.
S velmi příjemným překvapením musím konstatovat (a opět to není jen můj názor, ale názor řady sousedů
a známých), že se ani jedna z těchto obav nenaplnila.
Už ve čtvrtek po svátcích byly odpadky z popelnic vyvezeny a i většina míst pro tříděný odpad byla uklizena a uvolněna. Záplavy sněhu se podařilo prakticky
průběžně odklízet, hlavní cesty byly nejen prohrnuty,
aleiposoleny,takžesejezdilopoholévozovce,hlavníchodníky byly rovněž prohrnuty a posypány, takže to na nich
v rámci možností neklouzalo. Chtěl bych za to moc poděkovat Technickým službám Holešov, které odvedly
velký kus poctivé práce a „mákli“ si pořádně i v době,
kdy jsme většinou my ostatní odpočívali. Takže ještě
jednou díky a moc úspěchů a štěstí do nového roku, ať
vám to tak „sype“ i nadále.
Zdeněk Kandorf,
Novosady
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Neomezené cestování - poděkování
Rok se překulil a já si plně vychutnala neomezené
cestování s CK Bohemian tour... , ano byla jsem to já, kdo
tuto první cenu vyhrál na Zámeckém plese v roce 2018.
Přiznám se, že u našeho stolu nikdo nic z hlavní tomboly
nevyhrál, a tak jsme byli už v družném hovoru, protože
vyhrát hlavní cenu – tak to nás ani nenapadlo, že by někdo z nás měl takové štěstí. Takže jsme ani neposlouchali, co paní Alena Hufová, šéfka Bohemian tour, o hlavní
výhře vykládala. Z družného hovoru nás vytrhlo nahlas
vyřčené číslo a kamarádka, která nevěřícně ukazovala na
jedno z čísel mých losů, které jsem měla rozložené před
sebou. Hleděla jsem jako Alenka v říší divů... byl to můj
los, moje číslo... Bylo to nečekané, úžasné a neuvěřitelné..., ale tak to má asi být, jednou v životě přijde něco,
co Vám splní Vaše sny..., a já si je tedy mohla začít plnit.
Co bylo mým snem? Podívat se do Holandska na nádherné tulipány. To, co vidíte na obrázcích, se nedá srovnat
s tím, když sami procházíte mezi obrovskými, rozkvetlými a voňavými plochami, nádherně upravenými. Tento
výlet byl několikadenní, ale tolik zážitků mě úplně zahltilo. Návštěva města Amsterdam byla dalším splněním
mých snů, úžasné překypující životem a hromadou památek, nad kterými zůstane člověk s otevřenou pusou.
Další cesta vedla do Benátek – tolik opěvovaného města. Ano, toto jsem si moc přála, splněno se vším všudy,
s prohlídkou všeho, co jsem si přála..., ale splnilo se mi
mnohem víc. Navštívila jsem taky Slovinsko, nádherná
země, Postojenské jeskyně mě vážně dostaly..., a ta
úžasné příroda Julských Alp. Korsika, tak to je prostě po-

třeba vidět, tolik krásy a tak dobře sestavený program,
abychom viděli co nejvíce z krás a památek této země,
jediné co je možné říct, DÍKY. Kodaň, toto město je pohádka sama, město úžasných kanálů, pulzující, město,
kde žil Andersen, kde napsal své pohádky, které jsem tak
ráda četla. Máte pocit, že ho musíte někde potkat v těch
malých úzkých, barevných domech, byl tam, žil tam, je
to úžasné chodit tudy, kudy chodil on. Malá mořská víla
je doopravdy malá, tato andrsenovská pohádková bytost vítá všechny lodě, co přijedou do Kodaně, tak to bylo
další moje splněné přání - vidět ji. Švédsko - Dánsko, po
stopách Shakespearea, nikdy jsem netušila, že je Dánsko
tak blízko Švédska, dánští králové při snídani viděli ze
svých komnat pomalu na druhý břeh... není divu, že se
tam vedly války. Hrad Kronborg - Elsinor, tak tady jsem
měla pocit, že něco tak úžasného, obrovského a výstavního už asi nikdy neuvidím. Procházela jsem jednu nádhernou místnost za druhou a představovala si, že jenom
na chvilku někam odešli, že se musí vrátit... a plně chápu
proč tam Shakespeare „zasadil“ jednu ze svých úžasných
her, ten hrad je velkolepý, tajemný a strašidelný. Vídeň
s plavbou lodí po Dunaji, prima oddychovka, první zastávka je u vídeňské věže, kde vidíte celou Vídeň jako
na dlani, věž se s vámi otáčí a Vy při vídenském kafíčku
a charakteristickém zákusku „sachru“ si můžete užívat
ten překrásný pohled na Vídeň. Cesta lodí po Dunaji do
středu Vídně a potom její prohlídka, tak co na to říct,
bylo to super. Moje poslední cesta vedla do adventní
Bratislavy, toto bylo taky jedno moje velké splněné přá-

Poděkování
personálu CPS

Holešovští veteráni hodnotili

Vážení,
chci touto cestou poděkovat všemu personálu za
neskonalou péči, lásku, trpělivost a vstřícnost, kterou
nám projevuje. Vedení a jeho administrativním složkám,
hochům z údržby, paním z recepce, uklízečkám, kuchařům a kuchařkám, pradlenkám. Dále pak těm, kteří se
starají o naše pošramocená těla a o naše zdraví v čele
s MUDr. Szabó, vrchní sestrou a všemu zdravotnímu týmu.
V neposlední řadě těm, s kterými přicházíme nejčastěji do
styku, těmi jsou naše vstřícné pečovatelky, které kdyby
mohly, tak nám snesou modré z nebe.
A nesmím zapomenout na naše terapeutky, to ony
se nám starají o naše duchovno, svojí kreativní výzdobou
nám umožňují zdolávat naši cestu do posledního, konečného přístavu, a k tomu nestačí jen talent a profesionalita, k tomu musí přidat i kousek srdce. To, jak to máme
u nás hezké, je známo nejen nám, ale i lidem z Holešova
a okolí. Za to jim patří neskonalý DÍK.
Přeji nám všem v nastávajícím období hodně zdaru,
síly, štěstí a jak se říká „vydržať“. A co přeji nám, klientům?
Hlavně zdraví, veselou mysl a toleranci. Toleranci nejen
mezi sebou, ale hlavně vůči veškerému personálu našeho
„domova“.
S úctou za většinu klientů zařízení
Lubomír Kojetský
(obyvatel Centra pro seniory v Holešově)

ní, protože jsem v Bratislavě žila do svých třinácti let,
moje krásná Bratislava byla uplakaná, pršelo, ale horké
kaštany, Tatranský čaj a lokše plněné vším možným,
mě dostatečně zahřály. Vidět opět hrad, projít se pod
Michalskou bránou, zajít si na kávu a zákusek na UFO,
vyhlídka na jednom ze známých bratislavských mostů
a vidět moji Bratislavu z výšky, tak to byl můj další
splněný sen. Chtěla bych moc poděkovat za možnost
prožít si tolik krásných zážitků, které jsem si uložila do
paměti, jasné že mám obrovské množství fotek z každého zájezdu, a taky moc poděkovat za velkou vstřícnost
všem členům této agentury. Důležité je taky napsat, že
každý zájezd má svého průvodce a pokud máte to štěstí,
že vám průvodce dělá paní profesorka Hana Strýčková,
nebo pan Žák, tak věřte, že tolik informací a dobře podaných příběhů nikde neuslyšíte, díky za to. V agentuře
jsem vždy měla pocit, že jsem tam vítána, všechno bylo
s úsměvem a taky v příjemném prostředí. Je mi moc líto,
že jsem o této agentuře dlouhé roky vůbec nevěděla,
a to už bude v tomto roce mít 10 let výročí, takže můžu
jenom doporučit, jezděte, poznávejte, přehled zájezdů na příští rok máte uvedený v katalogu na rok 2019,
který vám v agentuře rádi dají. Výhodou je, že to máte
s odvozem i dovozem přímo z Holešova a je škoda toho
nevyužít. A ještě poslední věta, Zámecký ples se koná
9. 2. 2019 a hlavní cena bude opět NEOMEZENÉ CESTOVÁNÍ, tak co vy na to... pobavit se a třeba si splnit své sny
tak, jako já... a o tom život je.
Zicháčková Dagmar

A bylo co ! 71 splněných akcí svědčí o vysoké kvalitě práce nejen vedení, ale celého klubu ve prospěch zachování
tradic ozbrojených sil ČR a výsadkových jednotek. Jednání se zúčastnilo 48 přítomných ze 70 ti členů klubu. Z hostů
byli přítomni zástupci města v čele se starostou Mgr. Seifertem a jeho zástupci, dále klubu Prostějov kol. Lejsek, Kovář
a kolegové ze Zlína.
V průběhu jednání starosta poděkoval klubu za reprezentaci města na pietních akcích a za péči o památná místa
bojů našich jednotek , které jsou i mimo rámec holešovského regionu.
Celé jednání se neslo v duchu volby nového výboru a možné abdikace předsedy klubu. Zvítězil zdravý rozum
a novými členy výboru byl opakovaně zvolen kpt. Dušan Hric. Velmi dobře připravený plán práce pro následující rok,
byl pro své uskutečnění podpořen zástupci města, policejní školou a regionálním klubem Prostějov.
Přejme výsadkovým veteránům pro další práci hodně sil a úspěšné splnění svých předsevzetí.
František Lejsek
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Vážení rodiče,
školní rok pro prvňáčky je sice ještě v nedohlednu,
přesto je toto téma již nyní aktuální.
Vstup do první třídy je pro dítě velmi zásadním životním krokem a vy, rodiče, máte možnost svému dítěti
tento krok usnadnit a spolu s ním se připravit na to, co
vás od září čeká.
Program určený předškolákům „Šikovný předškolák
aneb hrajeme si na školu“ pořádáme čtvrtým rokem
a velmi se nám osvědčil. Hodinová setkání s ostatními
dětmi a budoucí paní učitelkou jsou důležitou adaptací na školní prostředí. Setkání jsou určena pro všechny
děti, které se chystají od září 2019 do školy.
Nezáleží na tom, zda dítě zvažujete zapsat do naší či
jiné školy v Holešově.
Těšíme se na Vás!

Třída s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky
v 2. Základní škole Holešov
Pokud patříte mezi rodiče, kteří chtějí pro svého budoucího prvňáčka něco navíc, ale upřednostňujete klasické
školy před soukromými, je pro vás Třída Holešov ve 2. základní škole v Holešově správnou volbou. Tato třída bude
paralelní s třídou klasickou.
Prvňáčkům tak nabízíme doplnění standardního studijního programu o jednu vyučovací hodinu denně. Veškerá
přidaná výuka je nedílně začleněna přímo do rozvrhu třídy, a děti se tak už od první třídy učí angličtinu, systematicky rozvíjejí své logické myšlení, k čemuž přispívá i výuka matematiky Hejného metodou, a pracují na rozvoji své
osobnosti i na budování pozitivních vztahů ve třídě. Od třetí třídy je zařazena hodina informatiky, která doplňuje
rozvoj matematického a logického myšlení ještě myšlením programátorským. Rozšířená výuka je hrazena z měsíčních
příspěvků rodičů.
Srdečně Vás zveme na informační schůzku pro rodiče 20. 2. 2019 v 17:00 přímo ve škole, na které se dozvíte více
nejen o výuce, ale také o podmínkách přijetí do této třídy. Podrobnější informace najdete na www.svetvzdelani.cz.
Tomáš Blumenstein, tomas.blumenstein@mensa.cz, info@svetvzdelani.cz, 603 726 030

Pozvánka
V pondělí 11. února MC Srdíčko
pořádá Karneval pro nejmenší.
Program zajišťuje Agentura Jana
z Olomouce.
Program začne v 9.30 hod. a bude
trvat hodinu. Herna MC Srdíčka
bude otevřená od 8 do 12 hodin.
Platí pouze děti: 50 Kč. Každé dítě
dostane cenu v tombole (ceny jsou
hodnotné, pěkné, nebudete zklamané). V ceně je zahrnut i vstup
do MC od 8 do 12 hodin.
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. Tel. 573 397 163,
m.c.sdicko@seznam.cz

Jak jsme prožili adventní čas u nás, v Mateřské škole RADOST,
na Grohově ulici v Holešově
Adventní období je jedno z nejkrásnějších v roce, na
které se vždy s dětmi velmi těšíme a pečlivě připravujeme.
Činnosti tohoto období se již staly na naší MŠ tradicí.
Některé z nich připravujeme a prožíváme společně
s rodiči, jako například společné pečení vánočního cukroví,
které pak na besídce zdobí vánočně přichystané a prostřené
stoly a všechny potěší svou vůní a dobrotou. Společně také
tvoříme na adventních dílnách – krásné ozdoby z papíru,
ale i z přírodnin, keramiky a také odléváme svíčky z vosku.
Spolek rodičů rovněž organizuje vánoční jarmark, který u nás probíhá po celý prosinec. Děti připravily keramické
výtvory, rodiče věnovali své rukodělné práce i další pozornosti, „sortiment“ se obměňuje, stále někdo něco přináší
a někdo zase nakupuje. Mezi nejoblíbenější „zboží“ patří
právě keramika od dětí a také zdobené perníčky, ozdoby
a drobné dárky a hračky, které vždy někomu udělají radost.
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Část výtěžku posíláme na Fond Sidus, který pomáhá zlepšovat prostředí pro děti v nemocnicích. Snažíme se, aby děti
věděly, jak je důležité si vzájemně pomáhat.
Ve spolupráci s I. a II. ZŠ v Holešově a s přispěním firmy
Nestle, a. s. připravujeme Mikulášské nadělování, které je
také plné zážitků, očekávání i obav z toho, jak to celé dopadne, a co Mikuláš najde zapsáno ve své Nebeské knize.
Vyvrcholením celého období je setkání s rodiči, pro
které se snažíme připravit společný podvečer plný koled,
vyprávění vánočního příběhu a prožití tradic, jako krájení
jablíček či pouštění lodiček.
V průběhu celého roku se snažíme dětem přiblížit, jak
je důležité se vzájemně domlouvat a spolupracovat a umět
přinést i jiným kousek radosti. Proto také tradičně navštěvujeme v předvánočním období s koledou naše nejbližší
partnerské školy a Městský úřad Holešov, aby děti vědě-

ly, kdo a jak se o nás stará. A pro Klub seniorů v Holešově
připravujeme vánoční pásmo a dárečky, s kterými je pak
u příležitosti jejich předvánočního setkání navštívíme
a prožijeme společnou radost při zpěvu koled.
Kamila Zanášková, učitelka MŠ Radost

www.holesov.cz
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Ocenění za dobrovolnou činnost pro mládež
V Baťově vile bylo v pondělí 3. 12. 2018 rozdáno
17 ocenění dobrovolným pracovníkům, kteří pracují
s dětmi a mládeží v různých oblastech – sportu, hudbě,
zájmových kroužcích apod. Byla mezi nimi také paní
zástupkyně 1. ZŠ Holešov PaedDr. Jaroslava Dvořáková.
Byla navržena ředitelkou školy a současně starostkou
Sokola paní Irenou Smrčkovou za více než dvacetiletou
práci trenérky sportovní gymnastiky v holešovském Sokole. Se svými svěřenkyněmi se úspěšně účastní závodů a přeborů v rámci okresu Kroměříž a Župy hanácké.
Je jednou z organizátorek letních soustředění a příměstských táborů. Je spoluorganizátorkou atletických závodů
v rámci holešovského Sokola, jarního župního přeboru
a vánočních závodů. Je rozhodčí na závodech.
Jako členka výborusepřed dvěma letyaktivně zapojila do přípravy a podání žádostio dotaci na MŠMT na
opravu stoleté sokolovny. Díky jejímu přispění a zkušenostem z podávání žádostí o projekty ve škole byla tato

žádost úspěšná. Paní Jaroslava Dvořáková pomáhala po
celou dobu dohlížet na průběh oprav prováděných v budově sokolovny.

Paní Jaroslava Dvořáková je ve své práci zodpovědná,
v tréninku přísná, ale vstřícná a děti ji mají rády a váží si jí.
Podrobnosti jsou na stránkách Zlínského kraje

1. ZŠ vítězí v okresním přeboru v šachu
Začátkem prosince proběhlav Kroměříži soutěž
okresního přeboru v šachu. Družstvo 1. ZŠ Holešov si
v kategorii žáků 1. – 5. ročníku vybojovalo 1. místo.
Žáci si hru procvičují v kroužku, který probíhá 2x
týdně pod vedením pana Barančíka a pana Tomečka. Je

vidět, že hra v šachy je baví a osvojili si některé důmyslné
tahy, čímž porazili své soupeře.
Hra v šachy vyžaduje logické myšlení, představivost a přemýšlení několika tahů dopředu. To všechno
se snažíme v dětech rozvíjet, pokud k tomu mají chuť

Chtěli byste spát ve škole?
Žáci 1. Základní školy Holešov spí ve škole poměrně
často a velmi rádi. Většinou tuto akci organizuje školní
družina u příležitosti Noci s Andersenem nebo na konci
školního roku spolu s táborákem a pozorováním hvězdné oblohy. Tentokrát si 2. oddělení spolu s dalšími zájemci naplánovalo spaní „jen tak“, protože si žáci chtěli
užít prostor školy v noci, kdy některá zákoutí mohou
působit tajemně nebo strašidelně. Je tu přece 130 letá
historie .

Zapáleni pro vědu

Přes 50 dětíčekal již tradiční program – hry po noční škole, stezka odvahy a ranní hry po snídani. Jedinou
novinkou bylo, že se letos poštěstilo najít volný termín
a spát ve velké sportovní hale. Zásobování takové početné
skupiny nebylo jednoduché. Považte, co všechno se spotřebovalo: na snídani 50 koláčků, 3 vánočky, 2 bábovky,
několik kusů jablek, 2 litry mléka a 10 litrů čaje. Na stezku
odvahy padlo přes 20 svíček, více než 60 svítících tyčinek,
6 balíčků lentilek a 46 sladkých odměn pro absolventy.

Přírodní vědy na 1. ZŠ
Od ledna 2019 je 1. Základní škola zapojena do projektu „Rozvoj kreativity dětí a žáků v oblasti přírodních
věd“.
Do projektu je zapojeno 42 škol z celé republiky,
v každém kraji jsou tři. 1. ZŠ Holešov je ve Zlínském
kraji jednou z nich. Cílem projektu je přiblížit žákům
předměty fyziku, chemii a biologii tak, aby pro ně byly
atraktivnější a hlavně srozumitelnější. To se jistě podaří
díky novým pomůckám, které obdržíme, což jsouměřící
systémy PASCO (sady pomůcek na experimenty), notebooky případně tablety pro žáky.
Jak bude samotná výuka probíhat?
Žáci budou sami provádět experimenty v uvedených
předmětech, aby lépe pochopili přírodní děje. Ve fyzice

a nevadí jim chodit na kroužek i před vyučováním. Logická úvaha se jim potom hodí i v předmětu informatika,
kde dosahují výborných výsledků. Ocenění šachisté jsou:
Jan Holub, Sebastián Holub, Denisa Kopečná, Matěj Holub a Tomáš Nguyen. Blahopřejeme!

budou například měřit elektrické napětí, velikost síly
a pohybu, zkoumat magnetismus, mechanické kmitání
a vlnění. V chemii je čeká analýza chemických vlastností,
měření pH nápojů, chemická podstata přírodních dějů.
Budou zkoumat zákonitosti termodynamiky, fotosyntézu, měřit obsah kyslíku a oxidu uhličitého. V biologii
mohou demonstrovat funkci plic, zkoumatvznik skleníkového efektu, měřit tlak a teplotu. Nové pomůcky
umožnímnohé další pokusy, jejichž přínosem bude
mimo jiné samostatná činnost žáků a jejich spolupráce
při skupinově organizované výuce.
J. Růžičková

O tom, že věda není žádná věda, se přesvědčili všichni žáci I. stupně 1. Základní školy Holešov 20.
a 21. prosince díky finanční podpoře Tesca v rámci programu Věda zblízka.
Během jedné vyučovací hodiny proběhla v každé
třídě malá ochutnávka z debrujářské kuchyně. S dětmi
jsme si vyrobili lávovou lampu, ukázali si jednoduché
pokusy z octu a sody, pohráli si s nafukovacími balónky,
vysvětlili princip pokusu s názvem faraonovi hadi, žasli
nad kouzly s plazmovou lampou. Na závěr nemohl chybět všemi oblíbený sliz, kterého se děti nemohly dočkat.
Ve zkoumání přírodních zákonitostí budeme určitě pokračovat i v dalším kalendářním roce, protože přírodní
vědy jsou prostě zábavné!
B. Winklerová

www.holesov.cz
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VÝTVARNÉ KURZY

Sháníme domek se zahradou,
platba v hotovosti. Děkuji.
Tel.: 604 517 862

Filmový uzel Zlín
TEL: 775 055 985
www.cbds.cz

Koupím ihned byt,
i v původním stavu.
Volejte tel.: 703 128 423

malování olejem a akrylem
I pro začátečníky

až

Provádím obkladačské
(zednické) práce

www.facebook.com/holesov

KAREL ČEJKA

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

tel. 739 298 537
JUDr. Jarmila Pokorná,
advokátka, informuje, že
i nadále provozuje advokátní praxi a poskytuje
právní služby zejména
v oblasti rodinného práva
a převodu nemovitostí.
Advokátní kancelář
se sídlem Holešov,
Sportovní 1460,
telefon 604 694 793.
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1500,500 - 1500Kč
Kč

Tel.: 603 447 040

www.holesov.cz

POZVÁNKY

Kulturní servis
KONCERTY
Neil ZAZA - European Tour 2019
31. ledna, v 19:30 hod., zámek Holešov, New Drive Club
vstupné: 190,- Kč
Kolega Mela Gibsona
14. února, 19.00 hodin, Kino Svět Holešov
One man show Martina Trnavského. Komorní komediální příběh, který do Holešova přiveze Divadelní spolek
Frida.
Vstupné: sedadlo 380 Kč, přístavky 350 Kč

RYTÍŘ MODROVOUS
20. února, 18:00 hodin, zámek Holešov
Vstupné: 100/ 70,- Kč
PLESY
Ples Římskokatolické farnosti
26. ledna, zámek Holešov
Ples Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov
1. února, zámek Holešov
Ples Castella Holešov a CK Bohemian tour
9. února, zámek Holešov

Hasičský ples SDH Holešov
15. února, hasičský dům Bořenovská
Ples SRPD při 2. ZŠ Holešov
16. února, zámek Holešov
Zámecký Party ples - 23. února, zámek Holešov
VÝSTAVY
Rybníky na Blatensku, 10. ledna - 31. března,
Městská knihovna Holešov. Vstup volný
Děti slaví sto let republiky
12. 10. 2018 - 1. 6. 2019, arkády zámku Holešov

Městská knihovna otevřela výstavu Studenti kroměřížské konzervatoře
krajinářské fotografie Jana Kurze
s Rytířem Modrovousem vystoupí
Výstava se jmenuje Rybníky na Blatensku a je to výběr fotografií, které dokumentují v Holešově
přírodní dominanty jihočeského Blatenska. Jan Kurz se zaměřil na jednotlivé rybníky, fotil
je ve čtyřech ročních obdobích, snažil se zachytit jejich chráněné a ohrožené rostliny a živočichy, fotogenické okamžiky i zajímavé chvíle, jako jsou výlovy nebo vypuštění. Snímky
jsou zpracované na devíti výstavních panelech. Výstava skončí 31. března.
Jan Kurz žije a pracuje v jižních Čechách, k Holešovsku jej však váže rodinná přízeň. Fotografuje od sedmnácti let a postupně vystřídal fotoaparáty Rolleiflex, Practica, Chinon a Canon
EOS40D. „Nejraději mám krajinářskou fotografii a historizující portréty, kterým jsem se jako
kastelán na zámku Lněná mohl věnovat,“ říká autor. Inspirují jej staré portrétní olejomalby,
ale i tvorba současných autorů jako je Jindřich Štreit, Jadran Šetlík nebo Jan Saudek.
Snímky vystavené v Holešově patří do třídílné série knih Rybníky na Blatensku, na
které se fotograf podílel spolu s blatenským dějepiscem Jiřím Sekerou. Fotografie Jana
Kurze ale najdeme také v dalších knihách, například Čertovy kameny na Blatensku (2011),
Lnáře včera a dnes (2010) a Böhm růže Blatná (2013).
(dap)

Úsměvná operetka Rytíř Modrovous se koná 20. února v 18 hodin v sala terreně
zámku. Studenti konzervatoře hostují v Holešově pravidelně každý rok, tentokrát s děsivým, přesto vtipným představením o vrahu pěti manželek, kterého zkrotí až drsná
venkovanka Boulotka. Operetku Jacqua Offenbacha režiruje Antonín Valenta v hudebním nastudování dirigenta Jiřího Kadavého. Vstupné je 100.-, snížené 70.-.
(dap)
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SVČ TYMY získalo významné ocenění a klíč
k „Brána k druhým“
Holešov – SVČ TYMY získalo významné ocenění
– cenu poroty za příkladnou pomoc deštným pralesům
v sedmém ročníku soutěže Brána k druhým. Tuto soutěž
od roku 2011 vyhlašuje NIDV. V letošním roce se do soutěže zapojilo 20 organizací. Porota velmi pečlivě hodnotila všechny aktivity. SVČ TYMY se dostalo do nejužšího
výběru čtyř týmů, které byly pozvany na slavnostní
vyhlášení, které se uskutečnilo 14. 12. 2018 v Národním technickém muzeu v Praze. Této slavnostní akce se
zúčastnilo celkem 9 dětí z různých kroužků TYMY, které
byly vybrány za odměnu svými vedoucími. Nejvíce se
zúčastnilo zástupců z kroužku Mladý Debrujár. Program
v Praze byl velmi zajímavý, navštívili jsme vánoční trhy
na Václavském a Staroměstském náměstí, projeli jsme
se metrem a navštívili jsme několik expozic v Národně

technickém muzeu. Vyhodnocení soutěže Brána k druhým bylo velmi slavnostní, zúčastnili se ho významní
hosté, např. profesor Drahoš, duchovní Tomáš Halík,
předseda ČRMD Aleš Sedláček a další významní hosté.
Akci moderoval známý herec Petr Svoboda. Všechny
děti obdržely klíč v podobě přívěsku s kompasem a také
knihu. Získali jsme také spoustu krásných deskových
her, které potěší všechny návštěvníky SVČ TYMY. Děkuji
všem, kteří měli podíl na získání tohoto ocenění, věřím,
že je to pro nás závazek i pro letošní školní rok. I nadále
budeme podporovat projekt Prales dětem pořádáním
různých besed, sbírek a akcí jako např. Běh pro prales,
Pochod pro prales a také různé brigády. Věřím, že tyto
aktivity mají velký význam pro celou naši planetu.
Mgr. JarmilaVaclachova, SVČ TYMY

V Holešově se zpívaly koledy již posedmé
SVČ Holešov se i tento rok zapojilo do celonárodního
projektu „Česko zpívá koledy“, který pod patronátem Deníku probíhá již poosmé. U nás se zpívalo 7x. V letošním
repertoáru bylo pět koled: Nesem vám noviny, Narodil
se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Štědrej večer nastal, Pásli ovce Valaši a jedna naše česká tradiční
vánoční píseň: Vánoce, Vánoce. Na holešovské náměstí
si k rozsvícenému stromu přišlo zanotovat přes 270 lidí.
Ten správný tón jim udávala děvčata z místního dětského pěveckého sboru Moravské děti, který je úspěšný
nejen u nás, ale i ve světě.
Správnou atmosféru dokreslovaly dřevěné stánky
s voňavým občerstvením pro děti i dospělé a charitativní
prodej „ Plyšák pro radost“, který mají na starosti děti
z dětského parlamentu. Ti, kdo přišli zazpívat nebo jen
poslechnout a akci tím podpořit, určitě nebyli zklamaní
a věříme, že se ve stejném nebo i větším počtu sejdeme
i příští rok.
kolektiv TYMY

18 | holešovsko

TYMY - plán akcí
23. 1. 2019 – Háčkování s Pavlínou
21. – 25. 1. 2019 – ESKIMÁK – kurz lyžování
a snowboardu
25. - 26. 1. 2019 – Noční deskohraní
26. 1. 2019 – Dětský karneval – od 15.00
27. 1. 2019 – Pohádka pro děti – Nesmírná dobrodružství vesmírná – od 16 hod, vstupné 40,- Kč
29. 1. 2019 – Debrujáři v akci - od 15:30
31. 1. 2019 – Dárek za vysvědčení
31. – 3.2. 2019 Ledová Praha –zájezd pro děti
i dospělé, návštěva různých muzeí, památek,
koncert Děti dětem
ÚNOR
9. 2. Holešovský talent, přihlášky poštou, e- mailem: vsetuly@centrum.cz nebo osobně do 31. 1.
2019 v kanceláři TYMY
10. 2. Holešovská sedmikráska – amatérská soutěž v aerobiku v 10 hodin
14. 2. Valentýnské tvoření – dílnička pro děti
15. -16. 2. Noční valentýnské deskohraní
16. 2. Dívka roku 2019
19. 2. Beseda s pracovníky ZOO Lešná
21. 2. Anglický čaj o páté - povídání v angličtině
24. 2. Karneval na ledě – 14:30 hod, zámecké
kluziště
25. 2. – 1. 3. JARNÍ PRÁZDNINY V TYMY
Pondělí – KREATIVNÍ DEN – výtvarka, keramická
dílna, deskovky
Úterý – VÝPRAVA DO GALAXIE Zlín
Středa - SPORTOVNÍ DEN S ONDROU
Čtvrtek – TANEČNÍ DEN S OLGOU
Pátek – KUTILSKÝ DEN + DEN ZOOLOGŮ
Přihlášky do 10. 2.
25. 2. – 1.3. JARNÍ POBYT NA TROJÁKU, Informace a přihlášky v kanceláři TYMY
ICM Holešov vyhlašuje SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ŠKOLNÍ ČASOPIS 2019 – své časopisy zasílejte
do 28. 2. 2019
PŘIPRAVUJEME
10. 3. MISS POUPĚ , MISS KVÍTEK

Zrníčko udržuje vánoční tradice už 15 let
V předvánoční čas 19. 12. si pro širokou veřejnost
připravil dětský folklorní soubor Zrníčko z SVČ -TYMY se
svými vedoucími krátký vánoční program „Zvonečkové
koledování“ na náměstí E. Beneše v Holešově. V 9 hodin
se děti v hanáckých krojích sešly pod vánočním stromem,
kde zazpívaly známé koledy a přednesly vánoční pásmo
doprovázené zvukem zvonečků. Všem divákům rozdaly

„šťastíčka“ - symbol štěstí, zdraví a lásky a vydaly se koledovat po holešovském náměstí. Za své koledování byly
obdarovány sladkostmi i penízky. Děkujeme všem, kteří
přispěli. Velké poděkování patří všem koledníkům ze Zrníčka a jejich rodičům. Vykoledované příspěvky budou
použity na činnost dětského folklorního souboru Zrníčko.
Mgr. Jarmila Vaclachová

www.holesov.cz
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V Holešově opět proběhla charitativní sbírka
Plyšák pro radost
Holešov – Letos, již po třinácté vyhlásil Parlament
dětí a mládeže Holešov společně se Střediskem volného času – TYMY charitativní sbírku „Plyšák pro radost“.
Do této sbírky se zapojily školy, školky a také spousta jednotlivců z Holešova a širokého okolí. Ve dnech
13. 12. až 19.12. probíhala na náměstí E. Beneše v Holešově „výstavka“ těchto plyšáků s možností „zakoupení“
za symbolickou cenu.
Veselý stánek plný plyšáků lákal v předvánočním
čase spoustu kolemjdoucích, hlavně malých dětí a také
jejich rodiče. Částka 900,- Kč byla zaslána na projekt

Prales dětem a 1420,- Kč bylo zasláno nadaci „Šance“.
Děkujeme všem, kteří se do této „dětské sbírky“ zapojili
a to buď věnováním svého plyšáka, nebo finanční částkou. Velké poděkování si zaslouží všichni členové PDM,
kteří během celého týdne byli ve stánku nápomocni.
Velké poděkování patří paní Evě Hradilové za pomoc při
organizaci této sbírky.
Mgr. Jarmila Vaclachová,
ředitelka SVČ

Vánoční dárek od europoslankyně paní Olgy Sehnalové
SVČ TYMY dlouhodobě spolupracuje s europoslankyní
paní Olgou Sehnalovou. Velmi si její práce vážíme. Během
svého působení v evropském parlamentu se zúčastnila několika našich akcí a uspořádali jsme s ní několik zajímavých
besed pro mladé lidi. A nechyběla také na oslavě našich
narozenin v květnu - 15 let TYMY. V minulém roce jsme dostali od paní europoslankyně krásný dárek v podobě účasti
na prosincovém zájezdě do Bruselu, který pořádala. Od nás
se zúčastnilo celkem 11 mladých lidí, členů PDM a aktivních
dobrovolníků. Cílem cesty bylo centrum Evropské unie Brusel. Kromě Bruselu jsme navštívili také několik dalších zajímavých míst např. Gent, Brugge a univerzitní město Lovaně.

V Bruselu jsme navštívili Mini-Europe a Atomium.
Krásným zážitkem byla procházka centrem Bruselu zvlášť
ve večerních hodinách, kdy se na hlavním náměstí konala
každou půl hodinu světelná show. Velmi příjemná byla
slavnostní večeře za účasti paní europoslankyně, která se
konala v krásné starobylé restauraci v centru Bruselu. Program naší návštěvy vyvrcholil poslední den a to návštěvou
Evropského parlamentu a také Parlamentária. Zúčastnili
jsme se také zasedání její frakce.

Společně s námi se toho zájezdu zúčastily také členky
Českého svazu žen, vítězové soutěže D –test, dále výherci soutěže o Rakousku a několik dalších zajímavých lidí
z našeho regionu.
Velký dík patří průvodci panu Petru Hambálkovi, poděkování si zaslouží také asistentka paní Darina Křenková
a největší poděkování patří paní europoslankyni Olze Sehnalové. Zájezd, kterého jsme se zúčastnili, byl pro nás krásným vánočním dárkem, na který nikdy nezapomeneme.

Čtyřdenní program byl velmi zajímavý a hodně nabitý. Moc jsme toho viděli a ještě více se dozvěděli.

Těšíme se na další společné setkání a akce.
Mgr. JarmilaVaclachová

Návštěva členů PDM
na holešovské radnici
Ve čtvrtek 13. prosince 2018 se v Holešově uskutečnilo tradiční setkání členů Parlamentu dětí a mládeže s představiteli našeho města. Setkání probíhalo přímo v pracovně pana místostarosty Pavla Karhana. Po krátkém úvodu, při kterém představili členové
PDM své plány a projekty, se rozvinula krátká diskuse. Dotazy se týkaly kulturního života ve městě, sportu i školství např. budování sportovišť, oprava škol, zimní kluziště atd...
Pan místostarosta se zajímal o názory mladých lidí na dění ve městě, se zájmem
si vyslechl různé podněty a připomínky. Tato schůzka byla oboustranně velmi prospěšná a vyplynula z ní potřeba dalších takových setkání, nejen v období Vánoc. Na závěr
poděkovali členové PDM za milé přijetí a čas, který s námi pan místostarosta strávil.
Těšíme se na další setkání.
Mgr. Jarmila Vaclachová, koordinátorka PDM
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Snaha by byla, ale ten výsledek...?
Tento článek, jakkoli je pravdivý, slušný a objektivní, s pravděpodobností hraničící s jistotu, nebude v místní měsíčním periodiku HOLEŠOVSKO zveřejněn. Důvod:
obsah článku je kritický vůči činnosti města Holešova.
Přesto jsem odhodlán jej odeslat i do redakce HOLEŠOVSKA s nadějí, že si redakce a vedení města snad uvědomí, že má-li platit, že jsme demokratický stát, za který se
navenek tak hrdě prohlašujeme a o její existenci někteří
lidé projevují vážné obavy, že tedy také platí Listina základních lidských práv a z nich vyplývající svoboda slova,
potažmo tisku, pak už konečně dají průchod právu i na
slušně podaný kritický hlas občanů. Takže k věci.
Jeden rok končí, další začíná. V různých organizacích, závodech, úřadech a jinde se v tuto dobu dělá
rekapitulace toho, co bylo za uplynulý rok vykonáno
a s čím mohou či můžeme být spokojeni. Jistě k podobné
rekapitulaci přistoupí i vedení MÚ Holešov, jen by bylo
zajímavé, jak budou vyhodnocovat ty nesplněné požadavky občanů, které ačkoli nebyly plánovány, přesto
byly jako realizovatelné slíbeny. Podotýkám, že slíbeny
v dobré víře, že se to podaří prosadit k realizaci. Jakkoli
mám se sliby představitelů MÚ Holešov své (nedobré)
zkušenosti, zvláště s jeho starostou panem Mgr. Seifertem, byli na MÚ také lidé, kterým se dalo věřit, že svému slovu dostojí. Píši že byli, protože po volbách už na
svých postech nejsou, což ve svém důsledku znamená
a nebude těžké si to domyslet, že k naplnění slibů nedošlo. Důvod je celkem prostý, zástupci ANO byli přetlačeni
pofiderní koalicí a i když by některé věci bylo možné
realizovat, nové vedení nebylo ochotno sliby dané lidmi
z ANO, naplnit. Byly nebo jsou jiné priority, důležitější!
Co nebo jaké – lepší je No comment! Ale...
...asi by bylo na místě objasnit, o co jde. V městské
části města Holešova - Všetuly se nachází také malé sídliště, zvané Kolonka, které vévodí ulice Za Cukrovarem.
Kolonka čítá dlouhodobě celkem cca 100 obyvatel. Před
zhruba 10 - 15 lety se v této Kolonce nacházelo něco
kolem 6 až 7 osobních automobilů, dnes se jejich počet
už dostal na počet zhruba 30 automobilů (nepočítaje
v to případné hosty a návštěvy obyvatel Kolonky). Možná to někomu nic neříká, ale skutečností je, že počet
motorových vozidel nemá jen matematický význam, ale
že celkem logicky počet vozidel má také za následek ne-

jen zvýšený provoz v lokalitě Kolonka, ale také zabírání
míst na parkování aut na místní komunikaci, již zmíněné
ulici Za Cukrovarem, ale rovněž provoz a parkování mimo
ni. Vzhledem k této situaci bylo ze strany občanů požádáno vedení města, konkrétně místostarostu pana Ing.
Doležela, zda by bylo možné situaci řešit. Pan Ing. Doležel spolu se svými kolegy několikrát Kolonku navštívil,
problematiku také konzultoval s občany Kolonky, aby
se blíže seznámil s možnostmi a podmínkami nějakého
řešení.
Výsledkem bylo, že byla vypracována studie návrhu
na celkovou Revitalizaci sídliště Kolonka Za Cukrovarem
s tím, že ještě v r. 2018 budou provedeny některé dílčí,
práce na nejpotřebnějších místech. Jako nejnaléhavější
byly vyhodnoceny a uznány terénní úpravy obchvatové účelové komunikace, která má v současné době
charakter polní cesty. Ta do jisté doby, cca pět let zpátky, byla využívána jen velmi sporadicky, ale poté, co si
obyvatelé, kteří dříve automobily neměli, si v poslední
době z rodinných důvodů auta pořídili, ale také proto,
že místními občany jsou častěji používány řemeslnické,
technické a jiné služby, je komunikace mnohonásobně
více používána, mj. cesta slouží ke svozu či odvozu TKO
a je také používána návštěvami a hosty obyvatel Kolonky
atd., Tato komunikace je v současnosti ve stavu často až
nesjízdném, a protože má travnatý nebo blátivý povrch,
je tato nečistota přenášena na komunikace v Kolonce.
Na základě těchto skutečností se zástupce MÚ Holešov Ing. R. Doležel vyjádřil v tom smyslu, že tato situace
nikoli že by mohla, ale že bude řešena shrnutím povrchu
komunikace, na kterou bude navezena asfaltová drť
z vozovek, procházející opravami v souvislosti s pracemi
na autobusovém nádraží a kruhovém objezdu na ulici
Palackého v Holešově. Tím by se povrch komunikace
upravil do takového stavu, který by vyhovoval i běžnému
provozu. Mimo jiné by se tím současně vytvořila i možnost pro parkování cca 5-7 vozidel občanů (a návštěv)
Kolonky mimo ulici Za Cukrovarem.
Přislíbena byla také úprava, resp. oprava části komunikace, na které nebyl správně proveden sklon pro
odtok dešťové vody do kanalizace, což způsobuje po
deštích nebo tání sněhu vytvoření velké vodní laguny,
kterou musí občané ručně likvidovat, aby bylo možné

komunikaci používat k chůzi tak, aby se lidé nemuseli
brodit vodou. V jednání byly i jiné problémy a požadavky
občanů (zpevnění komunikace před garážemi, výměna
veřejného osvětlení a řada jiných), ale ty připadají k realizaci v horizontu několika let. Pro občany byla priorita
ve vyřešení uvedených požadavků, které jak již bylo zmíněno, byly zástupcem MÚ Holešov, místostarostou Ing.
Doleželem přislíbeny. Nerad používám přísloví, že „Sliby
se slibují, blázni se radují“ třeba už jen proto, že pan
Ing. Doležel věřil, že svému slovu dostojí. Možná trochu
spoléhal, nebo i věřil, že ve volbách ANO uspěje a slib
bude moci splnit a práce do konce roku 2018 realizovat.
Nestalo se tak a nelze očekávat, že by se někdo z nových
koaličních představitelů ve vedení města Holešova těmito „nepodstatnými“ záležitostmi zabýval .
Není od věci podotknout, že hlavně díky iniciativě
zástupcům ANO ve vedení města Holešova vznikla „Strategie města Holešova“, ve které jsou vytyčeny hlavní
investiční úkoly a záměry pro činnost úřadu na nejbližší období. Je mezi nimi i tolik potřebná a „Revitalizace
Kolonky“, což by mohli obyvatelé Kolonky přijmout
s uspokojením. Bohužel tomu tak není, protože na tuto
revitalizace je (zatím) plánováno nejen s mizernými investicemi ve výši 2 milionů Kč, za což nelze obnovit ani
veřejné osvětlení, ale tento záměr nemá ani stanoven
termín realizace. Podle slov dnes exmístostarosty Ing.
Doležela bude revitalizace podle předpokládaného rozsahu prací a investic do nich vložených stát min. 15-20
mil. Kč. Není pochyb o tom, že při dobré vůli by se peníze
pro tyto účely našly, ale co bude hlavně chybět, bude
zájem vůbec do Kolonky investovat, ta nikdy nedostane
prioritu před jinými investičními akcemi. Třeba proto, že
Kolonka je zcela mimo zorné pole turistů, návštěvníků
ale také politiků, zkrátka, je to jak se lidově říká „ves, kde
chcípl pes“. Vyhlídky občanů Kolonky na lepší časy jsou v
nedohlednu (zřejmě už byly, aniž si toho občané všimli)
a protože zázraky se nekonají a pokud ano, tak zásadně mimo ČR a Holešov především, potom i přes známé
rčení, že „naděje umírá poslední“, nevidí občané Kolonky
svou budoucnost zrovna nejrůžověji, což na spokojenosti
občanům s prací MÚ Holešov pro občany rozhodně nepřidá.
Jiří Baťa, občan Holešova – Všetuly, lokalita Kolonka

Vyjádření k článku p. Jiřího Bati
Je nutno ocenit, že pan Baťa nejen teď, ale již mnoho
let s velkým nasazením bojuje za výhody pro obyvatele
Kolonky. To je jistě chvályhodná činnost a nakonec nese
své ovoce – město v okolí Kolonky realizuje průběžně
udržovací práce (které samozřejmě panu Baťovi nestačí).
Na tuto jeho pozitivní snahu je ale bohužel pro něj jistě
nepříjemná odpověď – v Kolonce žije necelých (opravdu silně necelých) sto obyvatel a město se snaží zajistit
jim adekvátní služby a údržbu jejich životního prostředí.
Ale v Holešově žije více než 11 tisíc obyvatel a město samozřejmě musí zajišťovat takové investiční akce, které
slouží co největšímu množství lidí. S ohledem na rozpočet
města a jeho finanční možnosti by p. Baťou požadovaná investice 15 - 20 milionů Kč do zpevnění povrchů do
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a v Kolonce sebrala takové množství prostředků, které by
stačily na opravu chodníků a vozovek některé z hlavních
ulic ve městě, z nichž některé jsou také často v havarijním
staru a znepříjemňují život mnoha stovkám či tisícům
holešovských občanů. Město prostě nemůže, i když se to
p. Baťovi nelíbí a nikdy se s tím nesmíří, přednostně
uspokojovat potřeby několika desítek obyvatel Kolonky
na úkor potřeb stovek a tisíců obyvatel ostatních částí
města. Samozřejmě že město se snaží investovat systematicky (mmj. na základě doporučení p. Baťou zmíněného Strategického výboru) a v rámci svých investičních
plánů bude postupně v rámci svých zejména finančních
možností řešit i situaci v Kolonce, i když to s ohledem na
velikost ostatních problémů města není hlavní priorita.

Co se ale týká snahy pana Bati o politický komentář
– zde hodně přecenil své síly. Město Holešov vedli (i před
volbami) a i nyní vedou odpovědní politici a právě proto, že
byli a jsou odpovědní, nikdy by neodsouhlasili okamžitou,
nepřipravenou mimořádně velkou investici do dopravní
infrastruktury Kolonky. A představa p. Bati, že pokud do
voleb, které se uskutečnily v říjnu loňského roku, se s investicí do Kolonky nezačalo, tak by se po nich (tedy v listopadu
– prosinci 2018) do konce roku tato investice (která nebyla
ani vyprojektována, ani stavebně povolena, což je proces trvající minimálně půl roku a ani finančně zajištěna – veškeré
investiční prostředky města byly v říjnu už použity na jiné
investiční akce) uskutečnila, je více než směšná.
Karel Bartošek

www.holesov.cz
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Povánoční zastavení se souborem Corda Magico
Mezi vánočními svátky - v pátek 28. prosince - jsme
uskutečnili v prostorách studovny Městské knihovny
v Holešově poslední koncert tohoto roku. I když jsme původně zamýšleli komorní hudební zpestření v závěru roku
uspořádat jen pro naše přátele a známé, nakonec nás
velmi potěšila velká návštěvnost. Navíc byl koncert zajímavý i tím, že jednotlivé skladby byly prolínány s fotoprodukcí na plátně, která sestávala z fotografií z mých cest
i z cest dalších našich členů do Irska, Islandu a Španělska, které mne jako autorku skladeb inspirují v mé tvorbě
v poslední době nejvíc. V rámci Povánočního zastavení se
zpěvu ujala naše zpěvačka a textařka Iva Svobodová, dále
vystoupila flétnistka Alena Vaculíková, kytaristka Danuše
Pospíšilová a moje maličkost a klavírista Pavel Březina
jakožto aranžér.
Děkujeme všem našim milým hostům za návštěvu
a příznivý ohlas, který potěšil.
Nelly Billová

Naturistický večer v Holešově
Máme za sebou první a druhý naturistický večer
v Holešově. První se konal 8. 12. 2018 a já bych rád napsal pár slov o jeho průběhu.
Již kolem 18. hodiny se postupně začali sjíždět
naturisté ze širokého okolí. Dokonce dorazili naturisté
i z Polska. V dohodnutý čas dorazil i pán, který se ujal
vykonávání saunových ceremoniálů. Těsně před devatenáctou hodinou se většina účastníků netrpělivě mačkala před pokladnou a čekala, až odbije devatenáctá
a začnou je pouštět do areálu. Vše proběhlo celkem rychle a v klidu, tak mohl večer začít.

Spousta návštěvníků byla v Holešově poprvé, tak
byli zvědaví, jak to u nás vypadá, a vydali se na průzkum. Vzhledem k tomu, že běžně není propojená sauna
s bazénem, nachystal jsem před začátkem směrovky,
kudy se dá projít. Nechal jsem to na poslední chvíli
a málem jsem je ani nestihl vylepit. Tobogán zaujal
hlavně děti, ale nešetřili jej ani dospělí. Vířivka se těšila
také velké oblibě. Jakmile se do ní usadilo šest naturistů,
tak voda přetékala vrchem. Holt je stavěná na 4 osoby,
ale jak mi bylo řečeno – „Dobrých lidí se vejde“. Ještě
štěstí, že máme automat na doplňování vody a doplňujeme předehřátou vodou. Velkému zájmu neunikly

ani saunové ceremoniály. Po dohodě byly dva – v 19:30
a 20:30. Pokaždé byla naše sauna „nacpaná“ k prasknutí.
Celý večer probíhal ve velmi dobré náladě a také velmi
rychle uběhl. Jediná vada na kráse bylo to, že jsem pro
akci napoprvé vyhradil pouze dvě hodiny. Pro příště se
polepším a vyhradím hodiny tři.
Celkem se večera zúčastnilo 36 naturistů a vzhledem
k počtu si myslím, že si vše také náležitě užili. Děkuji všem
zúčastněným za skvělý přístup a dobrou náladu, kterou
s sebou k nám přivezli, a již teď se těším na další akce. Další
naturistický večer se bude konat 9. 2. a další pak 9. 3.
Miroslav Koumar

Finanční pomoc pro rodiny s vážně nemocným dítětem
Devět rodin z Holešova a dalších šedesát rodin
z Kroměřížska již dostalo finanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá také rodinám, v nichž se dítě
potýká s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním
příspěvkům dárců – Dobrých andělů – mohou všechny
těžkosti zvládat lépe alespoň po finanční stránce. Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly finanční podporu, je mnohem více. Rodiče často
neví, že u nás mohou o příspěvek požádat. Naší snahou je,
aby se tato informace co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora,
spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. „Některým rodinám
poradí lékaři či sociální pracovníci přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské organizace. K mnohým
z nich se ale i přesto tato informace nedostane,“ dodává.
Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění. Typicky se jedná o onkologické onemocnění, selhání
orgánů, vážné metabolické poruchy, těžká kombinovaná
postižení, svalovou dystrofii Duchenne, cystickou fibrózu,

nemoc motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění
je možné také pomoci dětem, které se potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými kombinovanými poruchami (mentálními, smyslovými, tělesnými).
Kromě dětských pacientů podporují také rodiny
s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou jeden z rodičů.
Za šest let fungování nadace podpořili dárci více než
6 005 rodin z celé České republiky.
Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně
nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc
nadace doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat e-mail
a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám
rádi pomohou.

Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz a můžete
začít přispívat. Vaše finanční pomoc bude rodinám odeslána
do posledního haléře. Díky svému Andělskému účtu si navíc
můžete přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte.

POZVÁNKA – Robert Bazika

NEPÁL – KRÁLOVSTVÍ MUSTANG STÁLE ŽIJE
středa 30. ledna 2019 v 17 hodin
Kino klub Holešov
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Holešovští házenkáři opět v horních patrech tabulky
Holešov - Po vydařené minulé sezóně a odchodech
klíčového hráče a trenéra Michala Hradila a brankáře
Petra Chalupy, bylo otázkou, zda si celek dokáže svou
výkonnost udržet a na skvělé výkony navázat i v nové
sezóně. Družstvo bylo úspěšně doplněno o domácího
odchovance, ještě v dorosteneckém věku – Radovana
Víznera, Davida Jonáka z Kopřivnice a Tomáše Janovského z Dřevohostic. Celek ztratil pouze pět bodů a to
hned v úvodním utkání, díky podcenění soupeře v Luhačovicích v nervózním závěru utkání v Rožnově a po remíze v Karviné, což se dá spíše pokládat za bodový zisk.
Skvělé výkony podali hráči zejména ve vítězném utkání
ve Vsetíně, Napajedlích a doma v utkání s Polankou.
K výborným výkonům a výsledkům přispěli zejména
nejlepší dva střelci soutěže Robert Plšek a David Zima
a celá brankářská trojice, která se v průběhu podzimu
v brance vystřídala.
V dresu holešovského celku pod vedením trenéra
Richarda Bučka a asistentů Vladimíra Běčáka a Josefa
Votavy nastupovali : František Kuba, Marcel Cagášek, Tomáš Běčák – Jan Šoustal, David Jonák, Tomáš Janovský,
Radovan Vízner, Robert Plšek, Adam Šrámek, David Brázdil, David Jaroš, David Zima, Robert Buček, Jan Vaclach,
Tomáš Hruška, Michal Kasaj, Tomáš Urubaa Radek Fuksa.

Výzva příznivcům házené
S blížícím se výročím sta let házené v Holešově,
které v letošním roce vzpomeneme, žádá oddíl házené
TJ Holešov všechny své příznivce a širokou veřejnost,
aby, pokud mají písemné, fotografické či jiné materiály
z historie tohoto sportu v Holešově, je zapůjčili k přípravě archivních dokumentů. Kontaktovat pracovníky
oddílu je možné na telefonním čísle: +420 573 324 301,
nebo naskenované materiály zasílat na adresu: hazenaholesov1919@seznam.cz
Videa z historie oddílu si můžete prohlédnout na
stránkách YouTube :„Házená Holešov - 1919“
Mgr. Libor Krejčí
Předseda oddílu

Kite testival Biskupice
V sobotu 8.12. 2018 pořádal klub Kiteboarding Holešov ve spolupráci s firmou Kiteboarding.cz testování draků.
Vstáváme ráno v 9:00 a na poslední chvíli rozhodujeme, že testování po propršené noci narychlo přesuneme
z Holešova do Biskupic na kopec. Po telefonické domluvě
s místním aeroklubem napíšeme zájemcům GPS souřadnice na stránky a jedem.
Na místo přijíždíme v 10:00, nachystáme vlajky, uděláme společnou fotku a jdeme testovat.
Máme na test širokou škálu zcela nových Flysurfer draků s názvem Peak 4 (vel. 4, 5, 8, 11m). Všechny odzkoušíme.
Překvapuje nás, jak draci tahají, a jakou mají bezpečnost.
Flatrování draka FS vyřešili vzduchovou kapsou po stranách
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Podzimní výsledky
holešovského celku
TJ Sokol Luhačovice - TJ SOGOS Holešov
TJ SOGOS Holešov – Sokol Ostrava
KH Zbrojovka Vsetín - TJ SOGOS Holešov
TJ SOGOS Holešov – Lesana Zubří
TJ Fatra Slavia Napajedla - TJ SOGOS Holešov
TJ Rožnov pod Radhoštěm - TJ SOGOS Holešov
TJ SOGOS Holešov – Pepino SKP Frýdek - Místek „B“
SK Žeravice - TJ SOGOS Holešov
TJ SOGOS Holešov – SKH Polanka nad Odrou
MHK TAEDA Karviná - TJ SOGOS Holešov
TJ SOGOS Holešov – Házená Uničov

27 : 26
26 : 23
24 : 27
33 : 25
28 : 31
30 : 29
38 : 27
29 : 35
34 : 29
33 : 33
30 : 29

Farma Ležák Pacetluky nabízí pravidelný
prodej kvalitního hovězího masa v 10kg nebo
5kg balíčcích. Objednávky na tel: 776 068 315 nebo
martin.lezak@seznam.cz.

TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI SOUTĚŽE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

MHK TAEDA Karviná
KH Zbrojovka Vsetín
TJ SOGOS Holešov
TJ Rožnov p. R.
TJ Fatra Slavia Napajedla
SKH Polanka nad Odrou
TJ Sokol Luhačovice
Házená Uničov
Pepino SKP Frýdek-Místek „B“
Lesana Zubří
Sokol Ostrava
SK Žeravice

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
9
8
7
6
5
5
4
4
3
3
1

1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0

1
2
2
4
5
6
6
6
7
7
8
10

357 : 281
349 : 288
342 : 304
313 : 304
299 : 293
286 : 289
302 : 311
319 : 336
327 : 336
278 : 319
273 : 298
264 : 350

19
18
17
14
12
10
10
9
8
7
6
2

kajtu. Nově řešená hrazda je přijemná na držení i ovládání
draka. Zkoušíme i starší řadu Peak 3 a porovnáváme.
Sešlo se 12 nadšenců tohoto sportu, většinou lidé, co
s tímto sportem mají nějakou zkušenost. Na naši první akci
tohoto druhu hojná účast. No, příště se budeme opět těšit!
Počasí vyšlo, všichni usměvaví! Děkujeme zúčastněným a všem přejeme jen to nejlepší v roce 2019.
Pro více odbornější článek a veškeré fotografie nahlédněte na facebookové stránky Kiteboarding Holešov.
Závěrem patří poděkování městu Holešov za podporu
a sponzorům RAAB Computer s.r.o a Kiteboarding.cz
Petr Němeček a Kateřina Krausová

www.holesov.cz

PŘÍSPĚVKY

V sokolovně začínáme opět cvičit!
S novým rokem se vrací do naší sokolovny pravidelný cvičební ruch a sportování. Po 112 letech byla
ukončena I. etapa generální opravy sokolovny a nastává
znovu období získávání finančních prostředků pro dokončení i druhé etapy. Když jsme v roce 2012 začínali
řešit technický stav sokolovny i restaurace, netušili jsme,
jak za zhoršené ekonomické situace ve státě i Sokole
bude obtížné finance pro tento účel získat. Chtěla bych
prostřednictvím těchto řádků poděkovat všem, kteří přispěli k realizaci této velké akce. Po třech letech jednání
nám poskytlo MŠMT Praha finanční prostředky, které
nám do potřebné částky doplnilo vedení města v čele se

starostou Mgr. Rudolfem Seifertem. Neocenitelné služby
nám prokázala i pověřená pracovnice města při získávání odborných podkladů.
Ve firmě Rapos jsme měli velmi spolehlivé dodavatele a doufáme, že to zůstane i pro druhou etapu.
A další neméně pro nás důležitou okolností byla možnost uskladnění věcí ze sokolovny po dobu opravy pouze
do prostor několika desítek metrů vzdálené restaurace.
Vlastníkům objektu pánům Půčkovi a Janečkovi za jejich
„sponzorský dar“ jsme velmi vděčni a děkujeme.
Bez pomoci našeho ekonomického poradce a jeho
rad si nedokážu představit úspěšně tuto akci zvládnout

a vyjadřuji mu velký dík za pomoc, kterou nám už léta
poskytuje. Je jím p. Radek Kopčo.
Oceňuji přístup našich členů, kteří se zapojili v obou
fázích oprav a díky za jejich pomoc. Představa, kdo bude
přenášet a znovu zabudovávat těžké kusy nábytku a nářadí, nám spolehlivě vyřešila mužská část našeho členstva z řad gymnastů, karatistů, boxerů i dalších našich
příznivců.
Děkuji všem, kdo jakýmkoliv způsobem přiložili
ruku k dílu a s pracemi v sokolovně nám pomáhali.
Irena Smrčková
starostka T. J. Sokol Holešov

K článku starostky Sokola!
V těchto pár řádcích si dovolím malý dovětek ke slovům naší starostky Sokola. Ses. Irena Smrčková je první
ženou ve funkci starostky Sokola již 14 let. Je zapotřebí
vyslovit jí uznání a poděkovat za práci a čas, který věnovala celé akci opravy sokolovny. K ní se přidružilo zajištění nácviku i účasti na XVI. všesokolském sletu v Praze.
A druhé jméno, které nelze opomenout, je náš dlouholetý příznivec pan Radek Kopčo, bez kterého bychom
si my – jako amatéři, nedovedli představit řešit některé
problémy.
Oba tito lidé nesli a museli řešit veškeré složitosti
celé akce. Patří jim velké poděkování. Kéž by jim jejich
úsilí zůstalo i pro příští období.
Alena Neradilová
členka výboru T. J. Sokol Holešov

Bojové umění Wing-tsun v Holešově
Čínské bojové umění Wing-tsun („věčné jaro“) patří
mezi nejefektivnější způsoby obrany na světě. Jeho principem je vyhnout se konfliktu s útočníkem, pokud to ale
nejde, jsou mistři Wing-tsunu schopní vypořádat se prakticky s jakýmkoliv agresorem, nebo i se skupinou útočníků. Výhodou Wing-tsunu je i to, že se mu může věnovat
kdokoliv – není omezeno jen na fyzicky zdatné mladé
muže. Toto bojové umění vzniklo v čínském klášteře Šaolin, ve kterém mniši pěstovali řadu bojových umění. Po
rozehnání mnichů novou mandžuskou dynastií, která
v šaolinských mniších viděla vážné nebezpečí, protože
zůstali věrni původní dynastii Ming, upravili tito psanci

starší bojové techniky do nejúčinnějšího stylu Wing-tsun,
takže se byli schopni bránit i ozbrojeným pronásledovatelům. Nejznámější představitel tohoto umění byl Yip
Man, Wing-tsun používal i slavný Bruce Lee.
V letošním roce mohou zájemci o toto bojové umění
získat jeho základy i v Holešově. Každé pondělí od 18,00
hodin probíhají hodiny výuky Wing-tsun v tělocvičně TYMY
centra ve Všetulích. Přijďte se podívat a zdarma si v první
lekci vyzkoušet, jak se toto slavné bojové umění provozuje.
Informace o této aktivitě v TYMY centru poskytne
ing. František Fuit, tel. č. 573 521 203.
KB

Kulečníkový turnaj pro Roberta Stokláska
O loňském svátku sv. Štěpána vyvrcholil v restauraci
Barborka ve Všetulích již 21. tradiční podzimní kulečníkový turnaj. Pravidelně se hraje v několika skupinách
a poté vyřazovacím způsobem. V loňském roce zahájili
hráči boje ve skupinách v říjnu a poté směřovali k vánočnímu klání o třetí a první místo. Jednoznačným vítězem
se stal Robert Stoklásek a na dalších místech se umístili: 2. Pavel Novotníček, 3. František Fila a 4. Radovan
Kolařík. Robert Stoklásek této oblíbené hře ve Všetulích

dominuje, turnaj vyhrál již poněkolikáté a je nejúspěšnějším účastníkem, i když to také nemívá jednoduché.
Mezi tím, než bude zahájen nový podzimně-vánoční turnaj ve čtyřech kulách, připravuje restaurace
s místními milovníky kulečníkové hry tradiční turnaj ve
„třech kulách“. Již nyní se se mohou zájemci přihlašovat
a turnaj bude zahájen v předjaří.		
RS

leden 2019 | 23

POZVÁNKY / PŘÍSPĚVKY

Kolega Mela Gibsona: M. Trnavský v komediální one man show
Městské kulturní středisko Holešov zve 14. února na
komediální one man show s Martinem Trnavským Kolega Mela Gibsona. Představení se bude hrát v kině Svět
a začne v 19 hodin.
Martin Trnavský se do Holešov vrací po roce, tentokrát v komorním příběhu jednoho herce. Hlavní hrdina
- druhořadý herec provinčního divadla - je zatčen za
loupežné přepadení banky a vyslýchá jej policie. Během
necelé hodiny a půl povypráví svůj příběh, divák se doví
nejen o pohnutém hereckém a osobním životě, ale i příběh, jak se jednou v letadle setkal s Melem Gibsonem.
Vstupenky jsou již v předprodeji v Městském informačním centru Holešov nebo online na www.holesov.info.
Cena pevného sedadla je 380.-, přístavku 350.-.
(dap)

Neil Zaza se po loňském velkém úspěchu
vrací do Holešova!

Srdečně zveme
na přednášku!

Neil Zaza je vysoce uznávaný americký virtuózní
kytarista. Kromě svých vlastních aktivit a koncertů, je
vyhledávaným koncertním spoluhráčem světových mistrů jako Steve Vai , Dweezel Zappa či Joe Satriani, které
doprovází na jejich turné. Metalová část rockové veřejnosti si ho také pamatuje jako člena skupiny Firehouse.
Naopak na jeho sólových albech, kterých již vydal 12,
můžete slyšet například Michaela Anthonyho (ex-Van
Halen), Steve Smitha a Rosse Valoryho z Journey či klávesistu Dream Theater Jordana Rudesse. Posluchači se
na koncertě Neila Zazy a jeho tria setkají se špičkovým
instrumentálním výkonem soudobého melodického metalu. V Holešově si jej můžete vychutnat dne 31. ledna
v New Drive Clubu.

Ve čtvrtek 7. února 2019 se v Městské knihovně Holešov uskuteční tradiční přednáška:
Výsledky archeologického bádání na východní Moravě v roce 2018.
Své objevy a poznatky představí Mgr. Miroslav Popelka a Mgr. Adam Fojtík, Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Kouzlo Vánoc
v Žeranovicích

Den před Štědrým dnem rozezpívali žáci ZUŠ
náměstí
Holešov - Poslední adventní neděli - v předvečer
Štědrého dne - uspořádala Základní umělecká škola F.X.
Richtera třetí odpolední Adventní koncert na náměstí pod
městským vánočním stromem. Jak je pro Holešov typické,
třetí vystoupení bylo nejvíce navštívené – dostavila se
opravdu velká spousta posluchačů, aby si velmi příjemně
a mile užili opravdu krásné předvánoční atmosféry.
A bylo co poslouchat – vystoupili malí harmonikáři, hráči
na zobcové flétny a žestě, na elektrické kytary a opravdu
skvělé malé zpěvačky. Na pořadu byly vánoční písně a koledy. Spousta Holešováků přišla ukončit adventní období
s kelímkem svařeného vína či punče a užít si hezké hudby.
Skvělý nápad organizátorů koncertu umístit vystupující
do jednoho ze dvou přístřešků u vánočního stromu (čímž
se vyřešilo i zakrytí elektroniky v případě nepřízně počasí)
vytvořil velmi útulné prostředí celého centra náměstí. Nedělní adventní koncerty ZUŠ mohou být základem krásné
tradice v příštích letech. A je nutno poděkovat organizátorům akce – učitelům Základní umělecké školy a zejména
jejímu řediteli, Petru Juráškovi, kteří obětavě organizovali
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celou akci, a vedoucí Městské knihovny, Ireně Železné, která poskytla vystupujícím žákům pohodlné zázemí v prostorách přízemí knihovny.
Karel Bartošek

Milé setkání občanů obce Žeranovice uspořádal
místní Spolek žen ve spolupráci s Omladinou Martinice
a kapelou Moravská veselka. Na Sále u Sedlářů se sešly
na tři stovky lidí, aby společně nasáli předvánoční atmosféru a třeba si i zazpívali nejednu vánoční píseň s Moravskou veselkou. O kulturní představení složené z tradic
koledování se postarala Omladina Martinice. Spolek žen
měl pro občany obce připraveno kromě bohatého programu také hojné vánoční občerstvení. Za celou organizaci jim patří velké poděkování.
Hana Helsnerová

www.holesov.cz

VÝROČÍ

VÝROČÍ - ÚNOR
1. 2. 1869

V Břestu se narodil ČERVINKA Inocenc Ladislav. Původním povoláním zeměměřič. Moravský archeolog, numizmatik, stálý konzervátor Archeologického ústavu pro oblast Moravy,
redaktor časopisu Pravěk. Vytvořil od 90. let 19. století jednu z největších soukromých sbírek na Moravě. Roku 1927 získal na Masarykově univerzitě v Brně doktorát z filozofie (obory
dějiny umění, filozofie a archeologie). Roku 1902 vydal v rámci Vlastivědy moravské dílo „Morava za pravěku“. Další díla: „Slované na Moravě a říše Velkomoravská“ a „Pravěk zemí
českých: úvod do archeologie pravěké, předvěké a historické“. Jeho první sbírku zakoupilo počátkem 20. století Moravské zemské muzeum v Brně, další sbírku pak Národní muzeum
v Praze. (†3. 10. 1952 v Brně) - 150. výročí narození

7. 2. 1889

Narodil se WINDER Ludwig, německy píšící českožidovský spisovatel evropského formátu. Svá díla psal pod pseudonymem G. A. LIST. Jeho dědeček byl rabínem a otec Maximilian Winder učil v židovské škole v Holešově. Mladý Ludwig navštěvoval holešovskou reálku (1899-1904), poté Vyšší zemskou reálku Františka Ferdinanda v Holešově, maturoval na obchodní
akademii v Olomouci. Ještě před maturitou vydal první sbírku „Gedichte“ (Básně) a později „Údolí tanců“. Literární a žurnalistickou dráhu započal ve Vídni v redakci listu Die Zeit, poté
působil v německých liberálních listech ve Slezsku, v Teplicích a v Plzni. Pracoval jako divadelní recenzent a fejetonista v pražském německém listu Bohemia. Patřil k nejagilnějším
a nejvzdělanějším novinářům a publicistům. Vřelé osobní kontakty měl s velikány jako Franz Kafka, Max Brod, Heinrich Mann, F. C. Weiskopf. V červnu 1939 emigroval se svou ženou
a dcerou Mariannou do Anglie. Mladší dcera Eva zahynula v koncentračním táboře. Winder obdržel státní cenu za německy psanou tvorbu. Zanechal po sobě obdivuhodný odkaz: přes
tři tisíce studií, recenzí, esejí, fejetonů, glos, úvodníků, divadelních kritik, 10 románů a řadu dalších próz. Románovou tvorbu zahájil dílem „Die Rasende Rotationsmaschine“ (Zuřivá
rotačka), které vychází z jeho zážitků v období dospívání v židovském prostředí. Také děj románu „Jüdische Orgel“ (Židovské varhany) se zčásti odehrává v židovské komunitě. Nedokončeným historickým románem „Der Thronfolger“ (Následník trůnu) završil Winder svou spisovatelskou a publicistickou činnost na území Československa. Nedokončen zůstal i jeho
poslední rukopis, dotýkající se dětství a holešovských reálií, „Geschichte meines Vaters“. (†16. 6. 1946 Baldock, Anglie) - 130. výročí narození

12. 2. 1904

V Holešově se narodil HANÁK Vladimír, prof. RNDr., pedagog, politický vězeň z doby okupace, děkan PdF UP v Olomouci, vedoucí katedry tělesné výchovy, prozaik. Pod pseudonymem
Robert Blank vydal román „Mrtvý se vrátil: politický vězeň číslo 34 880, svědek nacistických vražd, žaluje“ a povídku „Psychologie člověka v koncentračním táboře“ - vzpomínka po
návratu. (†2. 2. 1984 v Kroměříži) - 115. výročí narození a 35. výročí úmrtí

17. 2. 1969

Zemřel PELIKÁN Julius, sochař a medailér. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze (1909-1913), byl žákem Josefa Václava Myslbeka a Jana Štursy. Jeho dvě plastiky najdeme
na holešovském hřbitově. Před obřadní síní stojí památník obětem nacismu, bronzovou alegorickou postavu vytvořil umělec v roce 1947. Druhou plastikou je mramorový reliéf „Stesk“
z roku 1940 na náhrobku manželů Vítkových v přední části hřbitova. V Holešově se nacházelo ještě další dílo z roku 1948 - pomník Františka Skopalíka - před bývalou hospodářskou
školou u kasáren. Tento byl přemístěn do Skopalíkova rodiště Záhlinic. (* 23.2.1887 v Novém Veselí) - 50. výročí úmrtí

19. 2. 1929

Narodil se DRAHOTUŠSKÝ Oldřich, akademický sochař, restaurátor, řezbář, tvůrce volné plastiky. Vyučil se řezbářem u nábytkářské firmy Drant v Holešově. Z Holešova odešel do Prahy do
řezbářského ateliéru Střední umělecko-průmyslové školy, kde jeho učitelem byl významný sochař Václav Markup. V letech 1948-1953 absolvoval studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V letech 1951-1952 studoval na Akademii výtvarného umění v Sofii. Dlouhá léta spolupracoval se zvonařskou dílnou Rudolfa Manouška, zvony dotvářel ornamentální
a figurální výzdobou. Od 60. let se zabýval restaurováním sochařských děl z kamene, dřeva i kovu (kamenné plastiky na fasádě Národního divadla; sochařská výzdoba Národního
muzea; zvony loretánské zvonkohry; novorenesanční kandelábry na Hradčanském náměstí; Šalounův Jan Hus na Staroměstském nám.). Dvacet let (1973-1994) pracoval na sochách,
varhanách a dalším mobiliáři klášterního kostela v Kladrubech u Stříbra. Zde utrpěl vážný úraz, jemuž podlehl. Pohřben je na Olšanských hřbitovech v Praze. Sochu Dívka se džbánem
věnoval krátce před smrtí své rodné obci, Podhradní Lhotě. Je instalovaná na návsi. (†30. 5.1994 v Plané u Mariánských Lázní) - 90. výročí narození a 25. výročí úmrtí

28. 2. 1999

Zemřel BÁRTEK Stanislav, kulturní pracovník, ředitel Domu osvěty a později ředitel Okresního archivu se sídlem v Holešově. Vystudoval historii a bohemistiku na FF Palackého univerzity v Olomouci. Podílel se na vydávání mnoha drobných regionálních publikací, jako zakládající člen inicioval vznik Vlastivědného kroužku v Holešově. Zajímal se
o dějiny Holešova, věnoval se i studiu Moravy. Pracoval v kulturní komisi, činný v Divadle 6. května, jehož byl zakládajícím členem. Zpracovával kroniku města Holešova. (*13. 10. 1933
v Holešově) - 20. výročí úmrtí

Nová lékařská ordinace v Centru pro seniory
Kritický nedostatek praktických lékařů, který se v Holešově začal projevovat od počátku minulého roku, se město snažilo řešit různými způsoby. Mimo jiné nákladem více
než 500 tis. Kč vybudovalo plně vybavenou ordinaci praktického lékaře v Centru pro seniory (Domově důchodců)
v Příční ulici. Zatímco doposud byla v CPS provizorní ordinace, určená především pro klienty Centra, nová, nákladně
vybudovaná ordinace s veškerým příslušenstvím je určená
pro všechny dospělé pacienty, kteří se do její evidence přihlásí. Tím se podařilo významným způsobem rozšířit nabídku lékařských služeb v našem městě a vyřešit problémy významné části pacientů, kteří přišli o svého lékaře několika
odchody do důchodu. Sympatické praktické lékařce, MUDr.
Tereze Szabó jsme položili několik otázek:
Paní doktorko, mohla byste se našim čtenářům
představit?
Dobrý den, pocházím z Kostelce u Zlína. Vystudovala
jsem lékařskou fakultu v Brně. 3 roky jsem zde pracovala
a po atestaci v oboru všeobecného praktického lékařství
jsem se vrátila zpět do rodného Zlína, kde jsem pracovala
v EUC klinika Zlín jako praktická lékařka.

Co Vás vedlo k tomu, že jste si otevřela lékařskou
praxi právě v Holešově?
K práci praktické lékařky v EUC klinika Zlín mi byla nabídnuta pozice lékaře v Centru pro seniory Holešov, kterou
jsem přijala. Během tohoto období ukončilo svou lékařskou
praxi více praktických lékařů v Holešově a vzhledem k těmto skutečnostem jsem se zde rozhodla zařídit si ordinaci
praktického lékaře pro dospělé.

Jak se Vám v našem městě líbí?
Díky příjemným lidem, které jsem měla možnost
potkat, je pro mě Holešov město s příjemnou atmosférou
a přátelskými obyvateli. Takže nemůžu říci nic jiného než,
že se mi zde líbí.
Děkuji za rozhovor.
Karel Bartošek

Byli jsme zvyklí, že ordinace v Centru pro seniory je
jen minimálně zařízená a slouží především obyvatelům CPS. Změnilo se něco – můžeme počítat s lépe
vybavenou ordinací?
Péče o klienty CpS je jednou z částí mé pracovní náplně.
Ale kromě toho poskytuji lékařskou péči pro obyvatele Holešova a okolí, z toho vyplývá, že má ordinace je plně vybavena
dle dnešních standardů vybavení lékařských ordinací.
Chcete se zaměřit na konkrétní okruhy pacientů či
nemocí?
Jako praktický lékař pro dospělé jsem lékařem prvního
kontaktu, a proto se nezaměřuji na pacienty s konkrétními
nemocemi či diagnózami.
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PŘÍSPĚVKY

Hasiči hodnotili loňský rok
Měsíce prosinec a leden patří k těm, kdy hodnotí
řada spolků své působení v předcházejícím roce. Ne jinak
tomu bylo i v minulých týdnech. Významná hodnocení
a zmapování činnosti důležitá pro život města a místních
částí patří především dobrovolným hasičským sborům
(SDH). Jejich členové z Holešova, Dobrotic, Količína,
Tučap a Žop shrnuli rok 2018 a plánovali činnost na rok
letošní.
Holešovští členové SDH jsou velmi důležitou součástí města a také nemalou měrou městem podporováni. Ale nejedná se jen o samotný spolek, který sdružuje
muže, ženy i děti a stará se tím o rozvoj hasičského sportu a tradic, výchovu mládeže, ale také se významnou
měrou podílí na pomoci městu v různých oblastech
(společenských, ekologických, spolkové činnosti, v partnerské spolupráci a propagaci města).Jeho součástí je
i jednotka SDH Holešov JPO2, která zajišťuje výjezdy
v krizových situacích – požáry, dopravní nehody, zásahy při otevírání bytů apod., při likvidaci nebezpečného
hmyzu a při další pomoci obyvatelům a organizacím
města. V loňském roce naštěstí nedošlo k výraznější krizové situaci a podobně jako i sbory v místních částech
nebyly výjezdy až tak nebezpečné. Po této stránce se dá
rok 2018 hodnotit jako ten klidnější.
Hasiči v Dobroticích patří k velmi významné součásti společenského života v obci a v loňském roce si připomněli povedenými oslavami 70. výročí založení sboru

i s posvěcením nového praporu. Jsou aktivní složkou,
která pořádá některé společenské pořady (soutěž, ostatky i s pochováváním basy) a mohou se od závěru loňského roku pochlubit novým vozidlem Ford, které umožní
výjezdy k soutěžní činnosti i k případným zásahům.
V Količíně proběhla výroční schůze až po uzávěrce
tohoto vydání Holešovska, ale hasiči v této místní části také patří ve spolupráci s osadním výborem k velmi

oživují dění a pořádají velmi povedené závody. V této
obci nedošlo k výraznější mimořádné situaci – tučapské
občany podobně jako količínské trápí většinou lokální
povodně z polí. Loňský rok byl ale ve znamení sucha,
takže tyto nepříjemnosti nebylo třeba řešit.
Sbor dobrovolných hasičů v Žopech je také velmi aktivní součástí obce a v loňském roce pokračoval
v úpravě své zbrojnice a pořádal několik zajímavých
akcí – například festival čili papriček, vaření gulášů, masopust i netradiční hasičské závody. V rámci spolupráce
aktivně podporuje spolupráci s dalšími hasičskými sbory
a měl i jeden výjezd k nepříjemnému požáru.

důležité součásti života obce a pomáhají i při úpravách
kulturního areálu a organizaci řady akcí.
Hasičský sbor v Tučapech je součástí druhé obce, pro
kterou se městu za využití dotací podařilo zajistit nové
vozidlo Ford Tranzit. I Tučapští hasiči významnou měrou

Nová hasičská stanice HZS ZK
Díky aktivitě Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, samotného Zlínského kraje a trochu i města
Holešova se podařilo vytipovat a získat nové stavební
místo pro novou stanici Hasičského záchranného sboru
ZK. Nová stanice se již začala budovat, její hodnota bude
asi šedesát milionů korun a finančně se na jejím vybudování podílí především český stát a samotný záchranný
sbor. Základní kámen za účasti celé řady osobností především Hasičského záchranného sboru, kraje a města

proběhl v pátek 14. prosince 2018 a předpokládané
ukončení stavby je počátkem roku 2020. Poté se tedy
jednotka profesionálních hasičů, která nyní sídlí v Bořenovské ulici v hasičském době, přestěhuje do nových,
moderních a vyhovujících prostor. Stanice bude stát nedaleko meteorologické stanice u bývalé administrativní
budovy letiště. Jednotka je pro Holešov a náš region velmi důležitá i ve vztahu k průmyslové zóně a také blízkosti dálniční sítě a případnému budování komunikace D49.

Spolupráce města a Hasičského záchranného sboru
je na velmi dobré úrovni a na bázi vzájemného respektování a pomoci. A nejen z tohoto důvodu si všichni hasiči,
ať profesionální, kteří jsou vždy u zásahů první a plní
ty nejtěžší úkoly, tak i dobrovolní hasiči, jež většinou
zajišťují zázemí při zásazích a věnují se výchově mladé
generace a starají se i o společenský život, zaslouží poděkování za svou činnost a aktivity, ale i ocenění, respekt
a uznání nás a společnosti.
R. Seifert

Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova
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Co Vám nabízíme?

• Nástupní mzda 16 000Kč (dle zapracování na pozici až 25 600Kč)
• Při nástupu na klíčovou pozici náborový příspěvek po uplynutí
zkušební doby 3 000 Kč
• Po zapracování na klíčovou pozici a setrváním v závodě Sfinx
6 měsíců příspěvek 6 000 Kč
• Měsíční bonus – odvíjí se od základní mzdy (1 600Kč – 3 840Kč)
• Příplatky za směnnost
• 7,5 hodinová pracovní doba
• Dotovaná strava – cena obědů, večeří (polévka + hlavní jídlo) 20Kč
• Roční příspěvek do programu Benefit Plus až 4 800Kč (wellness,
kultura, zdraví)
• Příspěvek na penzijní nebo životní pojištění až 1 050Kč měsíčně
• Roční bonus 6,5% z roční základní mzdy, který je navázán na plnění
cílů závodu

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na
romana.machacova@cz.nestle.com nebo 724 420 689.

11.01.19

INZERCE
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Závod Sfinx Holešov aktuálně
obsazuje pracovní pozici
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HOLEŠOV
...virtuózní kytarista melodického rocku.
Spoluhráč světových hvězd, jako je Steve Vai,
Joe Satriani, Dweezil Zappa, ...

EUROPEAN TOUR 2019
NEIL ZAZA - GUITAR | WALTER CERASANI - BASS | ENRICO CIANCIUSI - DRUMS
www.reklamni-kravaty.cz

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

&

MEZINÁRODNÍ FIRMA S DLOUHOLETOU TRADICÍ
ZABÝVAJÍCÍ SE POVRCHOVOU ÚPRAVOU
OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ HLEDÁ DO SVÉHO
NOVÉHO ZÁVODU PRACOVNÍKY NA POZICE:

PRACOVNÍK OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ
25.000 - 35.000 Kč/měs.

Požadavky
Vzdělání min. SŠ s maturitou, výborné komunikační a organizační
schopnosti, samostatnost, spolehlivost, důslednost, aktivita, technické myšlení.

PRACOVNÍK DO VÝROBY
130 Kč/hod. + VÝKONNOSTNÍ PRÉMIE

Nekvalifikované pracovníky (bez vyučení) zaškolíme
Zámečník, opravář, popř. vyučen v příbuzném oboru - výhodou
Požadavky
Manuální zručnost, spolehlivost, zodpovědnost, možnost profesního růstu, jeřábnický,
vazačský a řidičský průkaz VZV výhodou
Výkonnostní prémie, 25 + 1 dnů dovolené, roční odměny, volnočasové benefity,
příspěvek na dovolenou, věrnostní odměny, příspěvek na dopravu.
Očekávaný termín nástupu:
Místo pracoviště:
Typ pracovního poměru:
Délka pracovního poměru:
Typ smluvního vztahu:
Kontakt:
Kontaktní osoba:
Email:
Tel.:

Dohodou
Pravčice
HPP
Na dobu neurčitou
Pracovní smlouva
WIEGEL Pravčice žárové zinkování s.r.o.
Antonín Kozubík - vedoucí závodu
antonin.kozubik@wiegel.cz
733 124 148
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FARNÍ PLES
v sobotu 26. ledna 2019
v 19.30 hodin
na zámku v Holešově
k tanci a poslechu budou hrát:
dechová kapela MORAVÁCI
Holešovský komorní orchestr
cimbálka VČELARAN
DJ Dave
Vstupenky s místenkou
si můžete zakoupit
ve farní kanceláři,
cena 180,- Kč
nebo na místě samém

