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Jakub Nevřala
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Lukáš Hasala

Vítej, 2023!
Rok 2023 jsme přivítali novoročním ohňostrojem, 

který se každoročně koná 1. ledna. Do zámecké zahrady 
i tentokrát vedly kroky tisíců návštěvníků, aby společně 
se starostou města odpočítali a „odpálili“ slavnostní 
přivítání nového roku. Novoroční ohňostroj má své příz-

nivce, kterým děkujeme za zájem, i odpůrce, kterým pro 
změnu děkujeme za shovívavost. V Holešově se jedná  
o dlouholetou tradici, která už k našemu městu patří a, 
soudě dle zájmu veřejnosti, je i tradicí oblíbenou. Ještě 
před samotným ohňostrojem všechny přítomné po-

zdravil starosta města se svým přáním do nového roku  
a my se k jeho přání připojujeme. Ať je rok 2023 pro vás 
úspěšný a hlavně ve zdraví prožitý. 

Hana Helsnerová

Poděkování
Děkujeme všem fotografům, se kterými 

spolupracujeme, a kteří se se čtenáři Holešovska  
a sledujícími na sociálních sítích ochotně dělí o své 
nádherné fotografie. Krásné dronové fotky nám do 
archivu pravidelně poskytují Petr Šiška a Jakub Ne-
vřala. Fotky Jakuba Nevřaly můžete obdivovat také 
například v kalendáři města Holešova, kdy chybou 
vydavatele nebylo uvedeno jméno autora, za což 
se velmi omlouváme. Dalšími fotografy jsou Lukáš 
Hasala (foto na titulní straně), Michal Petráš, Milena 
Machálková, Dušan Trávníček nebo Alžběta Zdražilo-
vá. Všem patří velké poděkování, protože fotografie 
navíc ve většině případů poskytují bez nároku na od-
měnu. Díky nim se můžeme kochat krásnými záběry 
z našeho města a jeho okolí.

Hana Helsnerová
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ÚVODNÍK STAROSTY

Vážení Holešováci, milí spoluobčané,
v loňském lednu jsme vstupovali do třetího „covi-

dového“ roku a hrozily nám další opatření, jež měly vést 
k omezování společenských kontaktů. Po 24. únoru ale 
ruská agrese na Ukrajině a zahájení války znamenala 
naprostý přelom ve veškerém dění nejen v naší spo-
lečnosti, ale i v Evropě a v hodnocení reality i s obavou  
o budoucnost.

Na počátku letošního roku nás provází nejen trva-
jící válka na Ukrajině, ale také obavy z dalších epidemií  
a z ekonomické a energetické krize. A nyní aktuálně žije-
me volbou nového prezidenta naší republiky, tak si do-
volím popřát všem voličům „šťastnou“ ruku ve volebních 
místnostech ve druhém kole volby.

Podobně jako loňský rok i minulé roky je ten letoš-
ní spojen s mnoha zajímavými a pozitivními výročími  
a připravovanými událostmi jak ve společenském dění, tak 
i v investicích. Rok 2023 nebude tedy nudný a jaký bude, 
záleží i na nás. Tedy v tom, jak se bude v našem městě žít.

Doufám, že jste prožili v klidu a pohodě a se svými 
blízkými vánoční čas a radostně a s nadějemi vkročili do 
letošního roku a také, že se vám jeho první dny vydařily. 
„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí 
pouze existuje.” Oscar Wilde.

Základní investice města v roce 2023
V letošním roce díky sestavení rozpočtu města  

a zvýšeným příjmům bude směřovat do investiční ob-
lasti a oprav či rekonstrukcí městských objektů výrazná 
částka, tedy pro úvod roku. Do rozpočtu je zařazena 
řada investic, které částečně navazují na loňské opra-
vy či rekonstrukce a doplňují a zkvalitní infrastrukturu 
města i místních částí. 

Mezi největší investice, které město čekají, je 
oprava obřadní místnosti s vybudováním tzv. zelené 
střechy. Tímto budou vyřešeny časté havárie izolace na 
rovné střeše objektu a také tepelná izolace a výhodou 
je, že město získá na tuto rekonstrukci výraznou dotaci. 
Město počítá i s vybudováním nového „kolumbária“ na 
hřbitově.

Předpokládá se další oprava či úprava Sport cent-
ra, tedy pokračování rekonstrukce s rozšířením prostor 
pro posilovnu v prvním patře. S touto úpravou souvisí 
i záměr vybudovat fotovoltaickou elektrárnu pro cent-
rum. Fotovoltaika na střechách bazénu se ale jeví jako 
problematická a bude třeba nejdříve prověřit životnost 
střešního pláště a to včetně kotevních prvků pro pane-
ly. Tato podmínka je již vyřešena na objektu Centra pro 
seniory, kde je možné fotovoltaické panely již umístit. 

V ulici Pivovarská proběhnou stavební úpravy pro 
zajištění trvalého dopravního značení. V souvislosti  
s vytvořením jednosměrky je třeba přebudovat křižo-
vatku Partyzánská – Pivovarská a vjezd do areálu Pi-
vovaru. Nyní probíhají jednání, potřebná pro správní 
řízení, dopracování dokumentace a vydání potřebných 
povolení. 

Zahájili jsme rok 2023, který přináší nemálo výzev
Budování nového chodníku v Dobroticích napro-

ti lípy je připraveno projekčně a město bude žádat  
o stavební povolení. Podobně je již připravena i s vý-
běrovým řízením rekonstrukce veřejného osvětlení 
v Tučapech a dodavatelská firma bude práce i ve vztahu 
k povětrnostním podmínkám realizovat.

K dalšímu zkvalitňování infrastruktury ve městě 
povede i oprava parkoviště v ulici Grohova u „evange-
lického“ hřbitova, výměna oken a vrat i další oprava 
domu požární ochrany v ulici Bořenovská, počítá se 
s koupí nového hasičského vozidla pro Sbor dobrovol-
ných hasičů v Količíně, předláždění chodníku v ulici 
Masarykova kolem restaurace Podzámčí, vybudování 
kanalizace v ulici Bezručova pro obyvatele i areál háze-
né, pokračování rekonstrukce veřejného osvětlení atd.

Dodavatelská společnost dokončí rekonstrukci 
Mateřské školy v Masarykově ulici a další úpravy připra-
vuje vedení 1. i 3. základní školy v rámci projektů na 
modernizaci učeben. Pokud vyjde podpora z projektů 
IROP, tak v rámci oprav 1. Základní školy proběhne také 
obnova palubovky ve sportovní hale. Problémem jen 
je, že tyto projekty bude muset nejdříve město předfi-
nancovat, ale jedná se o vyřešení už havarijního stavu  
a zkvalitnění prostor pro sportovce.

Revitalizace ulic Očadlíkova a Plačkov
Připravována je celková revitalizace ulice Očadlíko-

va. Ta navazuje na opravu ulice Plačkov. Prvním úkolem 
pro město jako investora je potřeba dohodnout a vyře-
šit napojení domů v ulici na sítě, především na kanali-
zaci. To se ukázalo jako velký problém v ulici Plačkov. 
Bude tedy nutné dohodnout podmínky pro obyvatele, 
protože kanalizace prochází středem vozovky v části 
mezi Grohova – Plačkov a poté při jihovýchodním okra-
ji. V rámci rekonstrukce bude nutný zásah do skladby 
silnice i chodníků, a to při každé obnově přípojek domů 
na obou stranách. Nutná bude i schůzka s obyvateli  
a rozhodnutí zastupitelů města, zdali majitelé přípo-
jek, kteří přistoupí k jejich opravám, získají nějakou 
podporu. Bude také sestaven harmonogram prací, 
zadáno zpracování prováděcí dokumentace a příprava 
výběrových řízení pro dodavatele prací. Důležité bude 
i sestavení etapizace, tedy např. samostatně vozovky  
a samostatně chodníků, vjezdů, zeleně, veřejného 
osvětlení apod. 

V ulici Plačkov proběhnou jednání o umístění 
chodníku v jihozápadní části lokality, možných úpra-
vách vjezdů, revitalizace zeleně i vyřešení či přemístění 
lip. U některých objektů chybí dešťové svody a jejich 
svedení do kanálu. Bude nutná i schůzka s občany pro 
seznámení s postupem pokračování rekonstrukce a ča-
sovým harmonogramem.

Příprava dalších investičních akcí
Kromě realizace výše uvedených investic město řeší 

i další významné projekty pro zkvalitnění infrastruktu-

ry i dopravní obslužnosti. Tak se připravuje rekonstruk-
ce křižovatky ve Všetulích a vybudování nové kruhové 
křižovatky. Zpracována je projektová dokumentace pro 
územní řízení a po vydání stavebního povolení bude 
město pokračovat ve zpracování prováděcí dokumen-
tace a ještě v letošním roce by bylo vhodné vybrat zho-
tovitele pro realizaci stavby v roce 2024. Tento termín 
byl dohodnut s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, ale 
podle posledních informací tato organizace Zlínského 
kraje uvažuje o realizaci až v roce 2025 údajně z důvodu 
současného budování dálnice D49. O realizaci tak bu-
dou probíhat další jednání. 

To se týká i rekonstrukce ulice Přerovská s rekon-
strukcí křižovatky s ulicí Bořenovská, Tučapská a na 
Rymice. S touto křižovatkou souvisí i vybudování ko-
munikace („smíšené“) v ulici Bořenovská pro chodce  
i cyklisty s přechodem. S dopravou také souvisí mož-
nost vytvoření tzv. úsekového měření rychlosti na zatí-
žených komunikacích (obchvat, Dobrotice aj.).

Připravují se i další záměry jako revitalizace 
ulice Bartošova, řešení parkování v ulici Bezručova  
a za ZUŠ, projekty revitalizace zeleně (Třešňové sady), 
komunikace v Tučapech, chodníky v Dobroticích, dal-
ší projekty v ochraně životního prostředí a krajiny  
i městské zeleně atd.

S energetickou „krizí“ souvisí přehodnocení všech 
možností pro vytvoření úspor v objektech města  
i s jejich prověřením staticky a ekonomicky. Město pro-
věří dřívější záměry a bude s pomocí odborných kruhů 
vytvářet návrhy a projekty pro řešení možností úspor  
i s možností všech dotací.

Společenské dění a výročí
Pokud nepřijdou nepředvídatelné události nebo 

okolnosti předpokládáme navrácení společenského, 
kulturního, sportovního i spolkového života na úroveň 
roku 2019 a nejen to, je třeba jej dále rozvíjet. Tomu 
bude sloužit i podpora města v rámci tzv. Akce milion. 
Čekají nás i některá výročí. Město a společnost Orel in-
vestovaly mnoho iniciativy i prostředků do vybudování 
a zahájení provozu nového kluziště. Provoz na sebe 
chce jednota Orel jednoznačně převzít a na ní nyní zále-
ží, kdy a jak bude provoz kluziště v této zimě fungovat.

Poděkování
Poděkování si zaslouží všichni, kteří se zapojili  

v nelehkém loňském roce do společenského, kulturního 
i sportovního dění a město reprezentovali, anebo kteří 
investují nemalé prostředky do obnovy různých objek-
tů a infrastruktury či pomáhají druhým a potřebným. 

Šťastný, požehnaný, podnětný a smysluplný rok 
2023 všem...

Rudolf Seifert
starosta
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ZPRÁVY 

Migrační centrum je nyní zakonzervováno a uzavřeno

Hlavní téma roku 2023
Již šest let město Holešov pravidelně vyhlašuje pro 

každý rok jakési „téma“, které se většinou vztahuje k vý-
znamným výročím či osobnostem města. Od tohoto té-
matu se odvíjí jak hlavní venkovní výstava, tak logo města 
pro daný rok, případně i další akce. V loňském roce to bylo 
samozřejmě (druhé) sedmisetleté výročí města, předtím 
byla městskými tématy jak výročí rabína Šacha, tak ho-
lešovského svatého Jana Sarkandra, výročí knihovnictví  
v našem městě i na řadu výročí bohaté devítky a osmičky 
na konci letopočtu.

Letošní rok, 2023, se nese ve znamení dvou skupin 
významných kulatých připomínek. Pět set let je stará prv-
ní prokazatelná zmínka o obyvateli Holešova židovského 
původu (1523). A v letošním lednu to je 80 let, kdy nacisté 
zlikvidovali holešovskou židovskou obec – transportem 
Cn nechali odvézt 249 občanů města – všechny zbývající 
Židy – do Terezína, odkud vesměs putovali do plynových 
komor Osvětimi (1943).  Před 130 lety (1893) si holešov-
ská židovská obec nechala postavit druhou, tzv. Novou 
synagogu, kterou potom během okupace zničili nacisté 
a jejich místní přisluhovači. Tato mimořádně významná 
a silná výročí si připomeneme řadou akcí, nejvíce pak 
během letošního Festivalu židovské kultury Ha-makom. 
Protože v roce 2021 bylo městským tématem 400. výročí 
narození holešovského „zázračného“ rabína, Šabtaje ben 
Meir ha-Kohena, zvaného Šach (a ostatně letos si při-
pomeneme 360 let od jeho úmrtí v Holešově) a s tímto 
tématem byla spojena řada aktivit a akcí, vážících se k ži-

dovskému osídlení našeho města, zvolili jsme letos téma 
poněkud odlišné.

Jen namátkou: v roce 1793 (před 230 lety) potvrzuje 
císař František Holešovu privilegium pěti výročních a dvou 
týdenních trhů. V roce 1863 (před 160 lety) začal v Holešo-
vě s výrobou cukrovinek Philip Kneisl a zakládá tak vlastně 
budoucí slavnou čokoládovnu Sfinx, která působí v Holešo-
vě dodnes. V tomtéž roce vzniká v Holešově první peněžní 
spolek – Občanská záložna, která úspěšně podporuje rozvoj 
místního podnikání. V roce 1893 (před 130 lety) se v Hole-
šově koná Národopisná a průmyslová výstava, která doklá-
dá prudký rozvoj místního průmyslu, zemědělství i řemesel.  
V roce 1903 (před 120 lety) je v Holešově zaveden poprvé 
elektrický proud, který vyrábí parní mlýn na Novosadech.  
A v tomtéž roce se Holešov poprvé propojuje telefonem ne-
jen se svým okolím, ale s celým světem. V roce 1953 (před 
70 lety) je dokončena první etapa výstavby holešovského 
letiště a následně zahájeno pravidelné letecké spojení  
s Prahou. V roce 1983 potom město dokončuje a otevírá 
nový areál svých technických služeb na ulici Květná.

Je to jasné. Tématem letošního roku bude podnikání – 
rozvoj zemědělství, řemesel, obchodu, průmyslu a dopra-
vy, odvětví, která dělají město městem, a to v uplynulých 
staletích i v současnosti. Pro pojmenování tohoto tématu 
jsme si vypůjčili kouzelný název,  poprvé použitý bystřic-
kým spisovatelem, Pavlem Hejcmanem, pro fenomén to-
várny Thonet (Ton) a to „Dílo rukou a ducha“.  To je geniální 
zkratka toho, co vytvořilo naše město, čím se může Holešov 

pyšnit a díky čemu se nám zde dobře žije. Výtvarnou podo-
bu letošního loga potom poprvé publikujeme rovněž zde.

Samozřejmě nezůstaneme jen u pojmenování onoho 
tématu. Podnikání v Holešově se bude věnovat i připravo-
vaná venkovní městská výstava. Budeme si ho připomínat 
jak během Dnů města Holešova, tak i v rámci Festivalu 
židovské kultury Ha-makom. Doufáme, že se nám podaří 
připravit výstavu produktů a činnosti holešovských firem, 
jakousi pokračovatelku oné Národopisné a průmyslové vý-
stavy z roku 1893, či Krajinské hanácko – valašské výstavy 
v roce 1914. A letošní rok přinese jistě i další akce a akti-
vity, věnující se tomuto tématu. Takže oslavme dílo rukou  
a ducha našich předků i našich současníků!

Karel Bartošek 

Podle poslední informace vedení Krajského ředitelství 
Policie ČR je migrační centrum, které bylo zřízeno policií 
v prostorách Vyšší a střední policejní školy MV v Holešově, 
nyní uzavřeno a „zakonzervováno“. Centrum bylo vybudo-
váno v první polovině loňského září a jako stanové městeč-
ko s potřebným zařízením a zázemím pro kontrolu a regis-
traci uprchlíků bylo zprovozněno 6. září. Podle informace 
policie prošlo Zlínským krajem od září do prosince asi 5700 
osob a od 9. prosince není zaznamenán ani jeden případ 
nelegálního přechodu přes hranice.

Vybudování migračního centra - „pointu“ - v prosto-
rách policejní školy rozvířilo v loňském pozdním létě místní 
dění. Ředitelství policie ĆR po rozhodnutí Ministerstva vnitra 
uvedlo, že je třeba v každém kraji na východě Moravy mít 
potřebné prostory pro shromažďování, kontrolu a identifika-
ci uprchlíků z válkou zasažených zemí (Sýrie apod.). Uvedené 
země jsou vedeny podle naší legislativy jako ty, ze kterých 
jsou uprchlíci bráni jako váleční - to znamená, že ne jako 
ekonomičtí - a je jím umožněn přímý přejezd do třetích zemí. 

Vybudování centra v Holešově bylo řešeno bez jakékoli 
spolupráce nebo komunikace s městem Holešovem. Ale 
v rámci ochrany obyvatel našeho kraje bylo vybudování 
takového zařízení asi potřebné nejen z důvodu registrace  
a kontroly, ale také z důvodu, že nikdo nedokázal odhad-
nout, jak bude uprchlická vlna dlouhá a jak bude probíhat. 
Dá se uvést, že naprostá většina uprchlíků proudící z Tu-
recka přes Maďarsko a Slovensko do našeho kraje prošla 
tímto centrem. Opatření policie a snaha uprchlíků dostat 
se co nejrychleji a bez komplikací do západních zemí vedly 
k tomu, že s běženci nebyly registrovány žádné významnější 

problémy nejen na uprchlických trasách ale ani při jejich ná-
sledné deportaci do zemí, kde si vysnili svou další budouc-
nost. Podobné centrum vzniklo v Břeclavi pro jižní Moravu.

V listopadu loňského roku bylo migrační centrum 
přebudováno a stanové městečko nahrazeno dvaceti kon-
tejnerovými buňkami, které jsou zatepleny a upraveny tak, 
aby centrum bylo funkční i v zimním období a poskytlo 
přijatelné zázemí pro policisty i uprchlíky.

Nyní uzavřené zařízení je vybudováno tak, aby poli-
cisté mohli zjistit, zda nejsou běženci ozbrojení, kontrolují 
jejich totožnost, zdravotní stav, fotografují je a berou jim 
otisky prstů. Poté jsou převáženi na vlakové nádraží do Hu-
lína, odkud z republiky odjedou nebo pokračují k vyřízení 
svého pobytu na území ČR. Pro migranty je naše republika 
v naprosté většině tranzitní zemí a pokračují zejména do 
Německa. Podle informace z cizinecké policie se většina 
běženců v zařízení chová slušně a pokorně. Zařízení může 
podle policie denně odbavit až 150 migrantů. Při běžném 

provozu v něm pracuje 18 policistů, ale nyní je vzhledem 
k přerušení migrační vlny uzavřené a zakonzervované. 
Ovšem je připraveno k zahájení činnosti, kdyby v jarním 
období migrační trasy převaděči obnovili.

Kvůli zřízení zařízení pro migranty panovala loni v září 
v Holešově rozjitřená atmosféra. Proti jeho fungování ve 
městě vznikly dvě petice. Od té doby se však situace uklid-
nila a Holešováci se Syřany nepřišli vůbec do styku. Jedna 
petice byla směřována a doručena Ministerstvu vnitra  
a o osudu druhé nemá město žádné informace. 

Česká republika obnovila kontroly na hranicích se 
Slovenskem kvůli migrantům přicházejícím do EU v závěru 
loňského září a v současné době jsou kontroly na hranicích 
namátkové. Policisté proto podle zkušeností jen tipují vo-
zidla, která by mohla být využita na převážení migrantů. 
Kontroly na hranicích se Slovenskem budou pokračovat 
nejméně do 25. ledna.

R. Seifert
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Tříkrálová sbírka opět úspěšná
V sobotu 7. ledna jsme v našich domácnostech 

mohli opět přivítat tříkrálové koledníky. Letos v Holešo-
vě a místních částech koledovalo na 40 skupinek malých 
„králů“.

Koledování bylo zahájeno v pátek, kdy holešovské 
firmy a městský úřad navštívili tři králové. V sobotu se 
pak sešly desítky koledníků, aby se v domě U sv. Martina 
připravily a následně se vypravily pro tradiční fotografii 
ke stromečku a do kostela pro požehnání. Úspěšné a pří-
jemné koledování všem popřál také ředitel Charity Ho-
lešov Milan Jelínek. Poté už se skupinky vypravily přímo 
do ulic města. Trasy byly rozdělené různě, počasí přálo,  
a tak si všichni koledování užili. Děti ale rozhodně na-
chodily mnoho kilometrů a nesčetněkrát zazpívaly ko-
ledu „My tři králové“. Patří jim za to velké poděkování  
a jejich vedoucím zrovna tak.

V Holešově a místních částech se vybralo krásných 
394 576,- Kč. Do této částky jsou započítány i dary on-
-line koledy a také výtěžky ze statických pokladniček, 
které byly rozmístěné na různých místech ve městě.  
Provozovatelům prodejen a vedení policejní školy patří 
velké poděkování za pomoc při pořádání tříkrálové sbír-
ky. Musíme vypíchnout opět sbírku ve Všetulích, kde ji 
organizačně zajistil spolek Všetuláci sobě. Vytvořili cel-
kem 8 skupinek a vybrali více než 77 tisíc korun. Sbírka 
probíhala také v obcích Mikroregionu Holešovsko, kde se 
jednalo taktéž o rekordní částky. I v tomto případě děku-
jeme za organizační zajištění sbírky. Vybrané peníze pů-
jdou na přímou pomoc lidem v nouzi a na nákup nového 
automobilu pro charitní pečovatelskou službu. 

Všem štědrým dárcům děkujeme za jejich příspěvek 
a děkujeme také všem, kteří se na sbírce jakkoliv podíleli. 

Hana Helsnerová

Milé setkávání na městském plese
Po dvouleté, covidem vynucené přestávce, zahájil 

14. ledna plesovou sezonu v Holešově XIII. Ples města 
Holešova, pořádaný ve všech prostorách prvního patra 
holešovského zámku. Městské plesy jsou v Holešově 
fenoménem – ten úplně první vlastně otevřel nově 
zrekonstruovaný zámek a od té doby vždy otevírá spo-
lečenskou sezonu (s výjimkou uplynulých dvou let, kdy 
se vlastně žádná ani nemohla uskutečnit).  Po relativně 
dlouhé odmlce, a i pro současné nepříjemné vnější okol-
nosti energetické krize a válečných událostí, si organi-
zátoři nebyli jistí, jaký bude zájem o tuto společenskou 
akci. Naštěstí se ukázalo, že zájem o společenský život ve 
městě neskomírá – 350 prodaných vstupenek odpovídá 
dobrým, předcovidovým letům. V ceně vstupenky byl 
sice menší, ale velmi chutný raut pro účastníky. K tanci 
hrálo ve velkém zámeckém sálu tříčlenné combo Event 
Jazz, které by se sice hodilo spíš do komornějšího pro-
storu, ale dobří muzikanti se snažili ze všech sil hudebně 
ovládnout velký zámecký prostor. V menším, tzv. balko-
novém sále vyvolávala nadšení, radostný tanec a zpěv 
špičková cimbálová muzika Stanislava Gabriela. Poda-

řený byl program ve velkém sále. Několik vystoupení 
zajistily holešovské mažoretky a twirlerky, které opět 
ukázaly, že patří nejen k národní, ale i k evropské špičce 
ve svém oboru. Vystoupení manželů Petry a Radovana 
Králových ze Zlínského divadla, kteří nejen zazpívali, ale 
i zahráli několik slavných muzikálových melodií, bylo 
strhující. Zejména „Je nebezpečné dotýkat se hvězd“ ze 
Semaforských Kdyby tisíc klarinetů se až překvapivě při-
blížilo k originálu Evy Pilarové a Karla Gotta. Programem 
plesu provázela Markéta Hrubešová, velmi příjemně, 
přirozeně a samozřejmě zejména pro pány esteticky. 
Rovněž velká tombola se čtvrtisícovkou cen uspokojila 
snad každého zájemce, ostatně lístky do tomboly došly 
už v první polovině plesu.

 Co ale bylo na holešovském Městském plese nej-
skvělejší, byla atmosféra. Zda to dělala ona dlouhá od-
mlka, či zda Holešováci chtějí zapomenout na krizi okol-
ního světa, všichni plesající se skvěle bavili. Chodby byly 
plné rozmlouvajících skupinek, v baru se neustále tvořily 
hloučky perfektně si rozumějících, rozesmátých lidí, kte-
ří se ochotně seznamovali, často si „potykali“, nenuceně 

žertovali a jak se říká „dobrou vůli spolu měli“. A to je asi 
tím hlavním a nejdůležitějším posláním takového plesu 
– sbližovat lidi, vytvářet dobrou atmosféru nejen na ple-
se, ale i ve městě, ve společnosti. A to se podařilo letos 
měrou víc než vrchovatou. Dobré znamení pro letošní 
rok, kterého se řada z nás přece jen trošku bojí.

 Karel Bartošek
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Výzva k předkládání návrhů na udělení cen města Holešova 
za rok 2022

Město Holešov každoročně oceňuje nejvýznamnější 
osobnosti města, a to na základě návrhů, které podává-
te vy, občané Holešova. Naše město se může pochlubit 
velmi pestrými kulturními, sportovními, spolkovými  
i volnočasovými aktivitami. Zástupci města chtějí touto 
formou podpořit a ocenit osobnosti, které jsou v těchto 
odvětvích nejaktivnější, a poděkovat jim za práci, kte-
rou 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. Nominaci na předepsaném formuláři 
je třeba podat na podatelně Městského úřadu Holešov 
nebo zaslat na adresu - Městský úřad Holešov, Masa-
rykova 628, 769 17 Holešov. Lze také využít datovou 
schránku x8qbfvu či emailovou adresu petr.chvatal@ho-
lesov.cz. V letošním roce bude probíhat příjem návrhů do 
28. února 2023. Nominační formulář si můžete stáhnout 
na stránkách města Holešova v sekci Město – Dotace  
a ocenění – Osobnosti města Holešova nebo si jej vy-
zvednout osobně na Městském úřadě, na odboru kultu-
ry, 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 zastupitel-

stvo města. Jejím nositelem se může stát fyzická osoba 
starší 40 let, která žije či žila v Holešově a která význam-
ným způsobem ovlivnila některý obor lidské činnosti  
a významně působila ve prospěch občanů města, šířila či 
šíří jméno Holešova doma i ve světě. Cenu od roku 2009 

šova. Osobnosti v oblasti sportu, kultury a dalších aktivit 
uděluje rada města. Cílem vyhlašování osobností města  
v uvedených oblastech je podpořit veškeré aktivity v tě-
lovýchově, sportu, kultuře, volnočasových a dalších ob-
lastech, seznamovat s nimi širokou veřejnost a snažit se 
tak o jejich propagaci. Čin roku má podpořit a ocenit jed-
notlivce nebo skupinu lidí organizovanou či neorganizo-
vanou za významný čin nad rámec jejich činnosti. Všech-
ny výše uvedené kategorie lze udělit in memoriam.

získali Miroslav Olšina, Mgr. Alena Grygerová, JUDr. Lubo-
mír Bartošek, MgA. Karel Košárek, Ing. František Rafaja, 
Ing. František Hostaša, Josef Jakubčík, JUDr. Jarmila Po-
korná, Milan Šrámek, Jan Flora, PaedDr. Zdeněk Janalík, 
Ing. Jaroslav Bachner a Ivo Kurečka.

Na osobnost města Holešova v oblasti sportu, 
kultury a dalších aktivit může být nominován člověk či 
kolektiv, který působí či působil na území města Hole-

Poskytování dotací z FKSVSV města Holešova v roce 2023
Město Holešov každoročně podporuje aktivity  

v oblasti kulturní, sportovní, společenské, vzdělávací, 
sociální a životního prostředí prostřednictvím finančních 
dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních 
věcí města Holešova (dále jen FKSVSV).

V roce 2023 bude možno dotaci čerpat z následují-
cích programů: 
• Akce milion, 
• mimořádné finanční dotace, 
• dotace na nájem tělocvičen a podobných zařízení pře-

devším pro děti a mládež, 
• dotace na mládežnická družstva v dlouhodobých sou-

těžích, 
• dotace na významné akce v Holešově, 
• dotace na sociální služby a 
• dotace na sociální oblast. 

Dotace bude poskytována pro aktivity v Holešově či 
s Holešovem spojené. Příjemcem dotace může být práv-
nická osoba (spolky, pobočné spolky, příspěvkové orga-

nizace…). U mimořádných dotací, dotací na významné 
akce v Holešově a dotací na sociální oblast i fyzická oso-
ba a fyzická osoba podnikající. 

Pro každou dotaci musí být podána žádost na pře-
depsaném formuláři (každý program má svůj vlastní for-
mulář) a předloženy povinné přílohy, které stačí doložit 
v každém kalendářním roce pouze jednou, a to u první 
podané žádosti žadatele. Povinné přílohy jsou tři, a to
• prostá kopie dokladu o zřízení účtu žadatele,
• prostá kopie listiny o ustavení (volbě, jmenování) 

současného statutárního orgánu (je možno nahradit 
sdělením do žádosti, že nedošlo ke změně), 

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

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

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
odbor kultury, školství a památkové péče MěÚ Holešov

Uzávěrka příjmu žádostí dne 28. 2. 2023 platí pro 
žádosti o dotaci z Akce milion, pro žádosti o dotaci na 
nájem tělocvičen a podobných zařízení především 
pro děti a mládež (v případě, že subjekt žádá na celý 
kalendářní rok) a pro žádosti o dotaci na mládežnická 
družstva v dlouhodobých soutěžích. Příjem žádostí o mi-
mořádné finanční dotace a o dotace na významné akce 
v Holešově bude probíhat v termínu 1. 3. 2023 – 30. 11. 
2023. Žádosti o dotace na sociální služby lze podávat  
v termínu 6. 2. 2023 – 20. 2. 2023, u dotací na sociální 
oblast v termínu 6. 2. 2023 – 30. 11. 2023.  

Další informace týkající se fondu jsou k dispozici na 
oficiálním webu města www.holesov.cz. Případné dotazy 
je možné konzultovat na následujících kontaktech: ilo-
na.augusti@holesov.cz, tel. 573 521 550, petr.chvatal@
holesov.cz, tel. 573 521 600, pro sociální oblast a služby 
magdalena.kolomaznikova@holesov.cz, tel. 573 521 758. 

Mgr. Ilona Augusti
odbor kultury, školství a památkové péče MěÚ Holešov

Osobností města Holešova za rok 2021 se stal pan Ivo Kurečka (vpravo)

ZPRÁVY 
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Novoroční pohlazení
Když před čtrnácti lety vznikl Holešovský komor-

ní orchestr Ivo Kurečky, prakticky ihned zavedl tradici 
pravidelných koncertů. A tím prvním je každoročně 
Novoroční koncert ve velkém sále zámku. Pravdou je, že 
inspiraci si HKO (a Holešov) vzal u Vídeňských filharmo-
niků – koncert se koná v nádherném prostředí velkého 
sálu, na pořadu jsou populární klasické skladby a končí 
se vždy Radeckého pochodem Johanna Strausse.

Letos se, upřímně řečeno, nejen HKO doslova ne-
představitelně vytáhl. Orchestr vystoupil se silně posí-
lenou dechovou sekcí, což přineslo velmi kvalitní zvuk. 
Poprvé stanul v čele špičkový dirigent – Jaroslav Mikuš, 
který již řadu desetiletí působí v Portugalsku. A jeho ve-
dení bylo slyšet – orchestr hrál naprosto báječně, nevím, 
zda se hráči pod taktovkou slavného dirigenta víc snažili, 
nebo báli, ale výsledek byl opravdu famózní.

Velmi dobrý byl výběr skladeb – HKO zahájil pře-
dehrou k „myslivecké“ opeře Čarostřelec Carla Marii von 
Webera. Jedna z nejlepších oper všech dob, bohužel  
v současnosti poněkud opomíjená, má velký vztah k Čes-
ku – skladatel ji komponoval při pobytu v lázních Lib-
verda a okolní příroda byla jeho velkou inspirací, ostatně  
i její fiktivní děj se odehrává v Čechách. Po komprimá-
tu Mozartových skladeb a tercetu ze Smetanovy opery 
Dvě vdovy zahrál orchestr tradiční vídeňské autory – Na 
krásném modrém Dunaji Johanna Strausse mladšího  
a slavnou árii Lippen Schweigen  z Lehárovy operety Ve-
selá vdova. Oficiální program byl ukončen třemi melodi-

emi Jaroslav Ježka – zde se 
ukázala velmi silná stránka 
HKO – zvuk orchestru byl 
jakoby z doby Osvobozené-
ho divadla, zcela perfektně 
„sedl“ k Ježkovým písním.

Milým překvapením 
byli hostující pěvci. Osvěd-
čený basista Aleš Janiga 
nejen skvěle zpíval, ale  
i hrál. Velmi dobří byli mla-
dí umělci - tenor Pavel Ja-
nečka a zejména sopranis-
tka Bedřiška Ponížilová. Té 
se podařilo plně nahradit 
Kristýnu Vylíčilovou, která bohužel definitivně ukončila 
svou pěveckou dráhu, a tedy i spolupráci s HKO. Krásná, 
vznosná mladá pěvkyně s mimořádně skvělým hlasem, 
trošičku níže položeným, ale s obrovským talentem je 
velkou nadějí a doufejme, že bude na projektech HKO  
i nadále spolupracovat.

Překvapivá a novátorská byla dramaturgie kon-
certu. Skvělým počinem bylo využití dvou špičkových 
tanečních dvojic z kroměřížské Školy sportovního tance, 
které doprovodily Straussův valčík, Ježkovy písně i zá-
věrečný přípitek starosty města. Tanečníci, stejně jako 
zpěváci se zapojovali často nečekaně do hudebních čísel. 
Celým koncertem opět mimořádně vtipně a poučeně 

provázel klavírista Lubor Horák. A při závěrečném Ra-
deckého marši dirigoval Jaroslav Mikuš i publikum, které 
si ho s chutí vytleskalo.

Letošní Novoroční koncert byl skutečnou, ušlech-
tilou, a přitom zábavnou show v tom nejlepším slova 
smyslu - všichni diváci se skvěle bavili a podle mne pod 
stropem velkého zámeckého sálu radostně tančili du-
chové kulturně a hudebně založených majitelů holešov-
ského panství – Rottalů a Wrbnů, kteří s potěšením shlí-
želi na oduševnělou a přitom mimořádně milou zábavu. 
Kéž i letošní rok bude tak milý, duchaplný a rozkošný!

Karel Bartošek
foto Hana Helsnerová

Diplomatická návštěva v Holešově
V povánočních dnech do Holešova opět dorazila indonéská velvyslankyně se 

svým doprovodem. Indonéská delegace tak navázala na spolupráci započatou v roce 
2021, kdy do Holešova přijela ocenit paní Ivetu Dvořákovou za projevenou solidaritu 
s nejchudší částí Indonésie.

V průběhu návštěvy absolvovali hosté prohlídku zámku a také pracovní schůzku 
s panem starostou. Na setkání byli kromě indonéské velvyslankyně v Praze Kenssy  
D. Ekaningsih a pana starosty Seiferta přítomni další diplomaté, místostarosta Horák  
a paní Alena Grygerová, která delegaci doprovázela a diplomatickou návštěvu pomá-
hala organizačně zajišťovat. Na schůzce byly představeny možnosti další spolupráce, 
hovořilo se o našem městě i kraji a samozřejmě také opačně jsme se my dozvěděli  
o poměrech na „druhém konci světa“.

Hana Helsnerová
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S chutí do toho, půl je hotovo! 
Známé rčení přesně vystihuje, s jakou vůlí a nadhledem se členové klubu seni-

orů při Centru pro seniory Holešov pustili v pondělí 9. ledna do motání nevýherních 
lístků na blížící se Ples města. Velmi tak pomohli pořadatelům, kteří musí každo-
ročně do prodeje připravit přes tři a půl tisíce „ruliček“, a za to jim patří velké díky. 

Foto Dana Podhajská      

Balíček na Ukrajinu
Jako tomu bylo v předchozích letech i letos se konala dobrovolná sbírka vánočních 

balíčků do dětských domovů na Ukrajinu. Jedná se o dobrovolnou akci, která fungu-
je následovně: na webových stránkách jsou uvedena křestní jména dětí, věk, velikost 
oblečení a obuvi a co si obdarovávaný přeje, aby v balíčku dostal. Jedná se především  
o oblečení, hygienu, školní pomůcky nebo hračky. Dárce si dítě rezervuje, dárky nakou-
pí, zabalí a přinese na jím vybranou charitu. 

Do této akce se mohou zapojit nejen jednotlivci, ale také rodiny či skupiny, které 
se na balíček složí.

Letos bylo celkem 370 obdarovaných dětí, holešovská Charita obdržela celkem  
16 balíčků. Tímto chceme velice poděkovat dárcům za jejich účast na této akci.

Charita Holešov 

Naděje, že to s námi není tak špatné
Je to taková nenápadná, velmi skromná akce. Vždy 

na konci roku (letos to bylo 21. prosince) se odpoledne  
u starosty sejde několik občanů našeho města. Lidí, kteří 
se na první pohled ničím zvláštním nevyznačují. Chvíli 
posedí s vedením města, vypijí kávu, dají si skleničku 
vína a dostanou dárkový balíček a pamětní list. Nic 
zvláštního. Za každým z nich je ale neskutečný příběh. 
Jedná se o mnohonásobné, čestné, bezplatné dárce 
krve. Dárce toho, co je nejcennější, o ty, kteří mnohokrát 
darovali tuto nesmírně drahou tekutinu ze svého těla. 
Mohli ji prodat a vzhledem k její ceně a nenahraditel-
nosti by si přišli na pěkné peníze. Ale oni se (po značnou 
část svého života) rozhodovali a rozhodují jinak – proto-
že spousta jiných lidí krev potřebuje pro záchranu svého 
života, oni ji, jakmile je to možné, znovu a znovu darují. 
Je to nesmírná obětavost a hrdinství. V současné době, 

kdy si značná část (nejen našeho) národa stěžuje a naří-
ká, jak trpí nedostatkem, jak je nepřijatelné, abychom 
pomáhali potřebným a ohroženým, protože sami máme 
málo, jak je možné, že ukrajinské děti a ženy dostávají 
živobytí, zatímco oni ne – tohle je příklad, že jsou mezi 
námi lidé, kteří by mohli buď mít klid, nebo na své krvi 
vydělávat, ale oni ji darují – a přitom nevědí komu – ně-
komu, kdo ji potřebuje.

Ano, tito lidé většinou nemají ambice mocenské ani 
majetkové, prostě pomáhají, když je potřeba. Oč jsou 
důvěryhodnější a váženější, než neustálí stěžovatelé, 
politici, hlasitě se domáhající svých kšeftů, podnikatelé, 
kteří nemilosrdně zvyšují své marže….

Vzpomeňme si na ně, když máme pocit, že nedostá-
váme to, na co máme „nárok“. Letos to jsou s úžasnými 
50-ti bezpříspěvkovými odběry Jan Novák z Novosad, 

Mgr. Daniel Poisel rovněž z Novosad, David Láník ze Vše-
tul, Martin Jurášek rovněž ze Všetul, Petr Vejvančický ze 
Střelnice, Iva Marková z Količína a Roman Adámek z No-
vosad, který krev daroval již po šedesáté. Stokrát (!!!!!!) 
daroval krev Miroslav Michalčík ze Žop.

Tato nenápadná, skromná akce na konci roku je 
jedním z nejkrásnějších adventních a vánočních zážitků, 
který se mi každoročně dostává. Ještě to s námi není tak 
špatné, ještě sobeckost, konzum a touha po moci úplně 
nezvítězila, když se každý rok objeví na radnici takovíto 
skvělí lidé!!!

Karel Bartošek
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SPOLEČNOST

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

11. 2. 1943 zemřel LORENC, Miroslav, akademický architekt. Studoval Vyšší průmyslovou školu v Brně, později byl žákem profesora Jana Kotěry na pražské AVU. Autor řady staveb ve Zlíně, 
např. Obecní a živnostenské banky a Společenského domu. Kromě občanských staveb a rodinných vil projektoval i budovy veřejné a průmyslové - např. radnice v Kostelci, 
kasárna v Holešově, škola a budova spořitelny v Napajedlích. V období první světové války bojoval v řadách československých legií v Itálii. Po Mnichovu a následné okupaci 
zbytku Československa se aktivně zapojil do odboje. Stal se okresním velitelem odbojové organizace Obrana národa. Dne 24. října 1940 byl zatčen a popraven 11. února 1943 
v Breslau. (* 9. 6. 1896 v Holešově) –  80. výročí úmrtí

15. 2. 1908 se narodil GOGELA, Jaromír, pedagog, básník, překladatel, vlastivědný pracovník a čestný občan města Holešova. Na filozofické fakultě J.A. Komenského v Bratislavě studoval 
latinskou a francouzskou filologii. Působil na Gymnáziu v Chrudimi, na Reálném gymnáziu v Příboře a od r. 1938 až do svého důchodu na gymnáziu v Holešově. Celý svůj život 
zasvětil osvětě, přednáškám, psaní a také byl řádným členem Vlastivědného kroužku v Holešově. (†28. 9.1995) – 115. výročí narození

21. 2. 1893 se narodil KAJDOŠ, Vladimír, brigádní generál, historik a dějepisec. Absolvoval Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a studoval filozofickou fakultu Univerzity Karlovi. Spolu 
s Vladimírem Šrámkem pracoval na překladu Starého zákona z hebrejštiny do češtiny. Překlad vyšel v letech 1943-51 ve čtyřech dílech pod názvem „Písmo“.  (†8. 7. 1970 ve 
Frenštátě pod Radhoštěm) –  130. výročí narození

22. 2. 1863 se narodil v Jankovicích ZÁVADA, Josef. Absolvoval učitelský ústav v Příboře. Učil v Chomýži, Ludslavicích a v letech 1900 – 1920 byl řídícím učitelem v Dobroticích. Překládal 
z chorvatštiny, srbštiny, slovinštiny, ruštiny a polštiny. Funkcionář Svazu slovanského učitelstva. (†1955 v Dobroticích) – 160. výročí narození

23. 2. 1903 se narodil DOLANSKÝ, Julius PhDr., DrSc., literární historik, slavista, bohemista, komparatista, kritik a kulturní publicista. Na univerzitách v Bělehradě, Záhřebu a Lublani 
studoval jihoslovanské jazyky. Průkopník slovanské komparistiky. V r. 1973 vyšly jeho překlady statí holešovského obrozence Jana Aloise Hankeho z Hankenštejna „Doporučení 
české řeči a literatury“ a „Pokus o splavnění řeky Moravy a obchod Moravanů“ (†26. 4. 1975 v Praze) – 120. výročí narození

VÝROČÍ - ÚNOR

Maruška má narozeniny!!!
V naší sokolovně jí nikdo neřekne 

jinak než Maruška. T. J. Sokolu Holešov 
je věrná od roku 1998, kdy nastoupila 
jako cvičící do zdravotního cvičení pro 
ženy. Od roku 2000 je členkou výboru T. J. 
Sokol Holešov, konkrétně zastává funkci 
náčelnice. Během svého aktivního půso-
bení se za T. J. Sokol Holešov zúčastnila 
4 sletů v Praze ve skladbách, které byly 
určené pro ženy seniorky. Pravidelně se 
také podílela na nácviku skladeb pro děti 

na župní slety. Při rekonstrukci naší so-
kolovny byla nepostradatelnou osobou, 
která neváhala a vždy když bylo potřeba, 
zajistila provoz sokolovny. Má velký podíl 
na tom, že naše budova je po rekonstruk-
ci příjemným, čistým a pěkným místem 
pro řadu členů.

Po splnění odborného školení se 
již po několik let uplatňuje jako aktivní 
trenérka oddílu „Předškoláci“. I ve zralém 
věku ji nedělá problém vzít si na Vánoce 

mezi děti na hlavu červenou čepici, na 
karneval se převléci za babku kořenářku 
nebo na cvičení čarodějnic za ježibabu. 
Její neutuchající energie, jakou věnuje 
našemu oddílu, je pro mnohé inspirativ-
ní a samotná Maruška je příkladem toho, 
že i v seniorském věku může být člověk 
při svém soukromém životě stále spo-
lečensky aktivní, věnovat se a pomáhat 
mladším a stále se zapojovat do sportov-
ních akcí. 

Marie Gajová tento měsíc oslavila 
krásné kulaté jubileum a my ji chceme 
za všechny členy T. J. Sokol Holešov pro-
střednictvím tohoto článku popřát nadá-
le zdraví, štěstí, vitalitu a elán do života.

Maruško, moc Ti děkujeme za dosa-
vadní obětavou práci a pomoc pro T. J. So-
kol Holešov a do dalších let přejeme, aby 
Ti zdraví ještě dlouho dovolilo být usmě-
vavou a akční cvičitelkou v naší sokolovně. 
Za výbor T. J. Sokol Holešov Eva Poiselová

ÚMRTÍ
Ludmila Paštěková – Holešov
Vladimír Lochman – Holešov
Miroslav Julíček – Holešov
Luděk Rohan – Holešov
Vlasta Dobešová – Holešov
Vratislav Mynařík – Holešov
Helena Čudovská – Holešov
Jaroslav Kříž – Holešov
Marie Hejníková – Holešov

Josef Lipner – Holešov, č. Tučapy
Zdeňka Kohoutková – Holešov
Václav Nedbal – Holešov
Karel Hlavica – Holešov
Jarmila Uhlířová – Holešov
Lubomír Zavadil – Holešov
Jiřina Resslerová – Holešov

Zpracovala
Jarmila Medková, matrikářka
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POZVÁNKY

Valašská Noca zahraje v Holešově folk-world music 
Městské kulturní středisko připravuje koncert vsetín-

ské kapely Noca, který se bude konat 18. března v 19 ho-
din v New Drive Clubu holešovského zámku. Vstupenky 
prodává informační centrum nebo je můžete koupit on-
line přes webovou stránku www.holesov.info. K nákupu 
vstupenky vás přes mobilní telefon přenese také QR kód, 
který najdete na plakátu. Cena vstupenky je 130,-. 

Noca je valašská folk-world music kapela, která 
svou tvorbu staví na poezii, lidových písních a opravdu 
dobré muzice. V Holešově koncertovala již před čtyřmi 
lety, v prosinci 2018, taktéž v zámeckém hudebním klu-
bu. Letos v březnu vystoupí v lehce pozměněné sestavě 
Marie Davidová – zpět a ak. kytara, Pavel Ištvánec – 
klavír, Hana Škarpová – violoncello, Aleš Mrnuštík – el. 
kontrabas, Monika Hrdinová – percusse a Zdeněk Miku-
šek – el. kytara. Jako hosté s kapelou zazpívají Radana 
Karolová a Ivana Kašparová. (dap)

Foto Vojtěch Straškraba

Akce Mikroregionu 
Holešovsko
ÚNOR
Obce mikroregionu 18. - 19. 2. vodění medvěda
Jankovice 4. 2. Maškarní ples, 
 hudba Milenium, 
 začátek ve 20.00 hodin 
Prusinovice 4. 2. Obecní ples 
 v Kulturním domě
Zahnašovice  4. 2. Hasičský ples
 11. 2. Maškarní karneval

Sbor dobrovolných hasičů Tučapy vás srdečně 
zve na tradiční Hasičský ples, který se bude konat 
v kulturním domě v Tučapech dne 21. 1. 2023 od 
20:00. K poslechu a tanci bude hrát skupina Pexe-
so. Připravena je bohatá tombola.
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V listopadu se po celé České republice konala 
sbírka na podporu válečných veteránů a bojovníků 
za svobodu. Symbolické vlčí máky po třiceti ko-
runách nabízela holešovská knihovna. Její vedoucí 
Irena Železná potvrdila, že naše město mělo od or-
ganizátorů sbírky k dispozici padesát kusů kytiček 
a prodalo se čtyřicet sedm. „Neznamená to však, že 
si počet prodaných kytiček vynásobíme cenou. Lidé 
totiž do kasičky vhazovali i vyšší částky,“ vysvětlila 
Irena Železná s tím, že probíhá sčítání.  Kolik peněz 
bylo v Holešově skutečně vybráno, však v době uzá-
věrky lednového Holešovska nebylo známo. 

(dap)

Možná jste si během některé pietní akce v Holešově 
a okolí všimli vysokého mladého muže v dobové unifor-
mě. Je to Jan Machala, historik holešovského muzea a 
současně člen Klubu vojenské historie. Pravidelně salu-
tuje při vzpomínkových akcích k významným výročím 
státu. Naposledy držel čestnou stráž 11. listopadu při 
pokládání věnců válečným veteránům.

Jan Machala má z historie rád především období 
dvacátého století. „Už od studií je to pro mě nejzajíma-
vější úsek dějin. V hromadě dochovaných materiálů je 
stále co objevovat, je to taková detektivní práce,“ vy-
světluje. 

Doma má tři uniformy. Všechny jsou kopie česko-
slovenských uniforem, z východní a ze západní fronty 
druhé světové války. Přestože jsou vyrobené z vlny, po-
kud není příliš velké horko, jsou prý pohodlné… až na 
britský vlněný battledress, který se skládá z nepraktické-
ho krátkého bolerka a širokých kalhot s vysokým sedem. 

„Člověk se předkloní a hned má holá záda. Když 
někde v zákopech zafouká, je v battledressu zima,“ kon-
statuje muzejník.

Svízel je také s vlněným vojenským kabátem, který 
sám o sobě váží dvě tři kila. Ale když v něm člověk zmok-
ne, najednou na těle vláčí dalších deset kilo. Nehledě na 
to, jak mokrá vlna zapáchá. 

„Základem je prostě nezmoknout nebo mít pláš-
těnku, která byla součástí výbavy vojáka,“ dodává Jan 
Machala. 

Samostatnou kapitolou je způsob úvazu řemení. 
Jinak se spojovalo na západní frontě a jinak na východní, 
i když se jednalo pořád o to samé řemení. 

„Vojákům na východní frontu žádný manuál nepo-
slali a oni si s řemením poradili po svém. Fungovalo to, 
ale nebylo to tak, jak to Britové původně zamýšleli,“ vy-
světluje historik, který musel sám zapátrat na internetu, 
aby pochopil jak řemení, záměrně univerzálně konstru-
ované pro všechny typy vojáků, dát dohromady. Tedy  
i způsob úvazu řemení na uniformě vypovídá o tom, kde 
voják sloužil, nicméně nejdůležitějším znakem k rozliše-
ní byla zbraň.

Jako člen Klubu vojenské historie se holešovský 
muzejník zúčastňuje různých akcí především na Moravě, 
ve výjimečných případech i v Praze. „Když držím čest-

V práci historik, v uniformě voják
nou stráž, všímám si, že jsem pro lidi vždy zajímavým 
zpestřením, a to je dobře, protože je to donutí zastavit 
se a uvědomit si, že tady je místo vzpomínky, nějaký 
pomník,“ popisuje své pocity. Vzpomíná na nejhlubší 
zážitek s Klubem vojenské historie, když se před lety 
zúčastnil rekonstrukce cesty československé samostatné 
brigády od slovenských hranic po Břest: 

„Šli jsme pěšky, stejně jako českoslovenští vojáci na 
konci války, a mě ohromila reakce lidí, kteří nás vítali. 
Asi nejsilnější to bylo v Lukovečku, kde jsme paradoxně 
předem nebyli vůbec hlášení, protože tam nebyla plá-
novaná žádná pietní akce. Lidé přesto vycházeli z domů 
a nosili nám koláče a slivovici… Tehdy jsem si připadal 
jako osvoboditel.“

Jan Machala by jednou rád vlastnil uniformy všech 
novověkých vojenských jednotek, které měly souvislost 
s Holešovem. Jako první si pořídí uniformu prvorepub-
likových hraničářů.

Dana Podhajská

Foto Dana Podhajská
Holešovský historik a muzejník Jan Machala v uni-

formě československých vojáků na západní frontě a v pro-
storách muzea, které bylo na zámku otevřeno loni na jaře. 

XXI. Letní iluze 2023... Na rozcestí Valašska a Hané
Vážení výtvarníci, 
Na rozcestí Hané a Valašska - takové je téma 21. 

ročníku výstavy regionálních výtvarníků Letní iluze. Ur-
čitě se nejedná jen o geografické umístění Holešova, ale  
o celý kontext, který téma nabízí. Je jen a pouze na vás, 
jak jej uchopíte a jak se necháte inspirovat. Podstatné je 
tvořit a věřte, že se opět, stejně jako v roce 2022, dostane-
te do příjemné umělecké společnosti. Dvacátý první roč-
ník vaší výstavy totiž volně naváže na výstavu valašských 
velikánů jako byl například Jan Kobzáň. Kulturní středis-
ko ji v létě příštího roku připravuje do zámeckých sálů. 

Inspirativní určitě bude také společnost absolventů 
Základní umělecké školy Holešov, kteří se v roce 2023 
k vám, účastníkům Letních iluzí, opět přidají. Nepůjde 
však o tematické spojení, ale o propojení umění na-
stupující generace s generací stávající. Mladí výtvarníci 
představí dílo či téma, které si na závěr studia sami vy-
brali a jehož prostřednictvím prokáží výtvarnou i umě-
leckou dovednost.  

Pokud máte zájem vystavovat v barokních prosto-
rách holešovského zámku, pošlete přihlášku emailem 
na podhajska@mks-holesov.cz nebo telefonicky 739 

245 461 a to nejpozději do poloviny dubna. 2. května 
2023 je uzávěrka odevzdání děl. Od každého autora bu-
deme přijímat maximálně pět prací a jako organizátoři si 
vyhrazujeme právo užšího výběru. Výstava Letní iluze je 
pro autory z Holešovska, Bystřicka, popřípadě východní-
ho Kroměřížska. To je další podmínka účasti. 

Výstava se bude konat na chodbě prvního patra 
zámku a to od 1. července do 3. září 2023 a svá díla mů-
žete nabídnout k prodeji.

Za realizační tým Dana Podhajská, 
manažer PR a marketingových komunikací, MKS

SPOLEČNOST



12 | holešovsko www.holesov.cz

Konec roku 2022 byl úspěšný
Hned několika úspěšnými akcemi jsme zakončili 

na 1. ZŠ uplynulý kalendářní rok. Dvacítka našich žáků 
osmých a devátých tříd opět skládala zkoušky z ang-
lického jazyka Cambridge English. A opět byli všichni 
úspěšní. Po domluvě s jazykovou školou Lingua centrum 
ve Zlíně jsme ve škole vytvořili podmínky, aby zkoušky 
mohly proběhnout bez problémů přímo u nás. Bylo třeba 
zabezpečit naprosté soukromí u školních počítačů. V tom 
nám vyšla vstříc holešovská firma Pokart, která vyrobi-
la kartonové zástěny pro každou PC stanici a věnovala 
nám je jako sponzorský dar. MOC DĚKUJEME! Dále paní 

zástupkyně nainstalovala speciální program, což se uká-
zalo jako dost složité a problematické. Ale nakonec i toto 
jsme zvládli a zkoušky mohly proběhnout.

A kteří jsou ti úspěšní absolventi? Úroveň KET zvládli 
Adéla Sedlářová, David Hanzlík, Matyáš Pecl, Vanessa Paři-
lová, Vítězslav Pospíšil, Viktor Ležák, Alžběta Bílková a Ma-
těj Holub. Zkoušku PET zdolali: Kateřina Konečná, Antonín 
Hanák, Adéla Matyášová, Natália Vyvlečková, Tadeáš Fiala, 
Sofie Chrástecká, Vít Kužela, Tomáš Podlas, Radim Sklenář, 
Tomáš Zimčík, Kryštof Zdráhal. Zkoušek se zúčastnili úspěš-
ně i žáci jiných škol, například 3. ZŠ Holešov a žáci ze Zlína.

Když funguje spolupráce s rodiči
V rámci hodin prvouky se třeťáci 1. ZŠ podívali do 

firmy HAPPY SNACK a vyzkoušeli si, jak se připravují 
balíčky s ovocem do škol. V předvánočním týdnu také 
navštívili firmu ELKO, kde si prošli celou výrobou elek-
tronických zařízení a se zájmem sledovali práci zaměst-
nanců, ale i strojů, které lidskou práci velmi usnadňují. 

V rožnovském skanzenu

Učíme se badatelsky
V hodinách prvouky nezahálíme!  Na spoustu věcí se 

snažíme přijít sami.  V projektu „Učíme se badatelsky“ se 
seznamujeme s neživou přírodou pomocí jednoduchých 
pokusů. Cílem je přijít si na odpovědi sami. Snažíme se 
informace třídit, vyhodnocovat výsledky, formulovat 
závěry a prezentovat před ostatními výsledky svého 
snažení. Zní vám to hodně vědecky? A proč by ne, jsme 
vědci začátečníci.

Ve druhém prosincovém týdnu se žáci 2. a 3. tříd 1. ZŠ Holešov jako obvykle vydali na exkurzi do Rožnova pod 
Radhoštěm. Měli možnost projít si Valašskou dědinu a nahlédnout tak do minulosti. Seznámili se s obyčejným životem 
venkovských lidí, prohlédli si malebná stavení. Dozvěděli se také více o vánočních tradicích a zvycích typických pro 
valašskou oblast. Příjemnou vánoční atmosféru doplňoval také čerstvý sníh, zasněžená krajina a slunce, které celý 
den krásně svítilo.

1. ZŠ opět na střední 
škole

V pátek 16. prosince se další dvě sedmé třídy, ten-
tokrát 7. B a 7. C, vypravily do Bystřice pod Hostýnem 
na SŠ nábytkářskou a obchodní, aby si tam žáci v míst-
ních dílnách vyzkoušeli svoji zručnost. Jejich úkolem 
bylo vytvořit si ze dřeva postavičku robota – žáci sami 
si museli jednotlivé díly nařezat, obrousit, vyvrtat… 
Můžeme konstatovat, že děti máme šikovné, všichni si 
s prací poradili, někteří si dokonce ještě stihli vyřezat  
z dýhy několik vánočních ozdob. Aby šla práce dětem 
lépe od ruky, dostal každý na posilněnou celou pizzu  
a limonádu. Spokojenost byla veliká.

Charitativní jarmark
Druhou úspěšnou akcí byl předvánoční jarmark, 

který jsme po dvouleté přestávce mohli opět realizovat. 
Nadšení žáků při vyrábění ozdob, přáníček a drobných 
dárků bylo ohromné. Proto také návštěvnost jarmarku 
ze strany rodičů i dalších Holešováků byla enormní. To se 
podepsalo i na skvělém výtěžku z příspěvků návštěvní-
ků. Ten jsme věnovali rodině nemocného chlapce z Hole-
šova Matyáška Urbana na podporu jeho rehabilitačních 
pomůcek.

Co ještě jsme na konci 
roku stihli

Předvánoční čas nám ve čtvrtek 15. 12. zpříjemnil 
kouzelník Mág Radek se svou show. Více jak 60 dětí škol-
ní družiny se mohlo potěšit jedinečným vystoupením 
plným zábavy, dramatických a kouzelných okamžiků.

Vánoční pokusohraní připravila zase paní učitelka 
Winklerová se svými žáky z badatelského kroužku pro 
ostatní třídy 1. stupně.  V nazdobeném atriu školy žáci 
předvedli spolužákům efektní fyzikální a chemické jevy. 

Výuku jsme ukončili stovkami přáníček předaných 
učitelům, ostatním zaměstnancům školy i žákům.  
U vchodu školy všechny vítala „delegace“ vedoucích 
pracovníků a zástupců školní samosprávy. Popřáli jsme 
si dobré zdraví a klidně prožité svátky. Ve školní družině 
i ve třídách se konaly tradiční besídky. Všichni se na sebe 
usmívali a objímali se. Poslední dny tohoto roku jsme ve 
škole opravdu prožili ve štěstí a radosti. A totéž přejeme  
i všem rodičům, spolupracovníkům ve školách, institu-
cích a firmách z Holešova a okolí. 

Za všechny na 1. ZŠ Holešov
Mgr. Jarmila Růžičková

Tyto exkurze se mohly uskutečnit díky rodičům, kteří  
v těchto firmách pracují a žákům návštěvu umožnili. Pro 
děti je velmi obohacující, když vidí práci svých rodičů 
a znají holešovské podniky, ve kterých možná budou 
jednou pracovat. Za tuto vstřícnost a skvělou spolupráci 
rodičům našich dětí moc děkujeme.

ŠKOLSTVÍ
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Podpora nadaných žáků 
Není vůbec pravidlem, že dítě s nadáním se dokáže 

uplatnit zcela samo, bez jakékoli pomoci a podpory, že 
nepotřebuje ostatní ke svému rozvoji. Je veřejně uzná-
vaným omylem, že nadané dítě je vlastně úspěšné ve 
všem a nemá žádné problémy. Často je tomu naopak. 
Navzdory těmto a podobným mýtům, právě nadané děti 
potřebují zažít úspěch, aby byly nadále vnitřně motivo-
vány usilovně (spolu)pracovat na rozvoji svého vzácného 
potenciálu. Neobejdou se bez systematické péče, výcho-
vy a vzdělávání v bezpečném prostředí plném vzájemné 
důvěry, harmonie a povzbuzení.  Řešením však není jen 
podpora skupin homogenních kolektivů nadaných žáků, 
ale naopak podpora společného vzdělávání v kolektivech 
heterogenních tak, jak ukazují i úspěšné vzdělávací systé-
my světa. Právě proto 2. Základní škola Holešov prosazuje 
a trvale uplatňuje v rámci inkluzivního vzdělávání nejen 
podporu dětí ohrožených školním neúspěchem, ale také 
proaktivní přístup k talentovaným žákům, tak aby jejich 
přirozené vlohy nezůstaly nevyužité. Rozvoj a podpora 
mimořádných schopností dětí je realizována a organi-
zována takovým způsobem, aby nebyla jednostranná  
a neomezila pestrost a šíři obvyklé vzdělávací nabídky. 

V souladu s tímto cílem byly vybrané učitelky 2. Zá-
kladní školy Holešov od června do prosince tohoto roku 
zapojeny v projektu Implementace Krajského akčního 

Slavnostní den slabikáře (2. ZŠ)
Od 1. září čas neúprosně pokročil a s ním i dovednosti našich prvňáčků. A co je odměnou za prokázání perfektního 

skládání písmen, slabik a čtení už celých vět? No přece první opravdová kniha…SLABIKÁŘ! A ten si zasloužily děti z 1. B 
koncem listopadu. A než se žáci zakousli do práce se samotným Slabikářem, ochutnali výtečný dort, který lahodil jejich 
mlsným jazýčkům. 

Tento slavnostní den si užili nejen žáci s paní učitelkou, ale i rodiče, kteří  se mohli na vlastní oči přesvědčit, jaký kus 
práce jejich děti zvládly od nástupu do školy. 

plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, 
který cílí na podporu pedagogických pracovníků zapoje-
ných škol v péči o nadané žáky. Aktivita je realizována ve 
spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.

Co vše se v rámci metodické podpory pedagogickým 
pracovníkům realizovalo? 

Poradenství při vyhledávání a identifikaci nadaných 
žáků ve škole, podpora diagnostických kompetencí peda-
gogů, nastavení metodiky zacházení s diagnostikovaným 
nadaným žákem, pomoc při zavádění pozice školního ko-
ordinátora podpory nadání, konzultace s učiteli zaměřená 
na přípravu, realizaci a evaluaci plánů pedagogické pod-
pory nebo individuálních vzdělávacích plánů nadaného 
žáka, individuální poradenství učitelům v oblasti aplikace 
diferencovaného kurikula nadaným žákům, návrhy na 
minimalizování nevhodného nálepkování nadaného žáka 
v průběhu realizace kurikula. V neposlední řadě tým ko-
operoval při tvorbě školní koncepce podpory nadání i při 
vytváření sítě s vnitřními (pedagogové, školní poraden-
ské pracoviště, rodiče nadaných žáků) i vnějšími subjekty 
spolupracujícími na rozvoji potenciálu nadání. 

To vše se uskutečnilo proto, aby všechny děti v této 
škole rozuměly více samy sobě, své jedinečnosti a mohly 
v budoucnu v něčem užitečném vyniknout. Aby učitelé 
ještě více, zodpovědněji mohli pracovat na tom, aby ka-
ždého žáka inspirovali, povzbuzovali a podporovali jeho 
přesvědčení, že je na každém člověku, kam až v rozvoji 
svého nadání dojde.  Mise školy je na této cestě jasná - 
podporovat fantazii, neotřelá řešení problémů, podpo-
rovat kritické myšlení a vytvářet atmosféru, ve které je 
dělání chyb přirozenou součástí výchovně-vzdělávacího 
procesu. Vytvářet ve třídě podnětné prostředí, ve kterém 
žáci pobývají rádi. Společně s nimi slavit jejich pokroky  
a společně prožívat jejich úspěchy, společně se s nimi ra-
dovat z pestrosti, kterou do života třídy jejich potenciál 
nadání přináší. 

PhDr. Iva Staňková, Ph.D.
Tyto aktivity jsou financovány v rámci projektu Imple-

mentace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro 
území Zlínského kraje II (reg. č.: Z.02.3.68/0.0/0.0/19_07
8/0018903). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně je partnerem 
Zlínského kraje.

Ježíškova vnoučata
Na holešovskou tradici zpívání a vystupování pro 

seniory v předvánočním čase jsme tentokrát naváza-
li i my, žáci a učitelé 2. ZŠ Holešov. Krátké pásmo koled  
a vánočních písní připravily děti ve sboru s paní asistent-
kou Krmencovou a také zazpívali žáci druhého stupně pod 
vedením pana učitele Ballnéra. Vystoupení doplnili nada-
ní žáci, kteří navštěvovali či navštěvují výuku ZUŠ. Zazněly 
tedy zpívané koledy, klarinet, flétna, klávesy i kytara.

Věřím, že jsme přispěli k navození příjemné atmosfé-
ry a potěšili všechny, kteří naše vystoupení viděli naživo, 
nebo je poslouchali v rozhlase, který v Centru pro seniory 
zprostředkoval přenos i pro ležící klienty tohoto zařízení. 
Přáníčka, která jsme přinesli s sebou, doplnily dárečky 
z kulturní komise města. Druhé vystoupení jsme měli  
o hodinu později v Domě pro seniory na Novosadech.  
I tady si s námi babičky a dědečkové zazpívali. Všem tedy 
hodně štěstí a zdraví v novém roce.

Mgr. Zdeněk Ballnér

2. ZŠ Holešov otevře novou třídu s rozšířeným vzděláváním
Již pátým rokem v řadě se na 2. ZŠ Holešov otevře ve 

spolupráci se Světem vzdělání nová třída s rozšířenou vý-
ukou. Oblíbený koncept s nadstandardní výukou angličti-
ny, Hejného matematiky, osobnostního rozvoje a progra-
mování tak bude pokračovat i ve školním roce 2023/2024.

Třídy s rozšířenou výukou, které fungují díky part-
nerské spolupráci ZŠ Holešov a spolku Svět vzdělání, se 
staly vyhledávanou alternativou k běžné výuce. Děti se 
zde už od první třídy učí nejen angličtinu nebo logiku, ale 
také matematiku Hejného metodou. Tato metoda výuky 

se osvědčila jako velmi efektivní nástroj, díky kterému 
děti matematice skutečně porozumí a jsou schopny její 
principy samostatně aplikovat. Ve třetí třídě pak dětem v 
rozvrhu přibyde i programování, které je dalším pilířem 
tohoto konceptu. Výpočetní technika dnes vládne světu, 
proto je důležité, aby se děti učily vládnout výpočetní 
technice. Posledním nadstandardním předmětem v těch-
to třídách je osobnostní rozvoj, který je, jak již z názvu 
vyplývá, zaměřen na zdravý vývoj osobnosti. Děti se zde 
učí například komunikaci, týmové práci i sebepoznání.

Zvažujete pro svého budoucího prvňáčka něco na-
víc? Chcete mu dopřát nejen kvalitní výuku, ale i stimu-
lující studijní prostředí s důrazem na vlastní potenciál? 
Srdečně vás tímto zveme na tradiční informační schůzku, 
která proběhne 17.1. v 16:00 v prostorách školy na adrese 
Smetanovy sady 625. Dozvíte se zde podrobné informace 
jak o náplni a průběhu rozšířené výuky, tak o podmínkách 
přijetí. Více informací můžete nalézt i na webu www.
svetvzdelani.cz

Návštěvy z MŠ (2. ZŠ)
Naši prvňáčci měli možnost se setkat se svými býva-

lými paními učitelkami. V měsíci listopadu se do naší ško-
ly a hlavně přímo do výuky přišlo podívat několik skupin 
dětí mateřských škol z blízkého okolí. 

Zvídaví předškoláci nahlédli do opravdové vyučovací 
hodiny v základní škole. Nebylo by to ale ono, kdyby se 
oni sami do výuky nezapojili. Naši žáci přijali děti z MŠ  
s otevřenou náručí a s nadšením spolupracovali na růz-
ných úkolech a činnostech. Předškoláci byli šikovní a vel-
mi se jim u nás ve škole líbilo. 
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Vánoční nadílka pro školní knihovnu 3. Základní školy
Stalo se vám někdy, že jste odcházeli z knihkupectví 

s kufrem plným knih? Nám se tento sen většiny čtenářů 
splnil. Naše školní knihovna dostala ježíška.

Čtenářské dílny patří u našich žáků trvale k oblí-
beným hodinám.  Těší nás, když se do kabinetu češtiny 
nahrnou žáci a mohou si vybírat z množství rozmani-
tých knih. 

Snažíme se knihovnu doplňovat novinkami i kla-
sikou napříč žánry, knihami oceňovanými literárními 

cenami, knihami různých oborů od sportu po výtvarné 
umění. Také se snažíme žákům nabízet knihy, které i přes 
svou kvalitu nejsou mnohými knihkupci řazeny mezi 
nejprodávanější.

Moc rády jsme strávily čas v nezávislém Dětském 
knihkupectví Zlatá velryba v Olomouci. Věříme, že kni-
hy, které jsme zde s velkým potěšením vybraly, zaujmou  
i naše čtenáře.

 vyučující jazyka českého, 3. ZŠ Holešov

Pod pokličkou školní jídelny 3. ZŠ Holešov
Když se řekne školní jídelna, spousta z nás si před-

staví ne příliš vábně vypadající talíř s jídlem, které bo-
hužel nechutná o moc lépe, než vypadá. A přesně toto 
se snažíme změnit a dokázat tak, že i ve školní jídelně 
mohou být děti spokojené a odcházet s plnými bříšky. 

V naší školní jídelně se snažíme vařit zdravě, pes-
tře, moderně, z kvalitních a čerstvých surovin a pokud 
to jde, tak i přirozeně bezlepkově, protože víme, že to je 
pro naše tělo lépe stravitelné. Například spoustu omáček  
a polévek zcela nebo částečně zahušťujeme rozmixova-
nou zeleninou. Dále se postupně snažíme dětem serví-
rovat i takové potraviny a úpravy pokrmů, na které jsou 
méně zvyklé nebo je ještě neochutnaly vůbec. Zároveň 
ale pravidelně zařazujeme i ta nejoblíbenější dětská jíd-
la tak, aby si na své přišel opravdu každý. 

Rádi bychom vás tímto také pozvali přímo pod po-
kličku školní jídelny, kde máte možnost prostřednictvím 
fotogalerie obědů na webových stránkách 3. ZŠ Holešov 

Čekání na Vánoce 
jsme si užili

Spolek žáků na 3. Základní škole pravidelně připra-
vuje pro žáky i pedagogy zajímavé společné aktivity.  
V prosinci byla vyhlášena výzva „O NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁ-
NOČNÍ VÝZDOBU TŘÍDY“. 

Všechny vánočně laděné třídy byly překrásné,  
a tak vybrat  tu s nejkrásnější  výzdobou,  se ukázalo 
být nesmírně náročným úkolem. I tak jsme se tohoto 
nelehkého úkolu zhostili a jako obzvláště vydařené jsme 
vyhodnotili třídy 1.A, 2.B, 3.A, 4.B, 5.A, 6.B, 7.C, 8.B  
a 9.B. Zvláštní pochvala patří na prvním stupni třídě 2. B 
a na druhém stupni třídě 6. B, jejichž výzdoba byla do-
tažena do posledního vánočního detailu. Všechny třídy 
byly sladce odměněny a předvánoční čas si žáci ve svých 
třídách pěkně užili.  

Spolek žáků, 3.ZŠ Holešov

Malované vtípky na téma zdravá 
výživa

V září 2022 se žáci 2. stupně 3. Základní školy zapojili do výtvarné soutěže HA-HA-
-HÁ HAPPY SNACK – Vysmátý kalendář, kterou vyhlásila firma Happysnack. Úkolem 
žáků bylo namalovat nebo nakreslit nějaký vtip tematicky zaměřený na zdravou výživu, 
zdravý životní styl, školní svačinky, školní automat nebo obecně školní prostředí. Sou-
těže se účastnilo přes 500 dětí z celé republiky. Obrázky Marie Pospíšilové (6.C) a Emmy 
Veverkové (7.C) byly vybrány do kalendáře HAPPY SNACK  2023. Gratulujeme. 

MgA. Barbora Sousedíková, vyučující výtvarné výchovy  

v sekci „Školní jídelna“ nakouknout, jaké dobroty vaří 
dětem naše šikovné paní kuchařky. 

Jsme rádi, že u nás dětem chutná a snažíme se  
i v této nelehké a ekonomicky velmi náročné době udr-
žet našim malým i velkým strávníkům přesně ten stan-
dard, na který jsou v naší jídelně zvyklí. 

Za kolektiv školní jídelny přeje vše dobré v roce 
2023 Veronika Sedláčková, vedoucí ŠJ
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Povedenou podzimní část sezony mladší přípravka SFK ELKO Holešov 
završila turnajem v Brně

Podzimní část sezony mladší přípravky Holešova se 
stala minulostí. V rámci okresního přeboru jsme odehrá-
li celkem 8 mistrovských utkání. Účastnili jsme se také 
krajského přeboru, kde jsme hráli dalších 5 zápasů. Jak 
to tak už ve věkové kategorii od 7 do 9 let bývá, pada-
lo hodně branek. Zápasy byly určitě zajímavé, na čemž 
se nepochybně podíleli i rodiče a další diváci. Polovinu 
sezony jsme završili turnajem Starez Cup 2022 v Brněn-
ských Ivanovicích. Turnaj určený pro ročníky narození 
2014 je rozdělen do tří kol a pořádá jej Fotbalové cen-
trum Brno v nafukovací hale. 

V prvním kole, jehož se účastnilo celkem 7 týmů, 
jsme skončili na solidním čtvrtém místě s minimální 
ztrátou na třetí tým Blanska, s nímž se nám podařilo 
zvítězit. Do dalších bojů tedy máme výhodnou pozici. Za 
podzimní část sezony musíme kluky pochválit, opravdu 

První polovina volejbalové sezony 2022/2023
Volejbalisté SKP Holešov odehráli v průběhu podzi-

mu přesnou polovinu svých utkání v krajském přeboru 
mužů Zlínského kraje. Tři utkání sehráli na domácí palu-
bovce, dvě pak na hřištích soupeřů.

Do nové sezony vstoupili holešovští volejbalisté se 
dvěma rozšířeními kádru. Po roční pauze se vrátil sme-
čař Pavel Červenka. Druhou posilou je pak libero Jan 
Herman, který se do Holešova, kde začínal s mužským 
volejbalem, vrátil po třech letech na hostování z klubu 
SK Kojetín. První domácí dvojutkání s družstvem SK 
Kojetín 2016 „C“ mělo pikantní nádech díky osobním 
vazbám ze společných působeních v celcích SKP Holešov 
či nedalekého Hulína. Soupeře z Kojetína se podařilo  
v obou zápasech dostat pod tlak servisem, obranou na 
síti a dohrávkou bodových situací, což vyústilo v zisk šes-
ti bodů bez ztráty jediného setu.

Další domácí dvojutkání sehráli holešovští s celkem 
TJ Bojkovice “A”. Výsledky z utkání v minulé sezóně dáva-
ly tušit, že tento soupeř bude pravděpodobně tím nejob-
tížnějším v soutěži. Po vlažných začátcích prvních dvou 
setů prvního utkání se Holešovu podařil vstup do třetí 
sady a celý set držel soupeře pod sebou především servi-

sem a blokem. Obdobně tomu bylo i v setu čtvrtém, což 
vedlo ve vítězství 3:1. V druhém utkání měly hlavní role 
podání a jeho příjem. Zatímco první a druhý set měly re-
lativně vyrovnaný průběh, třetí a čtvrtý set byly ve zna-
mení herních kolapsů. Ve třetím setu se Holešovu, i přes 
střídáním nahrávače, smečaře i libera, nedařilo. Změny 
přinesly kýžený impuls až ve čtvrtém setu, který Holešov 
ovládl s deseti bodovým rozdílem. V tiebreaku se opět 
více zadařilo hostům z Bojkovic a přes intenzivní snahu 
hráčů SKP v závěru zkrácené sady se zvítězit nepodařilo.

Třetí dvojutkání v Holešově se odehrálo s celkem 
ze Starého Města. S výjimkou druhého setu byla hra 
relativně pod kontrolou domácích hráčů. Klíčové bylo 
ubránit smečaře soupeře. Což se tři sety dařilo a vedlo 
to ve vítězství. Ve druhém zápase pak holešovští prostří-
dali oba smečaře a nahrávače a získali tak výhodu vůči 
soupeři, jenž na klíčových postech začal být limitován 
fyzickými možnostmi. Což vedlo ve vítězství Holešova 
3:0. Také v obou venkovních dvojzápasech volejbalisté 
SKP neztratili ani set. Na první venkovní dvojutkání za-
mířili holešovští volejbalisté do Vsetína. Po rozvážnějších 
začátcích, se hráči SKP chopili průběžného vedení a do-

vedli obě utkání do vítězného konce. Také v dalším ven-
kovním dvojzápase v Bojkovicích místní “B” tým pocítil 
sílu volejbalového umění holešovských hráčů. Navzdory 
méně početné sestavě se zde podařilo dvakrát zvítězit, 
a ukázalo se, že holešovští hráči mohou hrát i mimo své 
obvyklé posty. 

15. 10. 2022: SKP Holešov – SK Kojetín 2016 „C“ 3:0 
(11,11,9) a 3:0 (22,20,13)

Sestava 1. utkání: Janečka L., Červenka, Karabec, 
Nášel, Herman L., Douda, libero: Herman J.

Sestava 2. utkání: Janečka L., Býček, Karabec, Nášel, 
Bránka, Douda, libero: Herman J.

29. 10. 2022: SKP Holešov – TJ Bojkovice „A“ 3:1 
(18,-23,16,14) a 2:3 (-18,21,-13,15,-11)

Sestava 1. utkání: Janečka K., Býček, Karabec, Ná-
šel, Bránka, Douda, libero: Vaculík, střídal:

Herman L. Sestava 2. utkání: Janečka L., Bránka, 
Karabec, Nášel, Herman L., Douda, libera: Vaculík,

Herman J., střídal: Býček, Janečka, K.
12. 11. 2022: VK MEZ Vsetín – SKP Holešov 0:3 

(-21,-17,-16) a 0:3 (-24,-19,-15)
Sestava 1. utkání: Janečka K., Červenka, Karabec, 

Nášel, Herman L., Douda, libero: Vaculík, střídal:
Bránka. Sestava 2. utkání: Janečka L., Červenka, 

Karabec, Bránka, Herman L., Douda, libero:
Vaculík, střídali: Janečka K., Nášel
26. 11. 2022: SKP Holešov – VSK Staré Město „B“ 3:1 

(18,-21,17,22) a 3:0 (14,17,21)
Sestava 1. utkání: Janečka K., Červenka, Karabec, 

Nášel, Vaculík, Douda, libero: Herman J., střídal:
Bránka. Sestava 2. utkání: Janečka L., Bránka, Ka-

rabec, Nášel, Herman L., Douda, libero: Herman J.
10. 12. 2022: TJ Bojkovice „B“ – SKP Holešov 0:3  

a 0:3 (-18,-17,-18)
Sestava 1. utkání: Janečka K., Vaculík, Karabec, Ná-

šel, Herman L., Douda, libero: Janečka L., střídal:
Bránka. Sestava 2. utkání: Janečka L., Bránka, Ka-

rabec, Nášel, Herman L., Douda, libero: Vaculík,
střídal: Janečka K.

SPORT

se snažili a nic nevypouštěli. Nejlepšími střelci podzimní 
části se stali Matěj Štěpán s 56 góly a Patrik Stolář s 38 
brankami. Pokračovat nyní budeme tréninky v halách na 

1. ZŠ Holešov a 3. ZŠ Holešov, případně na umělé trávě 
za 3. ZŠ Holešov.

Trenéři Radek, Martin a Ondra
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Rok 2022 je za námi, podobně jako golfová sezóna. 
Proto je snad na místě malé ohlédnutí se a připomenutí 
si toho nejdůležitějšího.

Vedle vítězství v extralize s domovským Brněnským 
Golfovým klubem ovládl také vrchol české turnajové 
sezóny na Mezinárodním mistrovství na rány Czech In-
ternational Amateur Championship. Kromě toho byl nej-
lepším českým hráčem na evropské profesionální túře 
Challenge Tour Kaskáda a na přelomu srpna a září se pak 
zúčastnil vůbec nejprestižnějšího amatérského turnaje, 
Mistrovství světa World Amateur Team Championship 
– Eisenhower Trophy ve Francii. To vše a mnoho dalšího  
k uplynulé sezóně Filipa Jakubčíka. 

Celý rok 2022 byl pro Filipa velmi nabitý a to nejen 
událostmi golfovými, ale i změnami na poli akademic-
kém. V květnu ukončil Filip své středoškolské studium na 
floridské Montverde Academy maturitou. Celé loučení se 
střední školou, ale i golfovou akademií bylo ještě umoc-
něno vyhlášením Filipa Hráčem roku 2022 (IJGA, Flori-
da). Už v polovině srpna se pak vydal vstříc University of 
Arizona, aby zde zahájil svá vysokoškolská studia. Vstříc 
jistotě univerzity, která má vynikající studijní i sportovní 
program. Cíl je tedy v následujících letech jasný, úspěšně 
studovat a při tom se věnovat vrcholovému golfu.

Jako osmnáctiletý měl Filip v uplynulém roce po-
slední možnost zúčastnit se juniorských turnajů. Jedním 
z nich bylo i Mistrovství světa Dustin Johnson World Ju-
nior v Severní Karolíně. Síly poměřovali ti nejlepší junioři 
na světě a bylo se na co dívat. Filipovo 25. místo mu pak 
zajistilo pozvání mezi padesát nejlepších juniorů světa 
na akci Junior Invitational at Sage Valley (22.místo).  
U všech dalších odehraných turnajů, kterých se Filip zú-
častnil, byl už zařazen do kategorie mužů - amatér.

Brzy po návratu do vlasti byla Filipovi na zákla-
dě jeho výsledků udělena volná karta na Challenge 
Tour Kaskáda, druhou nejvyšší profesionální túru. Filip 
skončil s výsledkem čtyři rány pod par na 31. místě ze 
149 hráčů. Zároveň byl i nejlepším Čechem ze šestnác-
ti našich reprezentantů. Tento profesionální turnaj byl 

(71 zemí) v individuálním hodnocení. Dominik Pavouček 
srdnatě bojoval, ale chyběla mu koncovka (93.). Pozici 
leadera týmu nepotvrdil Jiří Zuska, který se nevyrov-
nal s Jet  lagem (113.).  Náš tým skončil na 25. místě, 
které nebylo ale žádným propadákem. Jistě měli na víc, 
umístění v nejlepší dvacítce, které bylo jejich cílem, bylo  
i v jejich možnostech. Své umístění si budou ale moci 
naši reprezentanti vylepšit již příští rok ve Spojených 
arabských emirátech, kde se MS bude konat.

Z Francie odlétal Filip přímo do Arizóny, kde se už 
opět věnoval nejen studiu, ale i přípravě na svůj první 
univerzitní turnaj. Podmínkou těchto turnajů je jejich 
kvalifikace, která je závazná pro všechny členy týmu. Za 
svůj výkon na MS v Paříži byl ale Filip na tento turnaj au-
tomaticky nominován. Ten se hrál ve státě Illinois a pro 
Filipa byl potvrzením jeho skvělé formy. Svým nejlepším 
týmovým výsledkem dokázal, že i jako freshman bude 
patřit mezi opory týmu.Tento výsledek pak ještě dokázal 
potvrdit i na dalším, v pořadí již druhém turnaji, pořáda-
ném v Michiganu. 

Za všechnu tu dřinu, která byla ještě korunována 
skvělými výsledky nejen ve škole, ale i v golfu, má Filip 
náš obdiv. Svými výsledky obhájil již třetím rokem člen-
ství v Czech Golf Teamu, který tvoří dva nejlepší amatéři 
ČR a jeden profesionál. V českém amatérském žebříčku 
mu patří druhé místo a ve WAGRu (Světový amatérský 
žebříček) pak 106. příčka. 

Závěrem je důležité připomenout, že všichni Filipovi 
podporovatelé mají na jeho úspěchu podíl. K nim se již 
dvanáct let řadí i město Holešov a za to mu patří velké 
poděkování.

FILIP JAKUBČÍK synonymem bojovnosti, stability a touhy dokázat 
něco výjimečného

pro Filipa skvělou zkušeností, 
nejen s ohledem na formát i vý-
znam celé akce, ale také na sílu  
a zkušenosti startovního pole, 
se kterým měl Filip možnost se 
potkat. Podobnou, neméně dů-
ležitou zkušeností s profi túrou, 
byla také Czech Open Golf Tour 
na Kunětické Hoře (4. místo).  
V červenci se pak společně vy-
dal s Národním týmem mužů 
na Mistrovství Evropy družstev, 
které se konalo v Anglii. Na něj 
pak navázalo Mezinárodní mis-
trovství amatérů na rány, Czech 
International Amateur Champi-
onship presented by Raiffeisen 
Bank. Jedná se o čtyřkolový 
turnaj s cutem po druhém kole. 
V kategorii mužů Filip obhájil 
loňskou výhru a stal se tak již 
podruhé Mezinárodním mis-
trem ČR na rány.

Po této akci se už v polovině 
srpna vydal do Spojených států, 
aby zde zahájil nový školní rok. 
Už při odletu ale Filip věděl, že se do Evropy zanedlouho 
vrátí, neboť byl nominován na nejprestižnější amatérský 
turnaj, Mistrovství světa družstev, které se mělo konat 
na přelomu srpna a září ve Francii. Český tým ve složení 
Jiří Zuska, Filip Jakubčík a Dominik Pavouček vstupovali 
do turnaje s velkým očekáváním. Náš tým byl složený  
z velmi zkušených a dlouhodobě skvěle hrajících repre-
zentantů. Jejich výborné individuální výsledky dávaly 
Čechům dobrou výchozí pozici před startem. Ten se ale 
od začátku nevyvíjel podle papírových představ. Z trojice 
našich reprezentantů hrál nejvyrovnaněji ten nejmladší, 
Filip Jakubčík, který předváděl skvělou hru a jeho vý-
sledné skóre -8 stačilo na skvělé 19. místo z 213 hráčů 
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Josef Kolář obsadil na Mistrovství světa 18. místo!
Absolutním vrcholem vzpěračské sezóny bylo beze-

sporu prosincové Mistrovství světa mužů a žen, které se 
konalo v kolumbijském městě Bogóta. 

Světového šampionátu se zúčastnil i holešovský 
vzpěrač Josef Kolář, který se tak stal historicky prvním 
sportovcem z holešovského oddílu, který se zúčastnil Mis-
trovství světa v kategorii dospělých v olympijském sportu.

Svými výkony 156 kg v trhu a 190 kg v nadhozu si 
navíc zajistil solidní umístění. V trhu obsadil 20. příčku,  
v nadhozu se umístil na 18. místě a stejnou pozici obsadil 
za výkon 346 kg i v olympijském dvojboji. 

Těmito výkony se zároveň zapojil do kvalifikace na 
Letní olympijské hry 2024 v Paříži. Tato kvalifikace za-
čala právě tímto Mistrovstvím světa a končí evropským 
šampionátem v roce 2024. Vzpírání má na Olympijských 
hrách v Paříži vyhrazeno 60 míst pro muže a 60 míst pro 
ženy, proto budeme držet Josefu Kolářovi palce, aby se 
mu kvalifikace povedla, co nejlépe. 

Zároveň se tímto startem povedl oddílu TJ Holešov 
výjimečný úspěch. Jedná se o jediný vzpěračský oddíl  
v ČR, kterému se povedlo v roce 2022 vyslat své závod-
níky na Mistrovství světa ve všech věkových kategoriích. 
Dokonce se to povedlo třem bratrům z jedné rodiny.

Tanec – sport nebo umění?
Tento jednoduchý titulek obsahuje velmi mnoho 

otázek. Jak velký důraz klást na fyzické výkony taneč-
níků? Je důležitější bravurní technika nebo autentický 
prožitek? Jak je tanec vnímán diváky a jak samotnými 
tanečníky? Tyto otázky mezi námi začaly rezonovat po 
našem předvánočním představení Tančit je jako snít, na 
kterém se představily choreografie jak fyzicky náročné, 
tak náročné na emocionální stránku a niterní prožitek. 
Odpovědi jsme hledaly s nejstaršími tanečnicemi z Ta-
nečního Studia JL, jelikož právě u nich je třeba si nejvíce 
ujasnit a vybalancovat míru techniky, pravdivosti a výpo-
vědní hodnoty tanečního projevu. Za téměř tři roky své-
ho fungování se TS JL vyprofilovalo v sebevědomé místo 
pro dialog pedagog – žák, kde se ani jeden nebojí ko-
munikovat svůj názor a také si názor vyslechnout. Úvahy, 
které z našeho dialogu vzešly mají překvapivě přesah i do 
běžného života a stojí za to se s nimi nejen seznámit, ale 
také zapřemýšlet a odpovědět si sám za sebe.

Co si tedy myslí o tanci ve smyslu umění čtyři taneč-
ní elévky:

„Jednou ze základních věcí proč se tanec považuje 
za umění je jeho estetická stránka. A tanec v této oblasti 
rozhodně vyniká. Navíc mnoho tanečních stylů má svoji 
historii a kulturu, což přidává tanci hloubku jako umění.“

„Tanec je také o improvizaci a naší fantazii.“
„Podle mého názoru se umění nachází v různých 

formách a projevech. Tanec je stejně tvůrčí činnost jako 
malování obrazů. U malování můžeš cokoliv namalovat 
různým způsobem, můžeš se inspirovat od okolních věcí 
nebo vlastními pocity, vymyslet si úplně cokoliv. Podle 
mě se při tanci přemýšlí podobně. Zatančit můžeš úplně 
cokoliv, a proto tanec vnímám jako umění.“

Ovšem tak, jako se nedá hrát na rozladěný hudební 
nástroj, tak se nedá tančit bez technicky připraveného 
těla. Otázka maximálního výkonu a zvládnutí techniky, 
je u každého jiná a závisí na fyzických předpokladech ta-
nečníka, které je nutné respektovat. Jako pedagog mu-
sím umět motivovat i k výkonům na pomezí akrobacie  
a to se neobejde bez kloubního rozsahu a svalové síly, ať 
se jedná o moderní taneční techniky či o balet. Jde tedy 

o umění ve sportu, či sport 
v umění.

Mladé tanečnice mají 
jasno.

„Tanec vyžaduje hodně 
tréninku a fyzické náročnos-
ti. Tanečníci musí být schop-
ni dělat náročnější prvky  
s velkou přesností. Navíc  
v tanci můžeme i soutěžit, 
což je další znak sportu. Ta-
nec může být považován za 
obojí (za umění i sport). Je 
to umění, protože je to for-

ma vyjádření emocí. Je to také sport, protože vyžaduje 
spoustu fyzické náročnosti a trénink.

„Balet je krásný, ale někdy hodně bolí. Dodává mi 
spoustu energie a pozitivní nálady. Balet si představuji 
jako hodně tančení, ale někdy to tak není. Dělají se tam 
také různá gymnastická cvičení, protahování a samo-
zřejmě i posilování.“

Proč tedy mladí lidé věnují spoustu času tréninku 
nejen na hodinách, ale i doma? Tráví nekonečné minu-
ty a někdy i hodiny čekáním na své soutěžní číslo, či se  
v šatně připravují na představení, ze kterého paradoxně, 
vidí jen části, a to ještě ze zákulisí?

Jejich odpovědi jsou jasné a stručné:
„Ať už se na tanec díváme jako na umění nebo 

sport, je to něco, co nás může obohatit a inspirovat.“
„Všichni rádi jezdíme na soutěže ukázat naše po-

kroky, které nás stály hodně úsilí. Naše paní učitelka nás 
moc podporuje a fandí nám, to nám dává sílu.“

„Tanec jako umění je práce a není to nějaká pře-
stávka, ale je to život. Většina mladých studentů nemá 
šanci dělat Tanec umění, a proto se snaží dostat ze 
sportu do umění. Mně připadá umění i sport jako velice 
krásná a vznešená věc.“

„Celý život se točí kolem tance. Tanec je schopen 
nás pobavit nejen aktivně, ale i pasivně při sledování 
v divadle, ve filmu nebo v televizi. Ať už je tomu tak či 
onak, taneční pohyb ve mně vzbuzuje radost, a kde je 
radost, tam je život. Věřím, že to takhle vnímají i ostatní.“

Spoustu krásných zážitků s tancem a při tanci přeji 
nejen svým žačkách, ale i vám čtenářům a těším se na 
setkání při představení nebo při dalších úvahách o tanci.

Jana Lochmanová (v textu jsou použity části 
autentických úvah Kiary, Emy, Júlie a Amálie)

Na Mistrovství světa do 17 let startoval David Kolář, 
na Mistrovství světa do 20 let závodil Jan Kolář a svou 
účastí na světovém šampionátu mužů toto trio uzavírá již 
zmiňovaný Josef Kolář. 

Děkujeme Josefovi i jeho bratrům za skvělou repre-
zentaci města Holešova, Zlínského kraje a České republiky  
v roce 2022 a přejeme mnoho štěstí a úspěchů i v roce 2023.

Jakub Novotný
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Turnaj elevů 26. 11. 2022

Veronika Nášelová opět úspěšná

V dalším turnaji elevů jsme se dvěma týmy vyrazili 
na Vsetínský Lapač.

Tým white nastoupil v sestavě Adam Beneš, Adam 
Grebeníček, Kristýna Kolářová, Max Kajaba, Dominik Mi-
kuš, Daniel Konečný a v bráně Emma Komínková.

V prvním zápase jsme narazili, a to doslova, na FBC Slo-
vácko black. Od začátku jsme tahali za kratší konec. Rozdíl 
nebyl ani tak v pohybu, kde jsme se dokázali Slovácku vyrov-
nat. Ten největší rozdíl byl při kontrole míčku a kvalitě střel. 
Zápas skončil prohrou 5:11, kde se 4x za Holešov prosadil 
Adam Beneš a premiérový gól v kariéře dal Dominik Mikuš.

Ve druhém zápase jsme nastoupili proti Zlín Lions 
blue a zápas jsme rozehráli lépe a dařilo se nám lépe brá-
nit a Adam prokázal schopnost střílet góly. Ke konci sice 

Zlín vásledek stahoval, ale nakonec jsme udrželi vítězství 
4:3. O všechny góly se postaral Adam Beneš.

V posledním zápase na nás čekali domácí ze Vsetína. 
Byla to opět konfrontace s lepším soupeřem, kde jsme se vy-
rovnali pohybem, ale už ne s přesností střelby a technikou. Při 
prohře 5:9 dali góly 3x Adam Beneš a 2x Kristýna Kolářová.

Celkově musím ocenit pohyb našich malých florbalis-
tů, kde jsme v sestavě white měli 2 nováčky, ale víme, na 
čem musíme pracovat, abychom se Slovácku nebo Vsetínu 
trochu přiblížili. (tréner Tkadlčík)

 Tým Holešov Blue se zúčastnil v sestavě: Ondra Kle-
ner (brankář),  Tonda Číhal,  Radim Ptáček, Adam Berežný, 
Mikuláš Zatloukal a Lucka Tkadlčíková. Náš mladý tým 
tentokrát narazil na silné soupeře a postupně prohrál 3:5 

se Slováckem Pink, 1:10 se Zlínem White a 1:7 se Vsetínem 
Red. Za náš tým skórovali 3x Radim Ptáček, 1x Tonda Číhal 
a 1x Mikuláš Zatloukal.

Tým naší přípravky se v sobotu 3.12. zúčastnil turnaje  
v Uherském Brodě.  Sestava týmu: Lucka Tkadlčíková (první dva 
zápasy v bráně), Matěj Kolář (odchytal třetí a čtvrté utkání), Fi-
lip Kolář,  Filip Lánský,  Gabča Hubáčková a Lukáš Benešovský.  
Naše mladé naděje postupně porazily FbC Orel Uherský Brod 
G 10:0, Zlín Lions Blue 7:0, FBK Spartak Hluk 4:0 a Slovácko 
Pink 4:2. Za náš tým skórovali 13x Filip Kolář, 4x Gabča Hubáč-
ková, 3x Filip Lánský, 2x Matěj Kolář a 2x Lukáš Benešovský. 

Tým přípravek si vedl skvěle a bylo radost se na ně 
dívat. (trenér Kolář).

Děkujeme za Florbal Holešov

Po získání zlaté medaile na Mistrovství světa spor-
tovců s DS (v červnu 2022) se sportovní život Veroniky 
vůbec nezastavil, ba naopak, otevřely se jí dveře do dal-
ších sportovních akcí. Zúčastnila se atletických závodů 
v Brně a Olomouci. Dne 22. září se zúčastnila oficiálně 
1. mistrovství ČR sportovců s Downovým syndromem 
v Praze. Po úspěchu na výše jmenované sportovní akci 
(MSDS) se Veronika dokonce stala tváří této soutěže na 
oficiálním plakátu.

Toto mistrovství se konalo pod záštitou nově vznik-
lé asociace – Česká federace sportovců s DS. Důvodem 
vzniku této federace byly dlouhodobé spory jednotli-
vých společností (ČSMPS, VIRTUS, Downuvsyndrom.cz) 

ohledně účasti na sportovních soutěžích. Konečně došlo 
ke sjednocení. Vystoupení Veroniky na tomto mistrovství 
bylo opět velmi úspěšné. Dovezla celou sbírku medailí – 
bronzovou z běhu na 100 m, stříbrnou ze skoku do dálky 
a zlatou ve vrhu koulí, a tím pádem se stala mistryní 
České republiky.

V rámci své svědomité přípravy, kterou Veronika pra-
videlně absolvuje, se stala členkou oddílu Atletiky Hole-
šov, využívá posilovnu Sportovního klubu Policie Holešov. 
Proto, že Veronika je všestranně zaměřená mluví fakt,  
že navštěvuje i tréninky plavání pod Jednotou Orel. Věřím, 
že spolupráce s těmito spolky bude i nadále pokračovat.

Vyvrcholením tohoto hektického období bylo dne 
7. 12. 2022 vyhlášení nejlepšího sportovce s DS v Praze. 
Do nominace se dostalo celkem 8 sportovců. A právě Ve-
ronika Nášelová byla vyhlášena nejlepším sportovcem 
s Downovým syndromem České republiky za rok 2022. 
Vyhlášení proběhlo v krásných prostorách residence pri-
mátora hlavního města Prahy a ocenění předával jednak 
předseda federace, pan Josef Filip, ale také bývalý olym-
pionik a zlatý medailista z Nagana 1998, brankář Domi-
nik Hašek. Celá akce proběhla na vysoké úrovni. Kromě 
krásných zážitků a pocitů si Veronika odvezla nádhernou 
skleněnou plaketu, velký pohár a pamětní stříbrnou 
minci manželů Zátopkových za celkové vítězství v této 
anketě. Toto ocenění je velkou odměnou a zároveň moti-
vací a výzvou do další činnosti.

A jaké jsou plány či výhledy na rok 2023? Jejím 
cílem je splnit limity na Global Games (obdoba Para-
lympijských her) ve francouzském městě Vichy (červen 
2023), následně se pak  zúčastnit evropských her v Itálii 
(červenec 2023).

Závěrem bych rád popřál veselou mysl a zdraví  
v novém roce. Dovolím si jedno poučení na úplný závěr: 
překážky jsou od toho, aby se překonávaly a ne aby se 
vzdávaly či obcházely. Opravdu všechno je možné, když 
se hledá ta správná cesta. A jestli toto je ta správná ces-
ta, ukáže až čas.

AN
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LUKO, s.r.o.
Grohova 1267, 769 01 Holešov

velkooobchod a prodejny potravin

30 let s Vámi
Děkujeme našim věrným zákazníkům, 

zaměstnancům a všem lidem dobré vůle 
za přízeň a důvěru i v příštích letech.

Otevírací doba prodejny Holešov:
Po-Pá      6:00 – 18:30
So             7:00 – 11:30  

www.lukoholesov.cz

Na posledním letošním zastupitelstvu města Hole-
šova, které se konalo 19. prosince 2022, navrhli zastu-
pitelé za KDU-ČSL Ing. Pavel Karhan a Oldřich Rektořík 
usnesení, které zavazuje radu města zhotovit a nechat 
osadit na budovu polikliniky v Sušilově ulici pamětní 
desku, která konečně důstojně připomene působení 
kongregace Milosrdných sester sv. Kříže v Holešově.

Vhodný text pro pamětní desku navrhl Bc. Pavel  
Reimer, který se působením kongregace odborně zabý-
val ve své diplomové práci z roku 2020: „Tato budova byla 
postavena roku 1922 kongregací Milosrdných sester sva-
tého Kříže. Duchovním, vzdělávacím a kulturním účelům 
sloužila až do roku 1950, kdy byly sestry nedobrovolně 
internovány do centralizačního tábora v Bohosudově  
a klášterní budova znárodněna. V roce 2000 věnovala 
kongregace tuto budovu městu Holešov.“

Na doplnění připomeňme, že řeholnice přišly do 
Holešova v roce 1895. Postupně převzaly nejdůležitější 
zdravotní a sociální ústavy ve městě. Především díky 
svému nasazení, odříkání a neskutečné píli se zasloužily 
o jejich úspěšný rozvoj. Nejodvážnějším počinem sester 
se stala výstavba nové klášterní budovy v roce 1922. 
Nejstarší pamětníci dodnes vzpomínají na docházku do 
rodinné školy, mateřské školy, za hudebním vzděláním 
nebo jenom na pravidelné mše svaté. S láskou vzpomí-
nají také na péči, srdečnost a obětavost sester. Historie 
kláštera se uzavřela v roce 1950 jeho nezákonným uza-

Lidovci chtějí připomenout působení Milosrdných sester 
sv. Kříže v Holešově

vřením, zabavením majetku komunistickým režimem  
a internací sester v internačním klášteře v Bohosudově. 
Po roce 1989 se jednalo o možnosti vrácení holešovské-
ho kláštera, ale kongregace se nakonec budovy vzdala  
a roku 2000 ji věnovala městu. Objekt dodnes slouží 
všem občanům jako víceúčelové zdravotnické zařízení.

S ohledem na tento výjimečný historický a majetkový 
odkaz kongregace, považujeme pořízení pamětní desky 

za to nejmenší, co může město Holešov udělat pro to, aby 
bylo ve veřejném prostoru natrvalo připomenuto, kdo bu-
dovu postavil, dlouhá léta užíval, byl o ni neprávem připra-
ven, aby ji po sametové revoluci bezplatně věnoval městu. 
Průběh zhotovení plakety budeme pozorně sledovat. Ter-
mín realizace usnesení byl navržen do konce března.

Mgr. Ondřej Machálek,
člen výboru KDU-ČSL

Vánoční dárek pro Americký park
Chtěl bych touto cestou veřejně poděkovat rodině Šimečkové za jejich vánoční dá-

rek pro Americký park. Spolek Proud Holešov obdržel dárkový poukaz na jednu sazenici 
stromku, který je zatím v lesní školce. Tento poukaz na dub nás velmi potěšil. Nejdříve 
se ale musíme poradit s vedením města o umístění stromu a získání všech potřebných 
povolení od městského úřadu. 

Jsem rád, když lidé z Holešova a okolí myslí na naši veřejnou zeleň a mohou se 
takto zapojit do spolkového života města. Také sněhová nadílka v parku byla pro mnohé 
děti hezkým dárkem. Sáňkování a dětského smíchu bylo v parku mnoho, stejně jako 
„zmrzajících“ rodičů.

Předseda spolku Proud
Mgr. Jakub Nevřala

Silvestrovský výšlap
Dne 31. 12. 2022 pořádal KČT jako každoročně vycházku na Hostýn. Rozloučení se 

starým rokem proběhlo v dobré náladě a radostně jsme oslavili příchod roku 2023. Po mši 
v 10:30, kterou dělal holešovský kaplan a jeho pomocníci, po pohledu na krásné jesličky  
a betlém všichni odcházeli oslavovat příchod nového roku. Nový rok proběhl jako každý rok 
tradičním ohňostrojem v zámeckém parku. Oslavovalo se do skorých ranních hodin. Všich-
ni se těšíme na letošní turistickou sezónu při poznávání naší krásné vlasti a jejich památek.

Do nového roku přejeme všem pevné zdraví a pohodu. 
Za turisty Kryštof a Bob

PŘÍSPĚVKY / INZERCE

Rohálovská desítka se běží 25. 2. 2023
30. ročník běžeckého závodu Rohálovská 10 v Prusinovicích. Kategorie jsou vypsá-

ny od nejmenších dětí po starší žáky, v hlavním závodě na 10 km je celkem 10 věkových 
kategorií, přebor Mikroregionu Holešovsko v silniční běhu. Trasa závodu vede z Prusino-
vic do Tučap a zpět. Další informace najdete na webu www.rohalovska10.cz.
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Zlatý oříšek je soutěž pro talentované děti do 14  let. 
Tato celostátní soutěž probíhá v České republice 24 let. 
Tradičně 1. ledna probíhá finále v České televizi. V le-
tošním roce se do finále probojovalo opět 21 jednotlivců  
a kolektivů z celé ČR.

Také náš Zlínský kraj měl v tomto finále hned ně-
kolik „želízek v ohni“. Do finále se dostali Alex Faivre 
– astronom, matematik, všestranně nadaný chlapec. 
Bayarjavkhlan Delgerdalai – vynikající šachista, Ondřej 
Vašut – pekař, cukrář, děvčata z týmu aerobik MV Team 
UTB Zlín a Janek Paška – hráč na bicí nástroje. Se vše-
mi finalisty byl natočen krátký medailonek, který byl  
v rámci pořadu odvysílán. Celkem bylo rozdáno 7 Zlatých 
oříšků těm nejšikovnějším dětem z různých oblastí zá-
jmové činnosti.

K naší velké radosti jeden z těchto sedmi zlatých 
oříšků získal také Janek Paška, který pochází z Buchlovic 
a navštěvuje ZUŠ v Kroměříži. Je vítězem celorepubliko-
vého kola soutěže ZUŠ 2022 ve hře na bicí. Má za sebou 
živé vystoupení s kapelou Chinaski a spoustu dalších 
úspěchů a vystoupení.

Jankovi moc blahopřejeme a přejeme mu hodně 
úspěchů v jeho hře na bicí a ať se mu splní jeho velké 
přání studovat na konzervatoři.

Všem účastníkům finále Zlatého oříšku děkujeme 
za vzornou reprezentaci našeho kraje a přejeme jim v je-
jich zájmové činnosti co nejvíce úspěchů, a hlavně v tom, 
co dělají, aby jim to přinášelo radost a pocit uspokojení. 
Také v roce 2023 se bude konat v našem kraji krajské 

Janek Paška se stal finalistou Zlatého oříšku 2022
kolo Zlatého oříšku. Nominovat talentované děti do 
14  let mohou rodiče, kolektivy nominují jejich trenéři, 
učitelé, atd. Nominace začíná 1. 6. 2023 a krajské kolo 
se uskuteční v říjnu 2023 v holešovském zámku. Moc se 
těšíme na letošní setkání s mladými talenty z různých 
oblastí.

Věříme, že se talenti opět prosadí a dají o sobě vědět!
Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY

Děti v TYMY vánočně pohladily svým vystoupením celý sál
Ve středu 14. 12. 2022 se uskutečnilo v SVČ TYMY 

„Vánoční pohlazení“. Tato tradiční předvánoční „besíd-
ka“ se bohužel 2 roky nemohla vzhledem ke covidovým 
opatření konat. Proto jsme se všichni letos moc těšili!

Naše vánoční pohlazení přilákala spoustu diváků z řad 
rodičů, prarodičů a dalších hostů. Program byl velmi pes-
trý a zajímavý. Vystoupily v něm děti z většiny tanečních  
a pohybových kroužků. Program byl velmi pestrý a nápadi-
tý, střídaly se taneční choreografie s ukázkami sportovních 
činností – např. capoeira, krav maga, gymnastika.

V programu nechyběl také folklorní soubor Zrníčko, 
svoji premiéru měl také kroužek baletu a moderního 

tance. Do programu se zapojily také děti z kroužku an-
gličtiny, in-line brusle, jumping trampolíny, parkour. 
Samozřejmě nechyběly ani „ostřílené“ taneční kroužky 
- Babydance, Happydance, Hip hop a na závěr vystoupila 
děvčata z tanečního kroužku z Prusinovic.

Svůj program rodičům předvedli také naši kytaristé, 
kteří svými koledami rozezpívali celý sál.

V rámci programu se konalo také ocenění účastníků 
fotografické soutěže Léto s TYMY.

Všechny děti čekal, jak už bývá u nás zvykem, malý 
dáreček od Ježíška – tentokrát Ježíšek dětem z našich 
kroužků nadělil krásné barevné čepice s logem TYMY.

Do této akce přispěly také děti z kroužků výtvarných 
a keramických, které připravily drobné dárky a prodejní 
výstavku svých prací.

Děkujeme všem, kteří zakoupili drobný dárek, popř. 
přispěli do charitativní sbírky „Plyšák pro radost“.

Závěr celého vánočního pohlazení byl opět velmi 
emotivní a vánočně laděný. Děti společně nastoupily za 
zvuku vánoční písně se svíčkami a prskavkami.

Děkuji všem dětem i vedoucím za krásné vánoční 
naladění a pohlazení. 

Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY
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Od ledna otevíráme:
3D TISKÁRNA PRO ZAČÁTEČNÍKY 
HERECTVÍ – pro všechny, kteří mají zájem o diva-
delní prkna, hlaste se v TYMY 
ZDRAVÉ PÍSKÁNÍ 
PLAVÁNÍ RODIČŮ S DĚTMI NA MALÉM BAZÉNĚ
FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK pro začátečníky, naučíte 
se základy focení v ateliéru
TENISOVÁ ŠKOLIČKA - pátek od 15 hodin

Dále je možné se dohlásit do kroužku Malý ku-
til pro děti ve věku 4 – 6 let – úterý od 15:30 hodin 
a kroužek Robotiky pro děti od 9 let – sudá stře-
da od 15 hodin. Na všechny kroužky v SVČ TYMY 
můžete čerpat dotaci do výše 2.000,- Kč na jedno 
dítě, veškeré info na: Darujeme kroužky dětem, od 
ledna možno čerpat dotaci na 2. pololetí, odkaz  
https://admin.aktivnimesto.cz

TYMY 
LEDEN 2023:
20. 1. Sousedská aneb Ples v TYMY – zveme všechny 
rodiče, přátele, sponzory, sousedy a širokou veřejnost 
- od 20 hodin, vstupné v předprodeji: 200,- Kč, vstup-
né na místě: 300,- Kč, k tanci a poslechu hraje skupina 
QUANTO, zajištěn bohatý program a občerstvení
21. - 22. 1. Rodinná putovní hra – česká nej 
27. – 28. 1. Lednové noční deskohraní – od 18 h.
28. – 29. 1. Rodinná putovní hra – Písničkové puto-
vání – info web + fb
28.1. Modelářské dopoledne - 9 – 12 hodin v TYMY, 
přijďte si vyzkoušet modelářské umění, postavit si 
různé papírové modely
29. 1. Dětský karneval aneb ples princů a princezen 
– od 15 hodin, v tělocvičně SVČ TYMY, čeká vás od-
poledne plné tance, her, zábavy, kouzel a překvape-
ní. Nebude chybět tombola a bufet, hudbu zajišťuje 
DJ Lupino, vstupné předprodej: 100,- Kč, na místě: 
150,- Kč 

ÚNOR 2023:
2. - 5. 2. 2023 LEDOVÁ PRAHA – zájezd do Prahy  
v rámci celostátní akce, návštěva zajímavých míst, mu-
zeí, galerií, atd.,... účast na koncertu Děti dětem, počet 
míst omezen, zájemci hlaste se v kanceláři TYMY
4. - 5. 2. Rodinná putovní hra – Hádankové puto-
vání – info na FB + webu
11. - 12. 2. Rodinná putovní hra – Povolání – 
info na FB + webu
13. – 17. 2. JARNÍ PRÁZDNINY V TYMY
13. – 17. 2. JARNÍ LYŽOVÁNÍ NA TROJÁKU
18. - 19. 2. Rodinná putovní hra – Dopravní vý-
chova info web + fb
19. 2. Taneční kurzy pro dospělé – od 18 hodin 
společenská hala SVČ TYMY, cena za pár 2.000,- Kč, 
přihlášky do 31.1.
24. – 25. 2. Valentýnské noční deskohraní 
- od 18:00 hodin
25. - 26. 2. Rodinná putovní hra – Putování 
s Karkulkou – info web + FB

DÍVKA ROKU 2023 – oblastní kolo, 4 dívky postu-
pují do celostátního castingu, děvčata ve věku 13-
16 let, můžete se již nyní hlásit v kanceláři TYMY do 
této zajímavé soutěže, oblastní kolo proběhne 11. 3., 
hlaste se již nyní, přihlášky nejpozději do 20. 2. !!!!!! 
kancelář TYMY nebo na info@tymycentrum.cz
HOLEŠOVSKÝ TALENT 2023 - zájemci ze všech 
oborů zájmové činnosti – tanec, zpěv, kouzla, 
gymnastika, žonglování, atd… pošlete přihlášku  
s krátkým videem, ve kterém předvedete svůj talent 
na info@tymycentrum.cz, termín přihlášek do 1. 3. 
2023,  bližší info kancelář SVČ TYMY
MISS POUPĚ, KVÍTEK – soutěž pro dívky do 12 let, 
bližší info a přihlášky v kanceláři TYMY

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN:
2. 3. Centrum preventivní medicíny – Jak prožít rok 
2023 ve zdraví – beseda s ing. Ladislavem Čapkem, 
diagnostik CPM Brno, od 17 hodin v jídelně SVČ 
TYMY

Pochod pro prales
Od roku 2016 pořádáme každý rok Pochod pro pra-

les. Tento pochod se pořádá na podporu deštných pra-
lesů, kterých každý rok čím dál tím více ubývá. Pochod 
se koná vždy 30. prosince. Nebylo tomu jinak ani letos. 
Účastníci pochodu se sešli na Rusavě u obecního úřadu, 
kde všichni přispěli do pokladničky a podpořili tak tuto 
ekologickou aktivitu. Odtud se pak za krásného sluneč-
ného počasí společně vydali přes kopec na Hostýn, kde 
všichni získali účastnickou placku, občerstvili se dobrým 
vánočním čajem a popřáli si do nového roku vše dobré, 
hlavně pevné zdraví. 

Děkujeme všem, kteří se tohoto pochodu zúčastnili, 
a také za finanční příspěvky, které budou zaslány na účet 
organizace Prales dětem.

Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY

Koledování se Zrníčkem
Tradici koledování se Zrníčkem zahájila před více 

než 40  lety paní Milada Květáková a Eva Mikešová. Tato 
tradice se v Holešově udržuje po celé tyto roky. Každou 
zlatou neděli v 9 hodin ráno se sejdou děti z folklorního 
souboru Zrníčko u vánočního stromu v centru našeho 
města. Děti zde přednesou své vánoční pásmo, zazpívají 
koledy a pak se vydají koledovat po náměstí. Obchodníci 
i mnozí občané našeho města už se na koledníky moc 
těší a radostně je vítají. Koledníci kromě dobré nálady 
a vánočního přání přináší také drobné dárečky, různé 
keramické ozdoby a také „šťastíčka“, která symbolizují 
štěstí, zdraví, lásku a odhání vše zlé. Letošní koledování 
se Zrníčkem provázela ladovská idylka. Celé město bylo 
zasněžené a mrzlo jen praštělo. Děkujeme všem, kteří 
koledníkům přispěli. Z letošní sbírky si opět pořídí další 
součásti krojů. Věříme, že tato tradice bude pokračovat  
i v dalších letech.

Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY



22 | holešovsko www.holesov.cz

INZERCE

Vychází 20. ledna 2023. Periodický tisk územního samosprávného celku. 
Vychází v Holešově 12x ročně. MK ČR E 12040. 
Vydavatel: město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČ 00287172. 
Tisk: TYPOservis Holešov, náklad 6 000 ks. Redakcí nevyžádané rukopisy a neotiš-
těné příspěvky nevracíme ani se k nim nevyjadřujeme. Za věcnou správnost článků 
odpovídají jednotliví autoři. Adresa redakce: HOLEŠOVSKO, MěÚ Holešov, Masaryko-
va 628, 769 01 Holešov. Redakční uzávěrka vždy 5. den daného měsíce. Redakční 
rada si vyhrazuje právo nezařadit příspěvky zaslané po uzávěrce. Kontakt: Bc. Hana 
Helsnerová, tel.: 774 359 921, e-mail: hana.helsnerova@holesov.cz; www.holesov.cz

Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Inzerujte v Holešovsku. Tel.: 774 359 921

www.holesov.cz

Prodám rodinný dům v Tučapech u Holešova. 
Zahrada 720 m2. Obyvatelný ihned. 

Cena 3,8 mil. Dohoda možná. Tel. 771 166 262

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040
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Vystavení IHNED PLATNÉHO dokladu 
ekolikvidace Vašeho autovraku NA MÍSTĚ 

 
 
 

Autovrakoviště Třebětice - Roman Kamenec  
  

  Tel: 777 550 621  ODVOZ VRAKŮ ZDARMA 
 

www.autovrakoviste-trebetice.cz     autovrak@centrum.cz         

ODVOZ A EKOLOGICKÁ  
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ 

 

Vyplatíme vám za váš autovrak 

až 1500 Kč 
 

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040
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ZPRÁVY 

Přípravy na zadání změny územního plánu 
města Holešova finišují

vybudovat komunikaci, veřejné osvětlení, uklízet 
sníh, svážet odpad, tedy zajistit veškerý servis spojený 
s bydlením. Je proto nezbytné směřovat rozvoj bydlení 
do ploch, kde jsou z pohledu města náklady co nejnižší. 
Je nutné respektovat i vlastnické vztahy. Pokud majitel 
stavět nechce a jasně deklaruje, že s výstavbou nesou-
hlasí, tak provádění zastavovacích studií je mrhání pro-
středky, protože k cíli nikdy nedojdeme. Přesně toto se 
stalo v lokalitě na Kozrálově, kdy se vyhovělo jednomu 
majiteli pozemku, který stavět chtěl a nebral se ohled na 
ostatní a ani na zastavovací studii (regulační řád). Dů-
sledkem je, že tam vyrostla nelogická bytová výstavba 
uprostřed polí bez jakékoliv regulace. Je to příklad, jak se 
postupovat nemá. Na druhé straně města pod Želkovem 
stavět chtějí, ale nemohou. Chci tuto situaci narovnat.

2. Zajímavý paradox je s plochami pro rekreaci 
a zahrádkaření. Pokud jste svým pozemkem zařazeni 
do zahrádkářské osady, můžete mít chatku 5 x 5 m, 
ale bydlet v ní nesmíte. Pokud budete mít pozemek 

zařazen jako rekreační oblast, můžete na něm postavit, 
co chcete. Například můžete udělat vysoký betonový 
plot nebo celý pozemek zastavět. Já osobně si ale rekre-
ační oblast představuji především jako přírodní plochu 
s dostatkem zeleně. Právě i o této disproporci diskutu-
jeme a pravděpodobně navrhneme jistá omezení, třeba 
právě v rozměrech domu.

3. Nelíbí se mi ani umístění obchodního centra 
v těsné blízkosti hřbitova, v již tak dopravně přetíženém 
centru. Nyní, když společnost Kaufland od svého inves-
tičního záměru odstoupila, měli bychom se spolu s ma-
jitelem pozemku sejít a domluvit se na způsobu využití 
území, které bude konečně přijatelné pro obě strany.

Dobrý územní plán musí mít v rovnováze všechny 
lidské činnosti a potřeby, tedy nejen bydlení, práci, prů-
mysl i zemědělství, dopravu, ale i odpočinek a životní 
prostředí, u nás například tak aktuální ochranu spodních 
vod. Toto všechno musí být naší prioritou.

Pavel Karhan, místostarosta

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městské kulturní středisko Holešov vyhlašuje výběrové 

řízení na obsazení místa údržbář, technický pracovník
Popis činnosti: zaměstnanec bude zodpovědný 

za technický stav, technický servis a údržbu
Platová třída: 9 podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky a předpoklady pro vznik pracovního poměru: 
• vzdělání elektrotechnického směru, nebo technické za-

měření (min. střední odborné s výučním listem),
• zkušenosti s údržbou,
• orientace v technické dokumentaci,
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
• manuální zručnost,
• časová flexibilita,
• výborný fyzický a zdravotní stav,
• aktivní a zodpovědný přístup k plnění pracovních povin-

ností,
• spolehlivost, pečlivost, samostatnost, občanská a morál-

ní bezúhonnost, odolnost vůči stresu.
Výhodou:
• praxe na obdobné pozici,
• zkouška dle vyhlášky č. 50/78 Sb. – odborná způsobilost 

pracovníka v elektrotechnice, (osvědčení na vyhl. 50/§6).

Náplň práce: zaměstnanec bude zodpovědný za tech-
nický stav, technický servis, údržbu
• řemeslné práce při opravách a údržbě objektů (provádě-

ní drobných oprav, rozsáhlejší opravy dodavatelsky),
• preventivní údržba a pravidelná kontrola elektrotechnic-

kých zařízení budov, vzduchotechnika, výtahy, chladící 
zařízení, EPS),

• pravidelná kontrola technického zařízení budov (teplo-
vodní topení, filtrační systémy),

• dokumentace oprav a revizí,
• kontrola spotřeby energií a dokumentace,
• obsluha a údržba technických zařízení,
• pomoc při technickém zabezpečení akcí a instalaci vý-

stav.
Hlavní pracovní poměr, plný úvazek (40 hodin týdně).
Předpokládaný nástup: dle dohody, možno ihned.
Lhůta pro podání (doručení) přihlášky: písemnou při-

hlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby 
ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 30. 9. 2019 (včetně).

Způsob podání přihlášky: Obálku označte heslem: „VŘ 
– údržbář- technický pracovník“

a)zasláním na adresu: Městské kulturní středisko Ho-
lešov, příspěvková organizace, nám. F. X. Richtra 190, 769 
01 Holešov,

Zastupitelé Holešova na jaře 2016 po ostrých disku-
zích schválili územní plán města. Ale protože je město 
živý organismus, již za pouhé tři roky se sešlo 35 žádostí 
o jeho úpravu. Svoji roli v tom ovšem sehrála skutečnost, 
že tehdy byl některým vlastníkům pozemků způsob vy-
užití změněn bez jejich vědomí nebo přímo proti jejich 
vůli. V mnoha případech uspěchaně a narychlo. Právě 
proto současné vedení města podporuje zadání změny 
územního plánu, aby bylo možné vyjít vstříc majitelům 
pozemků, ale současně zajistit zdravý rozvoj města pro 
budoucí generace. Ostatně téma územního plánu bylo 
ve volebním programu nejen KDU-ČSL, ale i ostatních 
stran. Současný postup v této věci je potvrzením dobré 
spolupráce.

Z těchto 35 předložených žádostí musí o 31 rozhod-
nout zastupitelé. Předpokládáme, že se tak stane na 
jednání zastupitelstva města 23. září 2019. Poté budou 
schválené žádosti zapracovány do zadání změny územ-
ního plánu, kterou zastupitelé schválí na konci tohoto 
roku. Pak už nebude možné do procesu vstupovat řádo-
vě několik roků. Kdo potřebuje změnit účel využití svého 
pozemku, má tak poslední příležitost to udělat.

Kde vidím největší problémy a kde tedy oče-
kávám diskuze?

1. Velkým problémem je určení ploch pro bytovou 
výstavbu. Jsem pro, vyhovět těm, kteří chtějí na svých 
pozemcích stavět. Má to však jeden háček. Pokud vy-
hovíte žadateli, který je se svým obydlím na samotě, 
do budoucna zavazujete město, že mu bude muset 

b)  odevzdáním na Městském informačním centru Ho-
lešov, nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov.

Přihláška musí obsahovat:
• jméno a příjmení,
• datum narození a místo narození,
• státní občanství,
• místo trvalého pobytu, (přechodné bydliště),
• telefonické a e-mailové spojení na uchazeče,
• termín možného nástupu do zaměstnání,
• datum a podpis uchazeče.

Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
• životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstná-

ních, odborných znalostech a dovednostech, údajích 
vztahujících se k požadovaným předpokladům pro obsa-
zení pracovního místa,

• výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců,
• kopie dokladů o dosaženém vzdělání.

Upozornění pro uchazeče: uchazeči, kteří splní poža-
dované předpoklady stanovené tímto výběrovým řízením, 
budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni prostřednic-
tvím e-mailu.  

 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto vý-
běrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Mgr. Aleš Vrtal
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Prázdniny v Sokole Holešov končí a nastává pravidelná cvičební 
a sportovní činnost do konce roku

V již opravené sokolovně pokračuje druhá etapa 
oprav a po 112 letech bude sokolovna opět jako nová. 
O všech akcích i cvičebním programu informujeme veřej-
nost i zájemce o cvičení a sportování v naší propagační 
skříňce umístěné na Sokolském domě.

Přes celé prázdniny probíhaly tréninky karatistů a od-
díl přijímá zájemce o tento sport. K tomu poslouží cvičební 
hodina pro zájemce na začátku září.

Cvičení jógy, tai-či a cvičení při hudbě využívaly ženy 
díky našim cvičitelkám sestrám Mileně Kopečkové, Miladě 
Hyánkové a Lence Šiklové. Díky jejich obětavosti jsme ne-
musely pohybovou aktivitu přerušit a měly zábavu i přes 
prázdniny. Spojujeme užitečné s příjemným, když po hodi-

ně tai-či, která se odehrává v Americkém parku, jdeme do 
cukrárny „U Ámose“ na posezení u kávy se zmrzlinou. Po-
lovinu prázdnin zabralo procvičování sletové skladby „Prin-
cezna republika“, se kterou naši senioři vystoupili první 
zářijovou neděli na oslavách 100 let založení Sokola v Tře-
běticích. V příštím roce bude Sokol Holešov spolu se Sborem 
dobrovolných hasičů slavit 140 let od svého založení. Naše 
ženy a s nimi jediný muž ze Sokola Kostelec u Hol. br. Andr-
lík obětavě procvičovali i v nepříjemném horku to, co se už 
od XVI. sletu trochu pozapomnělo. Všem je potřeba vyslovit 
poděkování za ukázněný a obětavý přístup. Naše cvičitelky 
všestrannosti žactva již po několikáté absolvovaly pobyt 
v přírodě s našimi předškoláky tentokrát v Jeseníkách. 

Těsně před prázdninami proběhl v Americkém parku 
župní závod všestrannosti žactva, který zorganizoval odd. SG 
a zúčastnili se jej cvičenci Sokola Třebětice, Přílepy a Žalkovice. 

Do druhé etapy oprav sokolovny patří i vybudování 
nové nářaďovny a s tím spojené zbourání stávající. Je proto 
zapotřebí poděkovat za pomoc členům Sboru dobrovolných 
hasičů pod vedením p. Šidlíka a členům z oddílu karate.

Zveme do naší opravené sokolovny všechny, kdo chtě-
jí zdravě růst – děti již od 3 let, i ty, kteří si chtějí udržet 
svou kondici do vysokého věku. A bez pravidelného pohybu 
to nejde.

Přijďte do Sokola!
Neradilová Alena, členka Sokola Holešov

Přátelské setkání bývalých fotbalistů Slavoj Všetuly
V pátek 23. 8. 2019 se v příjemném prostředí re-

staurace na hřišti ve Všetulích uskutečnilo přátelské se-
tkání bývalých hráčů Slavoje Všetuly. Akce se zúčastnilo 
18 „sportovních veteránů“, kteří zavzpomínali na svá 
sportovní klání, společné úspěchy i neúspěchy, ale hlav-
ně si užili příjemné chvíle s přáteli, z nichž některé viděli 
po mnoha letech. Velké poděkování patří iniciátorům 
a organizátorům této akce panu Karlu Daňkovi a panu 
Františku Staňkovi.

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

Hledám byt 3+1 
nebo 2+1, může být 

i k rekonstrukci.
Tel.: 736 717 611.

Rodina hledá dům, 
může být 

i k rekonstrukci. 
Tel.: 739 129 737.

Firma Rostislav Matula
Lechotice 105

768 52 Míškovice

přijme do hlavního pracovního poměru:
• dělníky, dělnice do výrobny lahůdek 
 (ranní i noční směna)

• vedoucí lahůdek pro noční směnu 
 (praxe v oboru nutností)

• dělnice do výrobny teplé kuchyně 
 (balení hotových jídel – ranní směna)

Bližší informace na tel.: 605 272 638, 
pí Sekaninová

1 000 - 3 000 Kč
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stavět chtějí, ale nemohou. Chci tuto situaci narovnat.

2. Zajímavý paradox je s plochami pro rekreaci 
a zahrádkaření. Pokud jste svým pozemkem zařazeni 
do zahrádkářské osady, můžete mít chatku 5 x 5 m, 
ale bydlet v ní nesmíte. Pokud budete mít pozemek 

zařazen jako rekreační oblast, můžete na něm postavit, 
co chcete. Například můžete udělat vysoký betonový 
plot nebo celý pozemek zastavět. Já osobně si ale rekre-
ační oblast představuji především jako přírodní plochu 
s dostatkem zeleně. Právě i o této disproporci diskutu-
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3. Nelíbí se mi ani umístění obchodního centra 
v těsné blízkosti hřbitova, v již tak dopravně přetíženém 
centru. Nyní, když společnost Kaufland od svého inves-
tičního záměru odstoupila, měli bychom se spolu s ma-
jitelem pozemku sejít a domluvit se na způsobu využití 
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vod. Toto všechno musí být naší prioritou.

Pavel Karhan, místostarosta

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městské kulturní středisko Holešov vyhlašuje výběrové 

řízení na obsazení místa údržbář, technický pracovník
Popis činnosti: zaměstnanec bude zodpovědný 

za technický stav, technický servis a údržbu
Platová třída: 9 podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky a předpoklady pro vznik pracovního poměru: 
• vzdělání elektrotechnického směru, nebo technické za-

měření (min. střední odborné s výučním listem),
• zkušenosti s údržbou,
• orientace v technické dokumentaci,
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
• manuální zručnost,
• časová flexibilita,
• výborný fyzický a zdravotní stav,
• aktivní a zodpovědný přístup k plnění pracovních povin-

ností,
• spolehlivost, pečlivost, samostatnost, občanská a morál-

ní bezúhonnost, odolnost vůči stresu.
Výhodou:
• praxe na obdobné pozici,
• zkouška dle vyhlášky č. 50/78 Sb. – odborná způsobilost 

pracovníka v elektrotechnice, (osvědčení na vyhl. 50/§6).

Náplň práce: zaměstnanec bude zodpovědný za tech-
nický stav, technický servis, údržbu
• řemeslné práce při opravách a údržbě objektů (provádě-

ní drobných oprav, rozsáhlejší opravy dodavatelsky),
• preventivní údržba a pravidelná kontrola elektrotechnic-

kých zařízení budov, vzduchotechnika, výtahy, chladící 
zařízení, EPS),

• pravidelná kontrola technického zařízení budov (teplo-
vodní topení, filtrační systémy),

• dokumentace oprav a revizí,
• kontrola spotřeby energií a dokumentace,
• obsluha a údržba technických zařízení,
• pomoc při technickém zabezpečení akcí a instalaci vý-

stav.
Hlavní pracovní poměr, plný úvazek (40 hodin týdně).
Předpokládaný nástup: dle dohody, možno ihned.
Lhůta pro podání (doručení) přihlášky: písemnou při-

hlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby 
ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 30. 9. 2019 (včetně).

Způsob podání přihlášky: Obálku označte heslem: „VŘ 
– údržbář- technický pracovník“

a)zasláním na adresu: Městské kulturní středisko Ho-
lešov, příspěvková organizace, nám. F. X. Richtra 190, 769 
01 Holešov,

Zastupitelé Holešova na jaře 2016 po ostrých disku-
zích schválili územní plán města. Ale protože je město 
živý organismus, již za pouhé tři roky se sešlo 35 žádostí 
o jeho úpravu. Svoji roli v tom ovšem sehrála skutečnost, 
že tehdy byl některým vlastníkům pozemků způsob vy-
užití změněn bez jejich vědomí nebo přímo proti jejich 
vůli. V mnoha případech uspěchaně a narychlo. Právě 
proto současné vedení města podporuje zadání změny 
územního plánu, aby bylo možné vyjít vstříc majitelům 
pozemků, ale současně zajistit zdravý rozvoj města pro 
budoucí generace. Ostatně téma územního plánu bylo 
ve volebním programu nejen KDU-ČSL, ale i ostatních 
stran. Současný postup v této věci je potvrzením dobré 
spolupráce.

Z těchto 35 předložených žádostí musí o 31 rozhod-
nout zastupitelé. Předpokládáme, že se tak stane na 
jednání zastupitelstva města 23. září 2019. Poté budou 
schválené žádosti zapracovány do zadání změny územ-
ního plánu, kterou zastupitelé schválí na konci tohoto 
roku. Pak už nebude možné do procesu vstupovat řádo-
vě několik roků. Kdo potřebuje změnit účel využití svého 
pozemku, má tak poslední příležitost to udělat.

Kde vidím největší problémy a kde tedy oče-
kávám diskuze?

1. Velkým problémem je určení ploch pro bytovou 
výstavbu. Jsem pro, vyhovět těm, kteří chtějí na svých 
pozemcích stavět. Má to však jeden háček. Pokud vy-
hovíte žadateli, který je se svým obydlím na samotě, 
do budoucna zavazujete město, že mu bude muset 

b)  odevzdáním na Městském informačním centru Ho-
lešov, nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov.

Přihláška musí obsahovat:
• jméno a příjmení,
• datum narození a místo narození,
• státní občanství,
• místo trvalého pobytu, (přechodné bydliště),
• telefonické a e-mailové spojení na uchazeče,
• termín možného nástupu do zaměstnání,
• datum a podpis uchazeče.

Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
• životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstná-

ních, odborných znalostech a dovednostech, údajích 
vztahujících se k požadovaným předpokladům pro obsa-
zení pracovního místa,

• výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců,
• kopie dokladů o dosaženém vzdělání.

Upozornění pro uchazeče: uchazeči, kteří splní poža-
dované předpoklady stanovené tímto výběrovým řízením, 
budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni prostřednic-
tvím e-mailu.  

 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto vý-
běrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Mgr. Aleš Vrtal
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Prázdniny v Sokole Holešov končí a nastává pravidelná cvičební 
a sportovní činnost do konce roku

V již opravené sokolovně pokračuje druhá etapa 
oprav a po 112 letech bude sokolovna opět jako nová. 
O všech akcích i cvičebním programu informujeme veřej-
nost i zájemce o cvičení a sportování v naší propagační 
skříňce umístěné na Sokolském domě.

Přes celé prázdniny probíhaly tréninky karatistů a od-
díl přijímá zájemce o tento sport. K tomu poslouží cvičební 
hodina pro zájemce na začátku září.

Cvičení jógy, tai-či a cvičení při hudbě využívaly ženy 
díky našim cvičitelkám sestrám Mileně Kopečkové, Miladě 
Hyánkové a Lence Šiklové. Díky jejich obětavosti jsme ne-
musely pohybovou aktivitu přerušit a měly zábavu i přes 
prázdniny. Spojujeme užitečné s příjemným, když po hodi-

ně tai-či, která se odehrává v Americkém parku, jdeme do 
cukrárny „U Ámose“ na posezení u kávy se zmrzlinou. Po-
lovinu prázdnin zabralo procvičování sletové skladby „Prin-
cezna republika“, se kterou naši senioři vystoupili první 
zářijovou neděli na oslavách 100 let založení Sokola v Tře-
běticích. V příštím roce bude Sokol Holešov spolu se Sborem 
dobrovolných hasičů slavit 140 let od svého založení. Naše 
ženy a s nimi jediný muž ze Sokola Kostelec u Hol. br. Andr-
lík obětavě procvičovali i v nepříjemném horku to, co se už 
od XVI. sletu trochu pozapomnělo. Všem je potřeba vyslovit 
poděkování za ukázněný a obětavý přístup. Naše cvičitelky 
všestrannosti žactva již po několikáté absolvovaly pobyt 
v přírodě s našimi předškoláky tentokrát v Jeseníkách. 

Těsně před prázdninami proběhl v Americkém parku 
župní závod všestrannosti žactva, který zorganizoval odd. SG 
a zúčastnili se jej cvičenci Sokola Třebětice, Přílepy a Žalkovice. 

Do druhé etapy oprav sokolovny patří i vybudování 
nové nářaďovny a s tím spojené zbourání stávající. Je proto 
zapotřebí poděkovat za pomoc členům Sboru dobrovolných 
hasičů pod vedením p. Šidlíka a členům z oddílu karate.

Zveme do naší opravené sokolovny všechny, kdo chtě-
jí zdravě růst – děti již od 3 let, i ty, kteří si chtějí udržet 
svou kondici do vysokého věku. A bez pravidelného pohybu 
to nejde.

Přijďte do Sokola!
Neradilová Alena, členka Sokola Holešov

Přátelské setkání bývalých fotbalistů Slavoj Všetuly
V pátek 23. 8. 2019 se v příjemném prostředí re-

staurace na hřišti ve Všetulích uskutečnilo přátelské se-
tkání bývalých hráčů Slavoje Všetuly. Akce se zúčastnilo 
18 „sportovních veteránů“, kteří zavzpomínali na svá 
sportovní klání, společné úspěchy i neúspěchy, ale hlav-
ně si užili příjemné chvíle s přáteli, z nichž některé viděli 
po mnoha letech. Velké poděkování patří iniciátorům 
a organizátorům této akce panu Karlu Daňkovi a panu 
Františku Staňkovi.

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

Hledám byt 3+1 
nebo 2+1, může být 

i k rekonstrukci.
Tel.: 736 717 611.

Rodina hledá dům, 
může být 

i k rekonstrukci. 
Tel.: 739 129 737.

Firma Rostislav Matula
Lechotice 105

768 52 Míškovice

přijme do hlavního pracovního poměru:
• dělníky, dělnice do výrobny lahůdek 
 (ranní i noční směna)

• vedoucí lahůdek pro noční směnu 
 (praxe v oboru nutností)

• dělnice do výrobny teplé kuchyně 
 (balení hotových jídel – ranní směna)

Bližší informace na tel.: 605 272 638, 
pí Sekaninová

1 000 - 3 000 Kč
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Dvě krásná hudební setkání o vánočních svátcích
Nádherný vánoční koncert si vychutnal do posledního 

místa zaplněn farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ho-
lešově. U posluchačů oblíbená hudební tělesa Holešovský 
komorní orchestr a Holešovský chrámový sbor, posílená 
o pěvecký sbor Tregler Bystřice pod Hostýnem, provedla 
proslulou Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Taktov-
ky se ujal mezinárodně uznávaný dirigent Jaroslav Mikuš  
a ke spolupráci se podařilo získat skvělé sólisty Lenku Ra-
fajovou, Kateřinu Oškerovou, Pavla Janečku a Aleše Janigu. 
Holešovský komorní orchestr pod vedením Iva Kurečky byl 
navíc obohacen o hráče na dechové nástroje. Kombinace 
toho všeho byla zárukou toho, že se holešovské publikum 
má opravdu na co těšit, což se ve výsledku potvrdilo. První 
svátek vánoční byl v Holešově opravdu slavnostní.

Druhým tradičním hudebním počinem na konci roku 
bývá vánoční koncert dvou dětských sborů – Plamínku 
ze 3. Základní školy a Moravských dětí. Letos se uskuteč-
nil po třech letech nucené přestávky a dlouhý čas čekání 
stoprocentně vynahradil. Mladší děti, které tvoří obsazení 
Plamínku, se vyšvihly hravými a neotřelými vánočními 
písněmi. Pod vedením sbormistryně Gabriely Kovářové  
a s doprovodem Lenky Hýžové posluchačům připravily 
velmi milý zážitek.

Druhá část koncertu pak patřila Moravským dětem, 
o kterých už se ale nedá tvrdit, že jsou to děti. Před pu-
blikum nastoupily talentované dospívající dívky, které 
se představily s nádhernými zpěvy, krásnou Truvérskou 
mší, Lennonovou písní Happy Xmas nebo oblíbenou písní 

Somewhere in my memory. Bouřlivý potlesk patřil nejen 
sboru, ale také sólistům, klavírnímu doprovodu Martině 
Mergentalové a v neposlední řadě sbormistryním Lence 
Poláškové a Olze Michálkové.

Spojení těchto dvou hudebních těles je opravdu 
velmi šťastné, o čemž všechny přesvědčila poslední spo-
lečná skladba Ondřeje Brzobohatého s názvem Modlitba.  
Ta bezpochyby nadchla každého návštěvníka vánočního 
koncertu. A pokud jsem uvedla, že na první svátek vánoč-
ní byl kostel zaplněn do posledního místa, pak na Štěpána 
byl zaplněn k prasknutí.                         

Hana Helsnerová
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