
Holešov | N kolik desítek muž  v myslivec-
kých uniformách, zhruba patnáct sokolník  
se svými vycvi enými dravci, jezdci na ko-
ních, ko ský povoz, družina nesoucí na no-
sítkách hlavu jelena desateráka coby patrona 
myslivc  a spousta p íznivc  mysliveckého 
umu. Takový byl hubertský den v Holešov , 
který se konal v ned li 6. listopadu. 

A koli ráno to vypadalo, že akci zkazí 
po así, silný déš  p ed zahájením akce ustal 
a celé dopoledne se vyda ilo bez nutnosti po-
užít deštníky.

Myslivci v zelených uniformách se sešli 
v dev t hodin ráno p ed zámkem, odkud 
také vyšel po etný pr vod. Obešel nám stí 
Dr. E. Beneše a poté se nejen myslivci p esu-
nuli do kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde 
se konala hubertská mše svatá jako p ímluva 
za myslivce. Bohoslužbu doprovodila Hubert-
ská mše B dur pro t i lesnice in B se zp vy, 
kterou zazpíval Holešovský chrámový sbor za 
doprovodu hornist . 

Po mši bylo p ed kostelem p ichystáno 
malé ob erstvení a myslivci s rodinnými p í-
slušníky se p esunuli na spole ný ob d do in-
ternátu policejní školy.

Pátý ro ník slavností svatého Huberta 
v Holešov   nan n  podpo ilo m sto Holešov, 
mikroregion Holešovsko,  rmy Arles, s. r. o.
 Fryšták, Hydropol CZ, Pila Totek-Javora 
a Farma Holešov a dále Mgr. Jerzy Walczak, 
manželé Fuitovi, Miklíkovi a Pospíšilovi. 

Organizáto i akce srde n  d kují.

Jana Rohanová

Fotogalerie na str. 2 a na www.holesov.cz

Uctili jsme Huberta, patrona všech myslivc
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Vánoce v Holešov  2016
Váno ní výzdoba, sv telné dekorace váno ní-
ho stromu na nám stí a detaily k jeho p vodu. 
To vše na stran ...
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Podzim v m stské zeleni
Nové výsadby, plány a investice v oblasti zele-
n , pé e o m stské záhony. 
Detailní informace na stran ...
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Zábavná výstava pro všechny
Knihovna uspo ádala výstavu zapomenutých 
záložek, které rozd lila do vtipných a trefných 
skupin. P ij te si prohlédnout, co se b hem 
let našlo v knihách.
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Oslavy Dne vzniku 
samostatného eskoslovenska
U památníku T. G. Masaryka p ed místním 
gymnáziem se konala pietní akce, které se zú-
astnilo vedení m sta a zástupci spolk .
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Svatohubertský den – 6. listopadu 2016

Mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie.                   Foto | Jana RohanováSokolníci se svými dravci. 

Starosta Ludslavic Vojt ch Adamík na svém koni.

Truba i. 

Tajemník M Ú František Fuit s manželkou p i nesení dar . 
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ÚVODNÍK STAROSTY

I podzimní Holešov p ináší sem tam n co zajímavého
Vážení tená i,

postupnými mílovými kroky se blíží letoš-
ní rok ke svému záv ru. V obchodech za íná 
na nás dýchat mikulášská zimní atmosféra 
a první mrazíky p ipomínají, že se blíží nejen 
zima, ale také jedno z nejkrásn jších období 
v roce – advent a Vánoce. Je to doba, kdy by-
chom se m li postupn  uklid ovat, zamyslet 
se, setkávat se navzájem se svými blízkými 
a urovnat si myšlenky i vztahy. A ty si poté za-
nést do svého podv domí na následující rok 
a erpat z nich. 

V Holešov  nás eká v p edváno ním ob-
dobí ada více mén  tradi ních akcí a doufej-
me, že nic ne ekaného nám toto sváte ní údo-
bí nezhatí. I když n které probíhající investice 
ješt  musejí dodavatelé dokon it a zkolaudo-
vat. Jedná se p edevším o obnovu povrch  
komunikace a parkoviš  v p ední ásti sídlišt  
U Letišt , pop ípad  dokon ení i úpravy dal-
ších investic – komunikace na sídlišti Novo-
sady aj.

Kulturní akce a vánoční trhy 
Již nyní se m žeme t šit na adventní trhy 

a rozsv cení váno ního stromu, adu kon-
cert  a setkání ve školách, v areálech spolk  
a  rem i m stských prostorách. O  ciální za-
hájení adventu prob hne letos již v sobotu 
26. listopadu – tedy v p edve er 1. adventní 
ned le. Tento den zahájí zmín né p edváno -
ní trhy s programem, bude otev ena výstava 
betlém  v zámecké sale terren , pan d kan 
P. Jerzy Walczak požehná adventní v nce 
a zazní adventní koncert Holešovského ko-
morního orchestru a Chrámového sboru ve 
farním kostele a pak v 17.30 hodin nás a naše 
d ti eká vrchol dne, rozsvícení holešovského 
váno ního stromu a výzdoby. Bude v podob-
ném duchu jako vloni i s technickým zajišt -
ním ozdob váno ního stromu dopln né tech-
nikou spole nosti ELKO Holešov.

Rozpočet – příprava a investice
Nejd ležit jší inností vedení m sta, 

odbor  M Ú i vedení p ísp vkových a ob-
chodních organizací m sta je nyní p íprava 
rozpo tu na rok 2017. Bude vycházet ze zá-
kladních pot eb t chto organizací i pot eb pro 
zajišt ní chodu ú adu. Není úpln  jednodu-
ché sestavit rozpo et v podobné úrovni jako 
letos, a to p edevším z d vodu stále nar sta-
jících tzv. mandatorních výdaj  – p edevším 
v oblasti mzdové, kdy na ízeními vlády do-
chází ke stálému navyšování t chto náklad . 

Základní a prvotní rozpo et m sta pro rok 
2017 bude sestaven op t ve vyrovnané podo-
b  a bude zahrnovat i  nan ní prost edky na 
n které investi ní akce. V první ad  se bude 

jednat o investice, jež navazují na aktivity 
zahájené v letošním i minulém roce. M s-
to tedy bude p íští rok ekat další, tedy spí-
še už kone ná etapa opravy st echy a fasády 
zámku z východní strany, rekonstrukce sítí 
a komunikací v ulici 6. kv tna, z ejm  bude 
zahájena oprava plaveckého bazénu, n kte-
rých nemovitostí, jako je budova mate ské 
školy a kulturního domu v Tu apech a domu 
p. 55, a také se p edpokládá, že vyjde n kte-

rá z žádostí o  nan ní podporu na n které 
investice do infrastruktury. Ale bude t eba 
mít i volné prost edky na spoluú asti v t ch-
to projektech. Jedná se nap íklad o opravu 
chodník  a ve ejného osv tlení, regeneraci 
další ásti sídlišt  Novosady, opravu autobu-
sového nádraží (terminál Holešov), zateplení 
a opravu plášt  Centra pro seniory, obnovu 
masných krám  i nám stí Sv. Anny, stadionu 
Míru, dokon ení digitalizaci m stského ka-
merového systému atd. 

Ale p ed m stem nyní stojí i to, jak do e-
šit k ižovatku v ulici Palackého s Nerudovou 
a Grohovou a také rozhodnutí, jakým zp -
sobem opravit nebo obnovit starou budovu 
Mate ské školy Havlí kova, jak a kdy ešit 
k ižovatku u gymnázia, p ipravit a za ít rea-
lizovat vodovod v Koli ín , bude t eba budo-
vat nové chodníky nebo komunikace v ulicích 
Bo enovská, Zlínská, Krátká, osv tlení cyklo-
stezky z ulice Tovární na Zlínskou, pokra ovat 
v obnov  sídlišt  U Letišt , opravit most do 
zámku, ešit akustiku ve velkém sále zámku, 
pokra ovat ve vým n  zelen  v zámeckém 
parku, respektive v obo e, op t se za ít v no-
vat budoucnosti a využití objektu kina Sv t aj.

A nejen to. Jedná se o místní ásti, které 
vyžadují nemalé prost edky na obnovu svého 
majetku a infrastruktury, opravu vyžadují n -
které ásti h bitova a ob adní místnosti, ob-
novu nebo spíše rekonstrukci pot ebuje ada 
m stských komunikací (Grohova, O adlíkova, 
Pla kov, nám. F. X. Richtera, další ásti sídli-
št  U Letišt  i Novosady aj., a to i s chodníky 
a zelení a pop . i d tskými h išti a mobiliá-
em), n které památky, kovárna, zámecká 

hájenka i další objekty ve m st , by  nejsou 
v majetku p ímo m sta Holešova, ale jsou pro 
m sto, jeho spole enský a kulturní život i pro-
pagaci velmi d ležité – oba kostely, synagoga 
a zázemí židovského h bitova apod. Nehle-
d  na již tak ka havarijní stav p edevším sítí 
hlavní budovy m stského ú adu.

Z toho plyne, že práce v zastupitelstvu je 
stále nekon ící proces a bude jen na v li všech 
zú astn ných, zdali se shodnou a naše m sto 
se poda í stále posouvat dále.

Příprava velkých akcí roku 2017
V souvislosti s p ípravou rozpo tu m s-

ta se také p ipravují nejd ležit jší kulturní 
a spole enské akce pro p íští rok. Je zajíma-
vé, že k roku kon ícího sedmnáctkou nebo 
sedmi kou se mnoho významných událostí 
z naší historie nevztahuje. Proto neprob hnou 
ve velké mí e akce v nované r zným výro ím, 
ale p esto budou n které tematicky zam ené 
spole enské události velmi zajímavé. Pat it 
k nim jist  budou tradi ní Dny m sta, které 
bychom cht li v novat partnerským m st m. 
Shodou okolností první letošní listopadovou 
sobotu prob hlo ve slovenských Topo in-
kách významné setkání zástupc  hasi ských 
sbor  z Holešova a domácích Top ianek, aby 
spole n  potvrdili spolupráci na další období. 
Je zajímavostí, že uvedené dva sbory spolu-
pracují již ty icet p t let a tato spolupráce 
p etrvala p es genera ní vým ny ve vedení 
sbor , vým ny vedení obou m st a zm ny 
režim  v naší zemi i nep íjemné rozd lení 

eskoslovenské republiky. Z tohoto d vodu, 
a nejen pro n j, je t eba podobné projekty 
podporovat a dále rozvíjet a spolupráci mezi 
naší zemí a okolními národy rozvíjet, a to 
p edevším na té „nejnižší“ úrovni – to je mezi 
spolky, školami, sportovci i v oblasti služeb 
nebo podnikání. 

Noví zastupitelé Zlínského kraje – dopl-
nění

V minulém Holešovsku jsme uvedli, že 
do Zastupitelstva Zlínského kraje byli zvoleni 
Ing. Radek Doležel a Ing. Pavel Karhan, tedy 
také zastupitelé m sta Holešova a lenové 
nov  vzniklé krajské koalice. P i této p íle-
žitosti je také t eba uvést, že z našeho m sta 
se stali leny krajského zastupitelstva i Eva 
Badinková za KS M a Ing. Zden k Vacek za 
SPO. Ten také bude mít na starosti celkem 
d ležitý výbor zastupitelstva, a to životního 
prost edí. Ing. R. Doležel bude p edsedou 
výboru cestovního ruchu. Ješt  jednou tedy 
všem gratuluji a p eji jim mnoho elánu a také 
m žeme spole n  doufat, že jejich innost po-
vede i k prosp chu a rozvoji našeho regionu 
a m sta.

Vážení spoluob ané, užívejme si podzim-
ní krásy našeho m sta i nové pohledy na náš 
zámek a p eji vám krásné a klidné adventní 
období o ekávání, co nejmén  shonu a nervo-
zity a jen samé pozitivní podn ty a myšlenky. 

Rudolf Seifert
starosta
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Oslavy Dne vzniku samostatného eskoslovenského 
státu u památníku T. G. Masaryka v Holešov  

Naléhavě hledám ke koupi 
byt v Holešově. 

Tel.: 603 976 867

Holešov | Ani u nás jsme nezapomn li na 
jeden z nejvýznamn jších státních svátk  
a 27. íjna jsme vyjád ili úctu u p íležitosti 
Dne vzniku samostatného eskoslovenského 
státu (28. íjna). Akce se zú astnilo vedení 
m sta a zástupci místních organizací, spol-
k , politických stran a hnutí. Svými projevy 
p isp li vedoucí radni ního odboru kultury, 
školství a památkové pé e Petr Chvátal, e-
ditel M stského kulturního st ediska Pavel 
Chmelík a samoz ejm  starosta m sta Rudolf 
Seifert. 

Ten v úvodu svého projevu p ipomn l 
události roku 1918, konec první sv tové vál-
ky a vznik nového státu. Také svým projevem 
vyjád il skute nost, že pietní akce není pouze 
akcí vzpomínkovou, ale m la by být také va-
rováním, aby se hr zy z minulosti nikdy ne-
opakovaly. 

„Pravideln  se každý rok v t chto místech 
scházíme, abychom si p ipomn li Den vzniku 
samostatného eskoslovenského státu. asto 
se íká, že státy trvají tím, ím vznikají. Naše 
republika vznikla usilovným bojem v poli, 
poctivou neutuchající prací a touhou po svo-
bod  a svébytnosti. A touto snahou si doká-
zali p íslušníci našeho národa udržet demo-
kratický stát i v dalších letech, kdy dokonce 
pat il k nejmodern jším v Evrop . Za on ch 
98 let prošel mnoha obdobími úsp ch  a roz-
voje, ale také devastace a dokonce totálního 
ohrožení své existence. Všechna tato období 

echové i Slováci zvládli a nyní jsou d stoj-
nými partnery nov  budované a sjednocované 
Evropy.

Bu me na jedné stran  optimisty, ale na 
druhé nepodléhejme iluzím a uspokojení ze 
sou asné bezpe né doby. A  nejsme p ekva-
peni vývojem jako naši p edch dci tak ka 
p ed sto lety, kdy b hem krátké doby museli 
dosp t k tomu, že již nemá cenu rekonstruo-
vat rakousko-uherské z ízení a jedinou mož-
ností je samostatnost a vybudování svobod-
ného státu ech  a Slovák .

 Je tedy d ležité i nadále jednozna n  vy-
jad ovat své názory, nepodce ovat st hová-
ní národ  z t etího sv ta, ale ješt  více dbát 
o to, abychom nepodcenili smysl evropské 
spolupráce a jednoty, jako se i jednozna n  
postavili servilnímu podléhání vlivu mocností 
a poklonkování vzdáleným velmocem.

Naší politickou scénou stále ot ásají r zné 
skandály. Ty se výrazn  letos, ale nejen letos, 
dotkly i oslavy nejvýznamn jšího našeho stát-
ního svátku. Což m žeme p irovnat k obdo-
bí druhé republiky nebo doby po roce 1948, 
kdy nikdo nev d l, jak se k 28. íjnu postavit. 
A navíc se ješt  naše politická reprezentace 

není schopna shodnout na kontinuální zahra-
ni ní politice a tím se zatahují cizí zájmy do 
oblastí, jež jsou pro náš národ a pro udržení 
historické sounáležitosti podstatné.

Proto hledejme cesty, abychom vrátili d -
v ru ve v ci ve ejné, abychom vrátili d v ru 
v sebe a své schopnosti. V dnešním globa-
lizovaném sv t  je udržení vlastních tradic, 
sebev domí a d v ry to nejpodstatn jší pro 
p ežití národa a svrchovaného demokratic-
kého státu. P itom podporujme spolupráci 
v Evrop , protože izolování by nás vrátilo zp t 
za železnou i jinou oponu. 

M žeme být pyšní na skute nost, že tak-
ka deset desetiletí naše samostatná republi-

ka existuje. Ale náš sv t se m ní a stále sp -
jeme v nep etržitém proudícím toku v cí, lidí 
a informací ke stanici konzum a pod touto 
rouškou pod vliv velmocí. A to nám nazna uje 
i d ní na naší politické scén . 

Vážení spoluob ané,
p ejme si tedy, abychom se u sochy za-

kladatele demokratické republiky scházeli 
i v dalších letech, aby ji Holešováci již nemu-
seli nikdy hledat, stejn  jako svou d stojnost, 
sebev domí a svobodu. A protože náš osud 
a naše budoucnost záleží jen na nás, dovolím 
si uvést myšlenky jednoho rádoby u nás potla-
ovaného myslitele:

Pe uj o své myšlenky, nebo  se z nich sta-
nou slova.

Pe uj o svá slova, nebo  se z nich stanou 
skutky.

Pe uj o své skutky, nebo  se z nich stanou 
zvyky.

Pe uj o své zvyky, nebo  utvá ejí charak-
ter.

Pe uj o sv j charakter, nebo  ten utvá í 
osud,“ uzav el starosta m sta Rudolf Seifert. 

(roh)

Vedení m sta položilo v nce k památník  T. G. Masaryka.                                                                                                                                                    Foto | Karel Bartošek
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Vánoce v Holešov  2016
Holešov | Blíží se jedno z nejkrásn jších ob-
dobí roku – Vánoce. Ani v Holešov  si nenechá-
me ujít jejich atmosféru. Jako tradi n  – i le-
tos p ivítáme advent na nám stí Dr. E. Be-
neše. V sobotu 26. listopadu se m žeme t šit 
na váno ní trhy, p íjemný kulturní program 
a h eb ve era – rozsvícení váno ního stromu. 

Už od sedmi hodin ráno se budou na 
nám stí konat váno ní trhy, které od devíti 
hodin zp íjemní bohatý kulturní program. 
Vystoupí folklorní soubor Zrní ko SV  TyMy, 
ZUŠ Holešov, Banana Vox, cimbálovka Hu-
decká parta, dorazí Mikuláš s erty a zvlášt  
malé d ti pot ší živá zví átka. 

O p l tvrté odpoledne se v kostele Na-
nebevzetí Panny Marie bude konat adventní 
koncert a poté na nám stí zahraje Holešovská 
muzika. 

Velmi zajímavý program bude p ichystán 
i v zámku, kde bude k vid ní výstava nádher-
ných betlém . 

Samotné rozsvícení váno ního stromu, 
které vždy na nám stí p iláká stovky lidí, je 
naplánováno na 17:30 hodin. 

Zámek Holešov vystaví his-
torické i sou asné betlémy 
z celé eské republiky

Nám stí ozdobí st íbrný smrk
Holešov | Symbolem letoš-

ních Vánoc v Holešov  bude st í-
brný smrk. Bezmála ty icetiletý 
strom si to zaslouží už pro svou 
soum rnost a p ekrásný vzhled. 

„Musím íct, že ten strom je 
moje srde ní záležitost a mám 
ho moc ráda. Máme však trochu 
strach z hlediska bezpe nosti, 
p ece jen je hodn  velký,“ vysv t-
lila dojatá Eva Rákošová, na jejíž 
p edzahrádce strom roste. 

Strom vysadil p ed zhruba ty-
iceti lety její otec Ing. Miroslav 

Palla a nyní by se m l 21. listopadu 
pokácet a p evézt na nám stí. „My-
slím, že v tu dobu rad ji ani nebu-
du doma. Asi bych to obre ela,“ 
dodala majitelka. Na druhou stra-
nu je ráda, že strom ud lá radost 
obyvatel m a p isp je k váno ní 
atmosfé e. „I k té naší. S vnukem 
se budeme každý den na strome ek 
chodit dívat,“ dodala Eva Rákošo-
vá. 

A prázdné místo po smrku 
v její zahrad ? Nahradí ho menší 
d eviny. „Vane tu dost prudký se-
verní vítr, a tak rad ji nebudeme 
vysazovat nic v tšího,“ vysv tlila 
majitelka. 

Jana Rohanová

Sobota 26. 11. 2016 v Holešov

7.00–16.00 váno ní trhy 
– nám stí Dr. E. Beneše

9.00–17.00 výstava betlém  
– zámek Holešov

od 9.00 kulturní program 
– nám stí Dr. E. Beneše: 
folklorní soubor Zrní ko 
TYMY - SV  Holešov, ZUŠ Ho-
lešov, Banana Vox, Cimbálová 
muzika Hudecká parta, Mikuláš 
s erty, živá zví átka

15.30 Adventní koncert 
– kostel Nanebevzení P. Marie 
(Holešovský chrámový sbor 
a Holešovský komorní orchestr)

17.30 rozsvícení váno ního stromu 
starostou m sta

16.30–18.30 Holešovská muzika 
– nám stí Dr. E. Beneše

Holešov | Šedesát historických i sou asných 
betlém  z celé eské republiky bude k vid ní 
v sale terren  holešovského zámku. Výstava 
za ne 26. listopadu v 9 hodin a v tento den, 
kdy se zárove  konají váno ní trhy a rozsví-
cení váno ního stromu, bude otev ena ne-
p etržit  až do 17 hodin. P edstaví betlémy 
sk í ové, k zav šení, rozložené na jednotlivé 
 gurky nebo pojaté zcela netradi n  v nej-

r zn jších velikostech a z nejr zn jších ma-
teriál , jako je d evo, sádra, textil, keramika, 
sklo, kuku i né šustí, vizovické pe ivo nebo 
krajka.

Výstava bude otev ena do 30. prosince vždy 
od úterý do ned le od 9 do 12 a od 13 do 
17 hodin s výjimkou váno ních svátk . 

(dap)

V souvislosti s oslavami adventu plánuje 
M stská policie Holešov bezpe nostní opat e-
ní. Už v pátek 25. listopadu bude od 12:00 hod. 
uzav eno nám stí Dr. E. Beneše pro motorová 
vozidla. Do 17.00h bude hlídkou MP umožn n 
vjezd zákazník m provozoven k odb ru roz-
m rn jšího zboží a po domluv  a od vodn ní 
umožní m stská policie vjezd i obyvatel m 
k p íp. doprav  osob – nepohyblivé apod. 
nebo k naložení a vyložení v cí a podobn . 
Nám stí by m lo být uzav eno do sobotních 
22:00 hodin. 

Pro zajišt ní bezpe nosti návšt vník  
akce a dohledu na ve ejný po ádek posílí 
m stská policie výkon sobotní služby o jednu 
dvou lennou hlídku a psovoda. 

Výzdoba ulic se nebude rozsahem ani 
provedením lišit od té lo ské. Kašna bude 
dekorována sv telnou konstrukcí a sv telná 
dekorace váno ního stromu na nám stí bude 
stejn  jako loni dopln na LED technologií 
spole nosti ELKO EP. 

Jana Rohanová

Spoluob an m p eje krásné 
Vánoce rodina Rákošova 

a Palllova
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Podzim v m stské zeleni
Holešov | Na podzim vyvrcholí celoro ní p í-
pravy na významné investice v oblasti životní-
ho prost edí. M sto realizuje lokální biocent-
rum Za Vodárnou o rozloze více než 4 ha, které 
na základ  vít zství ve ve ejném výb rovém 
ízení fyzicky provádí  rma KHL-EKO a. s. 

Dále byly dosazeny stromy do liniového 
krajinného prvku podél polní cesty u lesíka 
v Bo enovské a podél polní cesty K V t áku. 
Cyklisté a chodci, kte í užívají cyklostezku do 
Žop, snad asem ocení zlepšení mikroklimatu 
na této trase, které zajistí stromo adí trnek. 
V katastru Koli ína bude r st nové stromo a-
dí podél polní cesty od m stku p es Rymický 
potok sm rem na Prav ice. 

Významnou sou ástí systému zelen  m s-
ta se stává výsadba v prostoru valu u jihový-
chodního obchvatu, o kterou bylo letos inten-
zivn  pe ováno. 

Tvorba mozaiky zelených ploch v bezpro-
st ední blízkosti sídla je významným krokem 
ke zlepšování ekologické stability území, bio-
diverzity, vodního režimu, krajinné struktury 
a krajinného rázu a rovn ž kvality ovzduší. 

V letošním roce se rovn ž poda ilo vy-
jednat s akciovou spole ností Agrova Prusi-
novice, která obhospoda uje ást polí v ka-
tastru Tu ap, aby zatravnila rizikové plochy 
v lokalit  „Chrás a“. Zatravn ní v této lokalit  
p edstavuje jedno z opat ení proti p ívalovým 
srážkovým vodám. 

Ve m st  byly dosazeny b ízy v ulici Gro-
hova, kde byly z d vodu špatné provozní 
bezpe nosti vykáceny stromy p vodní. Za-
chování funk ního systému zelen  ve m st  
vyžaduje rovn ž provád ní udržovacích zdra-
votních ez  strom , ty byly v poslední dob  
zrealizovány na stromo adí javor  u cyklo-
stezky u Rusavy od lávky po židovský h bi-
tov a na vzrostlých lípách v ulicích Tovární, 
O adlíkova a Masarykova. Z pohledu d evin 
nevýznamné, ale z provozních d vod  ne-
zbytné redukce d evin u dopravních zna ek, 
ve ejného osv tlení, v pr jezdném pro  lu 
komunikací a u chodník  probíhají celoro n  
podle pot eby. 

Sou ástí pé e o d eviny je i jejich pravi-
delná vizuální kontrola, která prob hla v let-
ních m sících a která je hlavním vodítkem 
k plánování prací ve správ  d evin na dal-
ší rok. Letní m síce bez extrémních výkyv  
po así si sice nevynutily zvýšenou pot ebu 
zálivky, ale zp sobily, že musely být podruhé 
o ezány n které živé ploty nap . v ulici Party-
zánská nebo podél spojky ulic Zlínská a Osvo-
bození. 

Na první pohled se m že zdát, že zele  
a pé e o ni stojí m sto nemalé peníze. Investi-
ce do m stské zelen  se zcela jist  vyplatí, což 
potvrzují výsledky zahrani ních v deckých 
studií. Stromy ve m st  a jeho okolí nelze 
chápat pouze jako estetickou drobnost podél 
ulic nebo ješt  h  jako zdroj komplikací typu 
spadaného listí. Je nutné na n  pohlížet jako 
na p írodní úložišt  atmosférického uhlíku, 
jednoduše e eno - istí vzduch. Stromy jsou 
rovn ž významným initelem v oblasti práce 
s deš ovými srážkami, jelikož dokážou velké 
množství srážkové vody pojmout a zp tn  vy-
pa ovat. Existence strom  ve m st  má p ímý 
vliv na kvalitu ovzduší a na spot ebu energie 
nap . na provoz klimatizací budov v letních 
m sících. V neposlední ad  prost edí se zele-
ní významn  ovliv uje lidskou psychiku, což 
se odráží na zvýšení ceny nemovitostí v síd-
lech obklopených zelení.

T ešni kou na dortu je pé e o záhony 
a nádoby v centru m sta, v rámci které byly 
tradi n  nahrazeny letni ky dvouletkami, 
aby záhony byly i v chladném období roku 
atraktivní. Již v íjnu byla p ipravena novinka 
nadcházející kv tinové sezóny v podob  pásu 
jarních cibulovin vysázených na nám stí Svo-
body. 

Pavla Pšejová
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Okružní k ižovatka je dokon ena
Holešov | Okružní k ižovatka silnic II/438 
a II/490, konkrétn  ulic Palackého a 6. kv t-
na dokon ena.

Za átkem m síce ervence bylo spole -
nosti SMO Otrokovice p edáno staveništ , byl 
dopracován harmonogram výstavby a byly 
zahájeny stavební práce. V první etap  byly 
stavební práce sm ovány na ást stavby 
v blízkosti železnice, tedy odfrézování povr-
chu vozovky, odstran ní ásti konstrukce, byl 
budován záliv autobusové zastávky, zahájeny 
práce na p eložkách vodovodu a sítích EoNu. 
Touto ástí byla stavba zahájena zejména 
z d vodu zachování co nejdelšího pr jezdu po 
ulici 6. kv tna, a to hlavn  pro zem d lskou 
techniku, protože práv  vrcholilo období žní. 
V druhé etap , která byla zahájena 1. 8. 2016 
byla doprava po ulici Palackého p evedena na 
novou vozovku u železnice, byla svedena do 
jednoho pruhu, ízena kyvadlov  semafory 
a došlo k uzav ení ulice 6. kv tna. V tomto ob-
dobí byly zahájeny složit jší a asov  náro -
n jší práce, a to p eložky sítí – kanalizace, O2, 
plynovodu, ve ejné osv tlení, budování ásti 

Oprava komunikací na sídlišti Novosady

Holešov | Dne 27. íjna byla ukon ena náro ná oprava místní komunikace na sídlišti Novosady mezi monoblokem a domy 1326–28. Jednalo se 
o opravu komunikace p ilehlých parkoviš  a vjezd  k bytovým dom m. Dodavatelská spole nosti Strabag, a. s., Zlín provedla vyfrézování p vodní-
ho asfaltového povrchu, opravila uli ní vpusti a šachty a položila nový asfaltobetonový kryt. Náklady na opravu tvo ily ástku 1,95 milionu korun.
V nejbližších dnech dojde ješt  k obnovení vodorovného dopravního zna ení. Náklady na opravu a další související práce hradí z rozpo tu m sto 
Holešov. Stanislav Julí ek

nového vodovodu, kompletní konstrukce vo-
zovky a chodník . 

Investorem stavby bylo m sto Holešov 
a editelství silnic Zlínského kraje. 

Projektantem stavby byl Ing. Jaroš ze Zlí-
na. Náklady na stavbu samotné kruhové k i-
žovatky hrazené m stem inily cca 6 mil. K , 

SZK cca 3,3 mil. K

Se stavbou souvisely další náklady m sta 
– vykoupení jedné nemovitosti a její demoli-
ce, p eložky sítí, vyn tí ásti pozemk  ze ZPF, 
dobudování chodník  apod.

Opravy ástí sítí – vodovodu a kanalizace 
– provedla spole nost VaK Krom íž

Stanislav Julí ek
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Primice P. Pavla Michalce

Holešov | Konec m síce íjna byl pro hole-
šovskou farnost výjime ný. V sobotu 22. íjna 
p ijal Pavel Michalec v katedrále sv. Št pána 
v Litom icích z rukou biskupa Mons. Jana 
Baxanta kn žské sv cení. Byli jsme také p i 
tom - jeden autobus vyjížd l asn  ráno z Ho-
lešova jen na tuto slavnost. Další farníci se vy-
dali na t ídenní pou  už v pátek a do Litom ic 
p ijeli p es Kutnou Horu a Starou Boleslav.

Poslední íjnovou sobotu sloužil P. Pavel 
Michalec v Holešov  primi ní mši svatou. 
P ed jedenáctou hodinou jste mohli potkat 

Skv lá a zábavná výstava pro všechny

dlouhý pr vod muž  v bílém, který mí il od 
kostela sv. Anny do farního kostela Nane-
bevzetí Panny Marie. Pozvání našeho novo-
kn ze p ijal nap . generální sekretá  BK 
P. Stanislav P ibyl, církevní právník docent 
P. Stanislav P ibyl, liberecký arcid kan P. Ra-
dek Jurne ka, bývalý holešovský d kan P. Ji í 
Rek a celá ada dalších kn ží, jáhn , boho-
slovc  i ministrant . Slavnostní den pokra-
oval po skon ení mše na farní zahrad , kde 

bylo pro vzácné hosty i domácí p ipraveno 
ob erstvení.

Dávám dohromady tyto ádky a znovu cí-
tím v ni kadidla, vidím zapln ný kostel, slav-
nostní pr vod, slyším varhany, zp v latinské 
scholy, známá slova bohoslužby i hlas primi -
ního kazatele. Kytice r ží - dojemné pod ko-
vání rodi m a sest e. Vidím adu gratulant  
i t ch, kte í ekají na novokn žské požehná-
ní. Milý a skromný úsm v novokn ze… Dnes 
už sbírá P. Pavel Michalec první zkušenosti 
z kn žského p sobení v liberecké farnosti. 

M. Machálková

Holešov | Snad v celosv tovém m ítku je 
eským speci  kem, že už více než sto let hrají 

v našem prostoru obecní knihovny mimo ád-
n  významnou roli v oblasti vzd lávací, infor-
ma ní, ale i spole enské, kulturní a um lec-
ké. Nejsou to tedy (skoro nikde) jen oby ejné 
p j ovny knih, ale mimo ádn  významná 
a aktivní st ediska, která organizují spoustu 
aktivit, pracují s d tmi a kultivují obec, ve 
které p sobí. M stská knihovna v Holešov  
v této oblasti navíc opravdu vyniká a vyzna-
uje se mimo ádnou aktivitou a úsp šností. 

Zvlášt  v posledních letech, kdy se hlavní ho-
lešovské profesionální kulturní instituce ori-
entují p edevším na zajiš ování prvoplánové 
zábavy, je role M stské knihovny zcela výji-
me ná – je to p edevším ona a na ní navázané 
spolky a skupiny aktivních ob an , kdo orga-
nizuje a zajiš uje v našem m st  opravdu kva-
litní kulturní, vzd lávací i spole enské akce 
zam ené na d ti, mládež i dosp lé. Intenziv-
ní výstavní innost, doposud soust ed nou do 
reprezentativní studovny, rozší ily šikovné 
a ob tavé knihovnice i do ady výloh knihov-
ny, ímž velmi zv tšily okruh návšt vník . 
První „výkladová“ výstava se nese v lehkém 
a vtipném duchu. Využívá mnoho desítek let 
trvající aktivitu knihovnic, které p i p ebírání 
knih od vyp j itel  shromaž ovaly a shro-
maž ují zapomenuté záložky. A ty jsou nyní 
vystaveny v tematických skupinách, které 

obsahují opravdu až neuv itelné p edm ty. 
Jsou zde doklady, dopisy, formulá e, vysv d-
ení, kucha ské i léka ské recepty, politické 

agitky, taháky, pohlednice, kousky (nepouži-
tého) toaletního papíru, dokonce i opravdové 
záložky a spousta dalších papír  a tiskovin, 
vtipn  knihovnicemi komentované. Výstavka 
opravdu stojí za zhlédnutí a její výhodou je, že 
návšt vník nemusí nikam chodit – prohlédne 
si ji p i procházce po nám stí. 

Karel Bartošek

Posezení pro seniory v Tu apech

První listopadový víkend uspo ádal osad-
ní výbor v Tu apech již tradi ní posezení pro 
seniory.

Sobotní ve er zahájilo vystoupení d tí 
z místní mate ské školky a po krásném pásmu 
následovala zpráva kroniká ky obce paní K e-
pelkové. P edseda osadního výboru p. Chytil 
pak seznámil ob any s inností osadního vý-
boru za uplynulé období. Ve era se zú astnil 
i pan místostarosta Chmela , který se s ob any 
pozdravil a odpovídal na jejich dotazy. Násle-
dovalo vystoupení dechové muziky z Hulína, 
p i kterém si ob ané s chutí zazpívali.

Vítání ob ánk  v Tu apech

Osadní výbor v Tu apech 5. listopadu ob-
novil po n kolika letech dlouholetou tradici, 
vítání ob ánk  v obci. V letošním roce se za-
tím narodilo v Tu apech šest d tí.

Vítání, které se konalo v místním kul-
turním dom , zahájila p edstavením rodi  
a miminek kroniká ka obce So a K epelková. 
Následovalo blahop ání od p edsedy osadní-
ho výboru p. Chytila.

Po vystoupení d tí z mate ské školy v Tu-
apech prob hlo podepsání pam tních list  

a slavnostní p ípitek.

Zden k Chytil , p edseda OV Tu apy
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Zm ny v pracovní skupin  Senio i a osoby 
se zdravotním postižením
Holešov | Na posledním jednání pracovní 
skupiny Komunitního plánování sociálních 
služeb m sta Holešova „Senio i a osoby se 
zdravotním postižením“ jsme se rozlou ili 
s dosavadní p edsedkyní Mgr. Ivanou Bozd -
chovou, která rezignovala na funkci vzhledem 
k odchodu do d chodu. 

editelce Centra pro seniory Ivan  Boz-
d chové jsme pod kovali na jednání pracovní 
skupiny za její dosavadní práci, které se v no-
vala v rámci komunitního plánování v oblasti 
rozvoje sociálních služeb pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením.

Ivana Bozd chová stála u tvorby komu-
nitního plánování od úplného prvopo átku, 
kdy se za aly sociální služby ešit komplexn  
v pracovních skupinách od r. 2006.

Bývalá editelka CpS se podílela na tvor-
b  již I. komunitního plánu pro období 2009 

Holešov v p edešlém týdnu sužoval lapka, 
kterému p išlo vhod, cokoliv bylo ponecháno 
viditeln  v zam eném automobilu. Bylo mu 
jedno, jestli je noc nebo den, a pokud si všiml, 
že v zam eném automobilu je kabelka, batoh 
nebo jiná v c, ve které by se mohlo nacházet 
n co cenného, nerozpakoval se použít p i-
nesené kladívko, rozbil sklo a v ci si odnesl. 
Takto se b hem týdne podíval do p ti vozidel 
v Holešov . Byl velmi rychlý a pohotový. Ni-
kdo z lidí si jej p i tomto nevšiml. Svým re-
jd ním zp sobil škodu na odcizených v cech 
ve výši nejmén  15.000,- K  a poškozením vo-
zidel pak nejmén  13.000,- K . Do pátrání po 
tomto pachateli se pustili spole n  policisté 
z obvodního odd lení P R, kriminální policie 
v Krom íži a M stské policie Holešov. Výraz-
n  jim k pachateli pomohl kamerový systém 
spravovaný m stskou policií. Nezachytil sice 
p ímo žádné vloupání do vozidla, ale syste-
matickým pozorováním osob pohybujících se 
v okolí míst, kde k vloupání došlo, byly vyti-
povány podez elé osoby. Fotogra  e z t chto 
záznam  si pak mezi sebe rozd lili všichni po-

Spolupráce p inesla ovoce D kujeme za pomoc 
p i sb ru šatstva

V pátek 21. 10. 2016 skon ila úsp š-
n  týdenní humanitární sbírka šat-
stva po ádaná Charitou Holešov ve 
spolupráci s fy Dimatex a vybralo 
se neskute n  mnoho oble ení, l ž-
kovin a hra ek. Pro p edstavu toho 
byla 2 plná dodávkové auta, na 
kila cca 2 300 kg. Nebýt spoluprá-
ce dobrovolnic, student  z policejní 
školy pod vedením paní vychovatel-
ky Bendové a laskavého zap j ení 
prostor svazu zahrádká  v Hole-
šov , nemohli bychom p ijímat vás 
– št dré dárce. 

Tyto sbírky jsou každoro n  po á-
dané vždy na ja e a na podzim, tak-
že pokud jste tu letošní nestihli, na 
ja e se bude po ádat další.

D kujeme za to, že jste pomohli!

licisté a vydali se do ulic. P i jedné z kontrol 
m li št stí. Narazili na muže, který odpovídal 
popisu muže ze záznamu z kamer. Jednalo 
se o muže z Ostravska, který m l za sebou 
trestní minulost. Byl p edveden na místní 
odd lení a zasypán salvou otázek. Nejprve se 
velmi zdráhal a ke krádežím se v bec nem l. 
Nakonec ale podlehl tíze argument  a p iznal 
se ke všem p ti vloupáním do vozidel. Poda i-
lo se zajistit i drtivou v tšinu odcizených v cí 
a vrátit je majitel m. Zajímavý je d vod, pro  
si pachatel vybral Holešov jako cíl pro své 
krádeže. Zd vodnil to policist m tím, že v mi-
nulosti jezdil do Holešova za svou partnerkou 
a všiml si, že lidé považují své m sto za velmi 
bezpe né a ztrácí obez etnost. Nechávají své 
v ci v automobilech, nezamykají vchody do 
panelák  a celkov  se chovají d v iv . Proto 
se do Holešova vydal ešit svou tíživou  nan -
ní situaci. Te  se díky dobré spolupráci po-
licist  a pomoci kamerového systému m že 
podívat až na dva roky do v zení.

npor. Mgr. Jan Novák 
vedoucí Obvodního od. P R Holešov

až 2011, dále na II. dokumentu pro léta 
2012–2014 a rovn ž na posledním textu na 
období 2016–2018. 

Mimo práci pro rozvoj sociálních služeb 
v Holešov  se Ivana Bozd chová aktivn  za-
pojila do tvorby Ak ního plánu rozvoje sociál-
ních služeb Zlínského kraje, kde byla platnou 
lenkou pracovní skupiny za seniory a zdra-

votn  postižené ob any.
Ivana Bozd chová uvedla, že i nadále 

bude pracovat v oblasti rozvoje sociálních 
služeb, ale již pouze ve funkci lenky pracov-
ní skupiny. Svou pomyslnou štafetu p ed-
sedkyn  p edala nové editelce Centra pro 
seniory Ing. Jan  Š astné, která byla do této 
funkce o  ciáln  jmenovaná Radou m sta 
Holešova dne 3. 10. 2016. 

Irena Seifertová, koordinátorka KPSS

CHARITA HOLEŠOV PROSÍ O POMOC P I ORGANIZACI T ÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2017

S p ipravovanou již tradi ní akcí T íkrálová sbírka 2017 se obracíme na Vás, ob any m sta Holešova a prosíme o pomoc. Charita Holešov by 
ráda touto cestou vyzvala všechny z Vás, kte í mají chu  a odvahu se s námi zapojit do realizace této sbírky. Pro utvo ení skupinek pot ebujeme 
dobrovolníky z ad dosp lých coby vedoucího skupinky. 

TKS 2017 se uskute ní v sobotu 7. 1. 2017!!!

V p ípad  zájmu se prosím nahlaste v pracovní dny v dob  mezi 8:00–12:00 hod. v budov  Charity Holešov v ulici Tovární 1407 nebo 
na tel. ísle 733 741 907 i na e-mail: pastorace@holesov.charita.cz. P ihlašovat se m žete do 12. 12. 2016. 

P edem d kujeme a t šíme se na spolupráci.

Leona Machálková (koordinátor dobrovolník  pro TKS 2017)
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SPOLE ENSKÁ KRONIKA

Spolek Castellum Holešov vás srde n  zve 
na váno ní koncert skupiny Spirituál kvin-
tet, který se uskute ní v pond lí 12. prosince 
2016 v 19.30 hodin v sále kina Sv t v Holešo-
v . Vstupné 250,- K , p edprodej vstupenek 
v IC MKS.

MKS Holešov, spolek Castellum 
Holešov a CK Bohemian tour Holešov

zvou do zámecké tan írny 
na aj o páté.

Koná se v prostorách holešovského 
zámku

v ned li 4. 12. 2016
od 17:00 do 21:00 hodin. 

P ij te si zatan it p i hudb  
Hallo Band. 

Vstupné 80 K

S atky

Magda Sloven íková – Zlín
Jan Hrbá  – Zlín
Kate ina Tománková – Rymice
Lukáš Zelenka – íkovice
Radek Vitovský – Fryšták 
Radka Nedbalová – Zlín
Jana Suchá ková – Holešov
Tomáš Sichálek – Holešov
Hana Ž rková – Žeranovice
Jan Saramák – Zlín
Miroslava N mcová – Holešov, . Tu apy
Tomáš Pumrpla – Holešov

Narození
 
Julie Krej í – Holešov
Adam Janoch – Holešov
Vojta Tkadl ík – Holešov
Elen Lánská – Holešov
Miroslava Kate Ora ková – Holešov
Zuzana Hrabalová – Holešov
Stanislav Ku era – Holešov
Nela Špitzerová – Holešov
Ella Bílková – Holešov
Miroslav Botík – Holešov 

Jubilanti 
prosinec 2016

Marie Hrazdírová – Holešov
Ji ina Pálení ková – Holešov
Rudolf Barták – Holešov, . Koli ín
Ladislav Kryl – Holešov
Marie Halaštová – Holešov
Josef Vinklárek – Holešov, . Dobrotice
Jaroslava N mcová – Holešov
Vlasta Pokorná – Holešov
Miloslav Šiška – Holešov
Marie Pešková – Holešov
Anežka Švábová – Holešov
Bed iška Vy uchalová – Holešov
Anežka Šev íková – Holešov

Milada Matyášová – Holešov
Helena Šestáková – Holešov
Stanislav Sadil – Holešov
Antonín Doležel – Holešov
Marta Balatková – Holešov
Antonín N me ek – Holešov
Eva Fuksová – Holešov, . Koli ín
Rudolf Linka – Holešov
Zdenka Nohýlová – Holešov, . Tu apy
Ji ina Pr šová – Holešov
Zdenka Ondrá ková – Holešov
Eva Sedlá ová – Holešov
Anna Dudová – Holešov
Marie Vávrová – Holešov, . Koli ín
Ludmila Fuksová – Holešov, . Koli ín
Marie Nováková – Holešov
Marie Kovalová – Holešov
Jana Vl ková – Holešov

Úmrtí

Karel Zákostelský – Holešov
Olga Bachnerová – Holešov
Ignác Nesrsta – Holešov
Marie Holanová – Holešov
Dušan Dan k – Holešov
Marie Pospíšilíková – Holešov, . Tu apy

P ipravila: Jarmila Medková

Vážení rodi e, 
dovolujeme si vás pozvat na 

slavnostní vítání ob ánk , které 
probíhá v prostorách nádherné Sala 

terreny holešovického zámku.

Pokud máte zájem o p ivítání 
Vašeho d átka, p ij te si dohod-
nout konkrétní termín na m stský 

ú ad v Holešov , matrika, dve e 
. 110, p ízemí vpravo, 

tel.: 573 521 355.

Poslední termín vítání v letošním 
roce je 10. prosinec.

T šíme se na vaši návšt vu.

Koupím tuto 
ohýbanou st nu

Tel.: 603 447 040
Vystavení dokladu ekolikvidace 

vašeho autovraku NA MÍSTĚ

Autovrakoviště Třebětice 

Tel.: 777 550 621, 608 749 219

až 1200 Kč za váš vrak

Odvoz a ekologická 
likvidace autovraků

POZVÁNKA
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Podzimní radovánky v našem domov

Holešov | Slune ní paprsky ubývají a sláb-
nou a v našem domov  se p eorientováváme 
ze slunných vycházek na podzimní období. 
Ovšem smutno nám není a umíme si užívat 
spole enské a kulturní akce. 

Naším prvním podzimním po inem byla 
výstavka ovoce, zeleniny a výtvarných prací 
našich senior . Nádherná podzimní výzdoba, 
ukázky plodin, ovoce a zeleniny ozvláštnily 
vstupní prostory našeho centra. U vchodu 
vítal návšt vníky tradi ní slam ný strašák, 
za dve mi vyparád ná selka s košíky pol-
ních plodin a na návšt vníky ekal i pasá ek 
u ohýnku s pe enými brambory. Nádhernou 
ukázku um ní zvaného carving nám naaran-
žovala milá, zru ná sle na Zde ka Sedla í-
ková, ukázka obsahovala z dýn  a ze zeleniny 
vy ezávaná až um lecká dílka – mnozí toto 
vid li poprvé a nesta ili se divit, co se z oby-

Kouzlo st edov kých zahrad
Holešov | V rámci letošního Týdne kniho-
ven prob hla v úterý 4. íjna ve studovn  
M stské knihovny v Holešov  p ednáška, 
ve které se zájemci podívali na epochu st e-
dov ku pohledem odborníka na zahradní 
architekturu. Pr vodkyní na cest  kouzel-
nými barevnými a vo avými zahradami 
st edov ku byla Ing. Lenka K esadlová, 
Ph.D., odborný pracovník Metodického 
centra zahradní kultury p i Národním pa-
mátkovém ústavu v Krom íži. 

St edov k byl v d jinách um ní dlou-
hým obdobím plným zvrat . Lidé hledali 
bezpe né úto išt  za hradbami m st, hra-
d , klášter . Pravideln  len ná zahrada 
s trávníkem, kvetoucími bylinami, drnovou 
lavi kou a pramenem isté vody byla neod-
myslitelnou sou ástí hradních areál . Raj-
ské dvory klášter  se skv ly nep eberným 
množstvím rostlin sloužících pro výzdobu 
sakrálních prostor i pro využití v lékárnách. 

ím více rostlin bylo nashromážd no, tím 
více se prostor p iblížil p edobrazu rajské 
zahrady. M stské zahrady za hradbami byly 
v neustálém nebezpe í nájezdu cizích vojsk. 
V zahradách se pracovalo i odpo ívalo, ved-
ly se zde u ené debaty, zn ly trubadúrské 
písn  i vyznání lásky. Zatímco venku zu ily 
války, za hradbou (zahrada) byl znovu na-
lezen ráj. 

Takový ráj klasické st edov ké zahra-
dy si užíval i Karel IV., a to ve své pražské 
tzv. And lské zahrad , kterou založil a pro 
n j vedl znalec bylin Angelo z Florencie. 
V záv ru p ednášky tak tedy zazn lo i jmé-
no našeho nejslavn jšího vlada e, jehož 
700. výro í narození se letos p ipomína-
lo a slavilo. Akci p ipravila MKS Holešov 
–M stská knihovna a M stské muzeum 
Holešov a Vlastiv dný kroužek Holešov.

Kolektiv knihovnyLenka K esadlová. Foto | Ondřej Machálek

ejné dýn  i jablí ka dá „vykouzlit“ pomocí 
nožík . Obyvatelé se poté ob erstvili domá-
cím jablí kovým kompotem a posed li v druž-
né nálad  se svými spolubydlícími p i sko né 
lidové hudb . Mnozí si i zazpívali.

Dalším zpest ením podzimního asu byly 
již tradi n  ochutnávky bur áku. Na každém 
pat e se sešli obyvatelé ve svých spole en-
ských místnostech a ochutnali letošní úrodu 
tohoto šumivého moku. P i této p íležitosti je 
p išla pozdravit i nová paní editelka našeho 
centra Ing. Jana Š astná a tímto se jim blíže 
p edstavila a pop ála dobrou zábavu. Bur ák 
všem moc chutnal a p íležitost sejít se se svý-
mi spolubydlícími a zazpívat si lidové písni -
ky uvítali tém  všichni.

G. Hol áková
instruktorka sociální pé e 

Centrum pro seniory Holešov

Už od prosince 
budou v kanceláři 

2. Základní školy k dispozici 
vstupenky na školní ples. 

Cena: 250 Kč

Ekologická likvidace 
autovraků ZDARMA

včetně potvrzení na místě

Zajišťujeme i odvoz

Dobrotice, tel.: 776 719 631

až 1200 Kč za váš vrak
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Zahrani ní nadace podpo ila kulturní 
památku R v Holešov
Holešov | Židovský h bitov v Holešov , 
který byl založen v druhé polovin  15. století 
a byl využíván po celou dobu existence židov-
ské obce v Holešov , je chrán n jako kulturní 
památka R a sou asn  je zapsán spolu se 
starou,Šachovou synagogou v Holešov  na in-
dikativním seznamu památek navrhovaných 
na prohlášení za národní kulturní památku. 
Na ploše 8 190 m2 se dochovalo p es 1 500 ná-
hrobních kamen  (macev) s nejstarším itel-
ným z roku 1647, mezi nimiž je ada cenných 
náhrobk  barokního a klasicistního typu. Je 
zde poh bena ada významných osobností ži-
dovského náboženství, v dy a kultury. Hrob 
jednoho z deseti nejvýznamn jších židov-
ských u enc  všech dob, Sabbataj ben Meir 
ha-Kohena, zvaného Šach, je prakticky den-
n  navšt vován zejména ortodoxními Židy 
z celého sv ta – USA, Izraele, Jižní Ameriky, 
Ukrajiny a dalších míst.

V p lce íjna skon ila realizace znovupo-
stavení spadlých náhrobk , kterou podpo ila 
nadace Jewish Preservation Initiative z Wel-
lesley (USA), kterou založila Ameri anka Ju-
dith Jarashow. Nadace za  nancovala ástkou 
5 115 USD (více než 121 000,- K ) znovuposta-
vení 136 spadlých náhrobk . Samotnou reali-
zaci provád la kamenická  rma J. Linduška 
Prost jov, která kamenické úpravy konzulto-
vala a ešila s Židovskou obcí Brno.

Impulzem k založení organizace byla ná-
všt va židovského h bitova v Mikulov . V Mi-
kulov  již neexistuje židovská obec, ale o ži-
dovský h bitov se stará Spolek p átel židovské 
kultury v Mikulov  - spolek lidí bez židovské-
ho vyznání, ovšem p esv d ených o tom, že 
židovská kultura je d ležitou sou ástí kultury 
a historie m sta. Nadšení len  tohoto spolku 

Vážení a milí, 
p edlo ské Vánoce jsme ud lali radost d tem 
na d tské onkologii Brno sbírkou plyšových 
hra ek a Kinder vají ek. Když jsem vid la tu 
radost a úsm vy na jejich tvá ích, tak jsem se 
rozhodla, že v následujícím roce pro n  jako 
muzikant uspo ádám Váno ní charitativní 
koncert a sbírku do zape et ných pokladni-
ek. Tato sbírka probíhala v 18 obcích naše-

ho regionu a vybralo se krásných necelých 
80 000 K . Díky velkému ohlasu jsem na kon-
cert  slíbila, že v této innosti budu pokra o-
vat a ud lám z ní tradici. Proto vás všechny 
srde n  zvu na již 2. Váno ní charitativní 
koncert pro d tskou onkologii Brno, který 
se koná 10. 12. 2016 od 15 hod. v KD Loukov 
a kde v rámci této akce m žete p isp t dobro-
volným vstupným.

Od 10. 11. do 10. 12. 2016 bude probíhat u vás 
v obci – m st  charitativní sbírka do zape e-
t ných pokladni ek.

10. 12. starostové dovezou pokladni ky na kon-
cert, kde b hem koncertu budou pokladni ky 
pod vedením právníka rozpe et ny a celý tento 
výt žek poputuje na d tské odd lení do Brna.

Minulý rok se tyto penízky použily na postele 
pro maminky, aby mohly být se svými d tmi, 
což je pro d ti ve v ku do 5 let velmi d ležitá 
sou ást lé by.

Cht la bych touto cestou moc pod kovat, že 
podpo íte nejenom dobrou v c, ale hlavn  ra-
dost v d tských o ích v dob  váno ní. 

S úctou a láskou

Pavlína Blahová, jednatel za obec Loukov

Podpo te sbírkou brn nskou d tskou onkologii

V Holešov  budou 
pokladni ky umíst ny zde:

M Ú Holešov
Knihovna

Zámek
Kostel

Lékárna Medica
Tesco

Hra ky-sport na nám stí
Vinotéka u Ehrlich

Kv tiná ství Kamelie

p ivedlo Judith na myšlenku založení Jewish 
Preservation Initiative, jež si klade za cíl pod-
porovat spolky, které se ve svém m st  starají 
o židovské památky nebo se v nují židovské 
kultu e.

Pod kování pat í také Barbo e Lesko-
vjanové (Spolek p átel židovské kultury Mi-
kulov), která vše pomohla zadministrovat 
a dala ke všemu podn t a která p sobila jako 
lektorka p i Festivalu židovské kultury v lo -
ském roce. Znovupostavení náhrobk  ur it  
ocení nejen ortodoxní Židé z celého sv ta, 
kte í uctívají odkaz rabína Šacha i dalších vý-
znamných židovských u enc , poh bených na 
holešovském židovském h bitov , ale i všich-
ni návšt vníci.

Mgr. Jana Sloven íková

P ehled akcí 
Základní um lecké školy 

F. X. Richtera Holešov 
v adventním ase

1. 12. 2016, 18.00 hod.
Adventní koncert u itel  (kostel Nanebevzetí 
Panny Marie) 

14. 12. 2016, 17.00 hod.
Adventní koncert žák  školy (sál ZUŠ) 

16. 12. 2016, 17.00 hod.
Adventní koncert žák  (záme ek Žeranovice) 

16. 12. 2016, 17.30 hod.
Tane ní vystoupení žák  školy (kino Sv t) 

18. 12. 2016 , 14.00 hod.
Adventní koncert žák  (evangelický kostel 
Prusinovice) 

20. 12. 2016, 17.30 hod.
Adventní koncert žák  školy (sala terrena 
zámku) 

5. 1. 2017 , 17.00 hod.
T íkrálový koncert (kostel Nanebevzetí Panny 
Marie) 

24. 1. 2017, 18.00 h.
VIII. Varhanní koncert Ludvíka Šuranského 
(kostel Nanebevzetí Panny Marie)

AKCE ZUŠ

Koupím motocykl JAWA, ČZ s TP 
nebo i odhlášený bez TP, v jakém-
koliv stavu, nebo i nepojízdný vrak. 
Prosím, nabídněte, respektuji Vaší 
cenu, jsem sběratel, stačí poslat 
zprávu a zavolám Vám zpět. Děkuji 
moc za nabídku. Seriózní jednání.

Tel.: 728 479 649
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Wing Tsun: bojové um ní, které možná neznáte
Holešov | Wing Tsun je považováno za jed-
no z nejefektivn jších bojových um ní. Jedná 
se o rozsáhlý a komplexní systém pro boj na 
všechny vzdálenosti – kopy, údery paží, lok-
ty, koleny, páky, chvaty, boj na zemi, obrana 
proti skupin  úto ník  a proti ozbrojenému 
úto níkovi atd. Wing Tsun spojuje tradi ní 
stránku bojového um ní s vysoce reálnou se-
beobranou. 

Wing Tsun využívá i jemn jší (úchopové) 
kontrolní a elimina ní techniky, jakými jsou 
páky, škrcení a znehybn ní. Jedním z poslání 
um ní Wing Tsun je cesta sebezdokonalování, 
u ení se disciplín , rozvoje t la a ducha: roz-
víjí bd lost, pohyblivost, rovnováhu, jednotu 
t la, senzitivitu, timing a bojového ducha. 

Toto bojové um ní se dostalo do pov do-
mí lidí nap íklad díky  lmové sérii IP MAN. 

Stejn  jako snad u všech bojových um ní 
je i systém výuky Wing Tsun rozd len na jed-
notlivé stupn , které jsou roz len né do ty  
skupin (žákovské, vyšší, mistrovské a velmis-
trovské). Žákovských stup  je 12, vyšší stup-
n  4 a stejný po et je i mistrovských a velmis-
trovských stup . Poslední z velmistrovských 
stup  má být ud len p i dosažení absolutní 
dokonalosti. Jelikož to však není možné, slou-
ží jako ideální a nedosažitelný cíl. Teoreticky 
je možné, aby byl ud len velmistrovi za ur i-
tých podmínek po smrti. 

Nejvyšší úrovn  v žákovských stupních 
dosáhl tajemník M stského ú adu v Hole-
šov  František Fuit. K bojovému um ní se 
dostal díky svému synovi, který se s krátkou 
ukázkou technik Wing Tsun seznámil b hem 
studia vysoké školy. „Mého mladšího syna to 
hned zaujalo, a tak jsme za ali zjiš ovat, jestli 
se n kde poblíž škola tohoto um ní nenachá-
zí. A k naší radosti jsme zjistili, že hned v P e-
rov ,“ popsal František Fuit, jak se pro toto 
bojové um ní nadchl syn i otec. 

Pane tajemníku, jak dlouho se tomuto 
bojovému sportu v nujete a pro ?

Wing Tsun se v nuji sedm let. Prozatím 
v tomto bojovém um ní nacházím stále n co 
nového a systém výuky je nastaven tak, aby 
vás nutil neustále se zdokonalovat. A ptáte 
se pro ? Mimo jiné i pro sympatický slogan: 
Wing Tsun – neu íme bojovat, ale vyhrávat. 
A kdo by cht l prohrávat? 

P edpokládám, že ke zvládnutí bojo-
vých technik je nutné mít dobrou fyzic-
kou kondici. Sta í k jejímu udržování 

pouze trénování samotných technik 
boje, nebo je pot eba n jaký dopl kový 
trénink?

Toto bojové um ní m že provozovat kaž-
dý, pokud mu v tom tedy nebrání n jaký han-
dicap. Samoz ejm  že fyzická kondice se vždy 
hodí, ale to platí i v normálním život . Do 
posilovny nechodím, ale máme doma vlastní 
posilovací stroj a boxovací pytel. 

Jaký byl váš cíl, když jste s tímto spor-
tem za al? M l jste nap íklad p ed-
stavu, jaké úrovn  byste cht l dosáh-
nout? 

Když jsme za ali trénovat, zdálo se, že cíl 
– dosažení ur itého stupn , je v nedohlednu. 
V takové chvíli jsem si vzpomn l na jedno p í-
sloví, které íká, že i ta nejdelší cesta za íná 
prvním krokem. Myslím, že to platí nejen pro 
Wing Tsun. A p ání? Jednou bych cht l do-
sáhnout úrovn  technika. 

Prozatím jste se synem úsp šn  ukon-
ili dvanáctý žákovský stupe . Co to 

pro vás znamená?

Pro m  osobn  je to skute nost a pozná-
ní, že pokud lov k chce a je pro ur itou v c 
zapálený, je schopen toho dosáhnout. A te  
bych rád postoupil k technickému stupni, kte-
rý následuje hned po n m a je m j vysn ný. 

Myslím, že se m žete považovat za 
skv lého bojovníka. Zm nil se získá-
ním t chto dovedností váš pohled na 
boj, souboje?

Ono hodnotit, kdo je i není skv lý bojov-
ník, je velice ošidné, nejsou pro to dané pa-
rametry. Ke skv lému bojovníkovi mám ješt  
daleko a t ch pomyslných krok  musím ješt  
spoustu ujít. 

M j pohled na bojové um ní se ale roz-
hodn  zm nil. P i tréninku musíte dávat po-
zor, abyste nezranil svého kolegu. lov k se 
nau í více ohleduplnosti. Wing Tsun není bo-
jovým um ním, kde te e krev, jak je to vid t 
u jiných bojových sport , ale je to um ní, kde 
boj zpravidla trvá pár vte in a údery jsou ve-
deny na krk, o i a další citlivé zóny s takovou 
razancí, že úto níka od dalšího zájmu pokra-
ovat v agresi odradí. 

Wing Tsun je bojové um ní, které po-
chází z ínské kultury a je ovlivn no 
taoismem, buddhismem a konfucio-
nismem. Ovlivnily i vás n jak tyto  lo-
so  cké sm ry a jejich myšlenky?

I když toto jiho ínské kung fu vychází 
hlavn  z taoismu, tak m  tato  loso  e nijak 
zvláš  neovlivnila. 

Musel jste n kdy v b žném život  pou-
žít bojové um ní?

Wing Tsun jsem v b žném život  zatím 
použít nemusel. Jedno d ležité moudro ale 
íká, že nejúsp šn jší boj je ten, který se ne-

uskute ní. 

Nep emýšlel jste n kdy o tom, že bys-
te s technikami tohoto boje seznámil 
i další p ípadné zájemce?

Se synem uvažujeme o provozování školy 
Wing Tsun v Holešov . Vše ale závisí na zá-
jmu lidí. 

A kdo by se takových lekcí mohl zú ast-
nit?

Každý starší 15 let, kdo není n jak vý-
znamn  fyzicky handicapován. Horní v ková 
hranice prakticky není nijak limitována. 

 Jana Rohanová

„M j pohled na bojová um ní se zm nil. 
I ta nejdelší cesta za íná prvním krokem.“

Tajemník holešovské radnice František Fuit.  
Foto | Jana Rohanová

Bližší informace 
na e-mailu: wtfuit@seznam.cz
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Malí tená i sout ží o knižní perly
M stská knihovna v Holešov  vyhlásila pro 
d ti a mládež celoro ní sout ž s názvem Lovci 
perel. tená i mají za úkol najít v policích kni-
hy ozna ené speciálním symbolem, p j it si 
je, p e íst a odpov d t na p ipravené otázky. 
Za každou knihu se správn  zodpov zenými 
otázkami dostanou perlu. Malí lovci s nejdel-
ší š rou budou na záv r odm n ni, menší 
odm ovací akci formou jarmarku p ipravují 
knihovnice i b hem roku.

„Inspirovali jsme se hrou, kterou pro d ti 
p ipravili kolegové v Hradci Králové, a chce-
me, aby se tení pro n  stalo dobrodružstvím, 
aby si d ti uv domovaly, co tou a nau ily se 
s knihou pracovat,“ vysv tlila Hana Zaoralová 
z d tského odd lení holešovského knihovny. 

Sout ž odstartovala v rámci Týdne knihoven. 
Lovcem se až do konce školního roku m že 
stát každý registrovaný tená  holešovské 
knihovny.                                                       (dap)

Konají se bleší trhy
Další hobby setkání p íznivc  všech sb ra-
telských obor  se koná v sobotu 3. prosince 
v 1. pat e zámku. Do Holešova se sjedou pro-
dejci nejr zn jších p edm t  od dopisních 
známek p es pohlednice, odznaky, mince, 
nábytek až po starožitnosti a obrazy. Trhy se 
konají od 8 do 13 hodin. Vstupné pro dosp lé 
je 40 K , pro d ti 20 K  a d ti do 3 let zdar-
ma.                                                                  (dap)

Rocková diskotéka v zámku
New Drive Club holešovského zámku zve 
na Rockotéku, která se koná 18. listopadu 
od 21 hodin a ve erem provede Marcel ernoc-
ký. Další tane ní ve er se v rekonstruovaných 
sklepních prostorech barokní památky koná 
26. listopadu od 21 hodin a tentokrát bude 
v novaný diskotékové hudb .                   (dap) 

AKCE KNIHOVNY

Koncert Dagmar Peckové ke Dni eské státnosti

Výstava obraz  Ji ího Valenty
od 20. zá í – 30. prosince 2016, M stská 
knihovna Holešov

Císa  František Josef I. – známý i ne-
známý
24. listopadu 2016, 17.00 hod., M stská kni-
hovna Holešov
P ednáška Mgr. Ond eje Machálka a Jaro-
slava Radeckého 
Vstupné: 25,- K

Mikulášské p j ování
6. prosince 2016, 12.00–17.00 hod., M st-
ská knihovna Holešov – d tské odd lení

D evohostický rodák, skladatel Josef 
Schreier (1718–?)
8. prosince 2016, 17.00 hod., M stská kni-
hovna Holešov
P ednáška Mgr. Zde ka Smi ického o ba-
rokním skladateli, rodákovi z D evohostic, 
jehož unikátní váno ní mše erpá z valaš-
ského lidového prost edí. P ednáška s po-
slechem.
Vstupné: 25,- K

Perní kování
13. prosince 2016, 12.00–17.00 hod., M st-
ská knihovna Holešov – d tské odd lení

HVIZD 15
Oslava divadelní pro d ti a pam tníky, pro 

všechny sv ta loutek a oživlých p edm t  
milovníky
13. prosince 2016, divadelní p edstavení 
v 10.00 hod. a 16.00 hod., M stská knihov-
na Holešov
Po adem provází p íležitostná mobilní sku-
pina New Hvizd Generation (narození po 
roce 2001)
mluvené slovo Hugo Kuhl a Vladimír Do e-
kal junior, hudební doprovod Ester Dvo á-
ková
Vstupné: 15,- K

Mikulášské p j ování 
Mikuláš, ert a and l za átkem prosince za-
vítají nejen do vašich domácností, ale také 
do d tského odd lení M stské knihovny 
Holešov. A nejen to! V úterý 6. 12. 2016 
od 12:00 do 17:00 si zkusí práci knihovník  
a p j ovat budou oni. Hodné d ti si samo-
z ejm  odnesou i n co na zub. Tak co, ne-
cháte si doporu it po ádnou ertovinu, nebo 
si vyberete tení and lské? T šíme se na vás!

Kouzla a áry Harryho Pottera
M stská knihovna Holešov vyhlašuje vý-
tvarnou sout ž na téma Kouzla a áry Ha-
rryho Pottera. Máte rádi odvážného aro-
d je z Bradavic a jeho p íb hy? A co nebo 
kdo se vám líbí nejvíce? Ztvárn te jakoukoli 
výtvarnou technikou a p ineste do knihovny 
do konce listopadu. Vít z získá ilustrované 
vydání knihy Harry Potter a Kámen mudrc . 

29. íjna se v zámku konal koncert ke státnímu svátku. Publikum nadchl výkon operní divy Dagmar Peckové.  Foto | Aleš Vitalík
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Zámek Holešov zve na výstavu Hra ky dávné i nedávné

Holešov | asté stesky p átel, jejichž puberta 
odezn la p ed desítkami let, že nemají mož-
nost bavit se p im en  svému v ku, p ivedly 
p edsednictvo Castella na myšlenku p ipome-
nout si kdysi tak oblíbené zámecké odpolední 
aje. Spolupráce s M stským kulturním st e-

diskem umožnila uspo ádání aje o páté té-
m  ve stejných prostorách jako p ed p lsto-
letím. A tak se 30. íjna v balkonovém sále 
rozezn la skv lá muzika v podání Showbandu 
Pavla B eziny, ob erstvení zajistila Zámecká 
restaurace  rmy Jospo, pro labužníky byly 
p ímo p ed jejich o ima p ipravovány ers-
tvé pala inky a to všechno za více než lidové 
vstupné 80,- K . 

Ani krásné prost edí zámeckých sál  však 
nedokáže zajistit dostatek návšt vník , zejmé-
na když se o dob e p ipravené akci nedov dí 
v as. Snad to byla souhra náhod, že Holešov-
sko s pozváním vyšlo tentokrát pozd ji, ned li 
využili mnozí k duši kové návšt v  h bitov  
a ani plakáty, vyv šené s týdenním p edsti-
hem, nedokázaly zaplnit p ipravené prostory. 
P esto p ítomní návšt vníci odcházeli spoko-
jeni a v tšina z nich vyjád ila i p ání, aby se 
akce opakovala, p ípadn  konala pravideln .

Chceme tedy vyhov t t m, kte í zde byli, 
i t m ostatním, kte í o aji nev d li. 

Zveme vás na další aj o páté, který 
uspo ádáme op t v ned li dne 4. prosince 
od 17. hodiny ve stejných prostorách a za stej-
ných podmínek, zm níme pouze kapelu.

JUDr. Jarmila Pokorná

aj o páté... a co dál?

Holešov | Zámek Holešov nabízí výstavu 
historických hra ek z p elomu 19. a 20. stole-
tí. P edstavuje p edevším rozší enou kolekci 
vzácných panenek. Hra ky pocházejí ze sbír-
ky Aleny a Františka Pleslových z Rychnova 
nad Kn žnou a na zámku budou k vid ní až 
do 30. prosince. 

„Poukázal bych na vitríny, ve kterých jsou 
panenky vystaveny. Jedná se o nejvzácn jší 
kousky s porcelánovými hlavi kami, které se 
v aukcích objevují jen z ídka,“ ekl k projektu 
editel M stského kulturního st ediska Hole-

šov Pavel Chmelík.
Alena a František Pleslovi za ali sbírku 

vytvá et p ed ty iceti lety. Nejprve se zají-
mali o panenky, nejstarší a nejvzácn jší z nich 
koupili a jak sami dodávají, už tehdy to byly 
výdaje v ádu tisíc . Pozd ji za ali kolekci 
rozši ovat o další hra ky, aby sbírka nebyla 
jednotvárná. 

„Lidé se o nás dov d li a n kte í nám 
hra ky sami nosili. Když jsme pak za ali i vy-
stavovat a stali jsme se znám jšími, volali si 
do muzeí o adresu a nám pak pošta vozila ba-
líky od odesílatel , které neznáme,“ popisuje 

Alena Pleslová, která své panenky sama opra-
vuje, šije jim šati ky a vyrábí dopl ky. 

Dostat se ke starým hra kám je podle sb -
ratelky stále t žší a t žší, protože lidé je vyha-
zují. „T eba sehnat p vodní papírovou krabici 
od panenky je velký problém,“ dodává k tomu 
František Plesl, který své žen  od po átku 
pomáhá. Jako bývalý stroja  a opravá  vete-
rán  dokázal vyrobit dobové repliky závod-
ních autí ek i starých saní. Když jeho žena do 
sbírky získala rozbitý miniaturní pokojí ek, 
chopil se práce a malinkatý nábytek kousek 
po kousku opravil. Alena Pleslová pak do po-
stýlek našila pe inky a teprve pak byl dojem 
dokonalý.

„Nás tato práce opravdu baví, vždy nás t -
šilo aranžovat panenky, dotvá et a dopl ovat 
pro n  pokojí ky a hrát si s dopl ky. Dokud 
budeme mít sílu, budeme pokra ovat,“ sho-
dují se oba manželé. 

Jejich sbírka bude na holešovském zámku 
k vid ní až do 30. prosince, a to každé úterý až 
ned li od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin s výjim-
kou váno ních svátk . 

Dana Podhajská



Listopad 2016 17

Historie aeroklubu a letišt  v Holešov . 
Sedmdesát let od založení
Holešov | Našlapaná studovna M stské kni-
hovny v Holešov  byla ve tvrtek 20. íjna 
2016 sv dkem p ednášky Ing. Jana Dúbrav-
íka o historii aeroklubu a letišt  v Holešov . 

P ednášející, sám bývalý vojenský pilot, se již 
delší dobu zabývá fenoménem holešovského 
letišt  a létání na Holešovsku. P i svých vý-
zkumech obešel v tšinu žijících pam tník , 
od nichž získal množství zajímavých fotek 
a vzácných vzpomínek. 

Také n kte í z nejstarších len  bývalého 
aeroklubu a zam stnanci letišt  byli na p ed-
nášce estnými hosty, nap íklad pan Škarpich 
z Rusavy, pan Šindelek z Holešova, paní Za-
pletalová z Holešova a další.

P edseda Vlastiv dného kroužku v Hole-
šov  zmapoval historii letišt , které m lo ve 
své dob  našlápnuto stát se zásadní k ižovat-
kou cest na Morav , aby p ipomn l 70. výro í 
založení místního aeroklubu. Ten holešovský 
pat il k jedn m z nejv tších v zemi. D lil se na 
n kolik odbor , po ádal národní šampionáty 
i mezinárodní závody. S letišt m byl pevn  
spjatý. M l na n m hangáry a veškeré další 
zázemí pro svou innost. A pro  vyrostlo letiš-
t  práv  v Holešov ? Když v roce 1946 hledali 
p edstavitelé tehdy již znárodn né  rmy Ba a 
náhradu za prostorov  nevyhovující letišt  
v Otrokovicích, padla jim do oka práv  plocha 
v Holešov , která spl ovala všechny podmín-
ky budoucího slibného rozvoje.

Adventní a váno ní koncerty 
Holešovského d tského sboru Moravské d ti 2016
Holešov | Holešovský d tský sbor Moravské 
d ti má p ed sebou napln nou koncertní 
„š ru“ adventních i váno ních koncert  ne-
jen v Holešov , ale také v Prav icích i ve Zlín . 

Ve Zlín  v krásném sále Kongresového centra 
se m žete t šit na t i r zné programové kon-
certy, kdy sbor bude vždy v programu spo-
le n  s Filharmonií Bohuslava Martin  Zlín 
a dalšími hosty.

11. 12. 2016, ned le, 16:00 hod. „AND LSKÉ 
PÍRKO“ s dirigentem Milošem Machkem, Kon-
gresové centrum Zlín.

„And lské pírko“ je název p edváno ního po-
adu p ipraveného Milošem Machkem, diri-

gentem, scenáristou a moderátorem v jedné 
osob . Pro adventní as vybral lidové koledy 
i um lé váno ní písn  a také známé melodie 
z barokních skladeb, které propojil p íb hem, 
v n mž se pohybují Santa Claus, and l, Panna 
Maria a t i králové...

Když se Santa Claus dozví, že má pro zlínské 
d ti dirigovat p edváno ní koncert, je z toho 
celý nesv j. On a dirigovat? Nebeský otec mu 
tedy ke zdárnému spln ní úkolu dává nejen 
dobré rady, ale i strážného and la. Nakonec 
vše dob e dopadne a se Santa Clausem si užijí 
spousty legrace nejen and lé v nebi, ale p e-
devším d ti ve Zlín !

18. 12. 2016, ned le, 20.00 hod. 
„VÁNO NÍ HV ZDY 2016“
Kongresové centrum Zlín
sólisté: Vladimír HRON, Ilona CSÁKOVÁ, 
V. Drahokoupil, Lucie erníková, K. Jalovcová, 
SAXYGIRLS BIGBAND PETRA SVOBODY
MORAVSKÉ D TI – HOLEŠOVSKÝ D TSKÝ 
SBOR
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTIN

20. 12. 2016, úterý, 19 hod.
„VÁNO NÍ KONCERT“. 
Kongresové centrum Zlín.

Z. POLOLÁNÍK: as radosti, veselosti
Z. POLOLÁNÍK: Gloria! Co to nového!
J. J. RYBA: eská mše váno ní
sólisté: BARBARA SABELLA soprán,
BARBORA MARTÍNKOVÁ-POLÁŠKOVÁ, alt, 
PETR MARTÍNEK tenor, JI Í P IBYL bas
MORAVSKÉ D TI – HOLEŠOVSKÝ D TSKÝ 
SBOR, sbormistr: LENKA POLÁŠKOVÁ
MORAVSKÝ KOMORNÍ SBOR, sbormistr: 
JI Í ŠIMÁ EK
Dirigent: PETR ŠUMNÍK

22. 12. 2016, tvrtek, 18 hod. 
„Váno ní koncert Prav ice“
Kulturní a sportovní centrum Sokolovna Pra-
v ice

26. 12. 2016, pond lí, 17 hod., 
„Váno ní koncert Holešov“,
kostel Nanebevzetí P. Marie

Za Moravské d ti
 Jana Sloven íková

P ednáška jist  nebyla jediným po inem 
pana Dúbrav íka v této oblasti. Jeho p áním 
a cílem je ze získaných poznatk  sestavit kni-
hu, která by byla další hmatatelnou památkou 

historie dnes již bohužel zaniklého holešov-
ského fenoménu.

Ond ej Machálek



18 Holešovsko

Holešovský motokrosový závodník Lukáš Janiš 
úsp šn  dokon il sezonu 2016
Holešov | Mladý závodník Lukáš Janiš 
(2002) má za sebou vyda enou sezonu v mo-
tokrosu. Lukáš tento rok absolvoval nespo et 
závod , dá se íct, že nebyl snad víkend, kdy 
by nebyl na závodech. Dokonce dal p ednost 
i o prázdninách závod ní a trénování p ed od-
po inkem a dovolenou (u mo e). Tato snaha 
a píle mu letos vynesly zasloužené ovoce.

Nebylo závodu, kdy by nebyl na pódiovém 
umíst ní (TOP3). V pr b hu roku jel n kolik 
seriál  po celé eské a Slovenské republice, 
ale na jeden se zam il – HT Group Meteorit 
cup, kde dokázal vybojovat celkové 1. místo 
v kategorii MX 85.

P íští rok ho eká p estup do katego-
rie MX 125, tudíž velká a siln jší motorka 
a to znamená ješt  více fyzické i jezdecké p í-
pravy, to vše skloubit se školou, aby dokázal 
v silné konkurenci obstát.

Na tuto výzvu se t ší a už te  se p ipravuje 
na p íští sezonu 2017. Záv rem bychom cht li 
pod kovat všem našim partner m za podpo-
ru v sezon  2016.

JL MOTOCROSS HOLEŠOV z.s.

Rozsvícení váno ního 
stromu na zahrad  TyMy. 

tvrtek 24. 11. v 16:30

Vystoupení d tských folklorních 
soubor  z Hané a Valašska

ve spole enské hale SV
Zrní ko – Holešov

Malá Rusava – Byst ice p. H.
 Jablo ka – Martinice

Holešov | Za extrémn  chladného po así 
prob hlo v T inci 8. a 9. íjna Mistrovství Mo-
ravy a Slezska ve vícebojích. Atletiku Holešov 
reprezentoval na této akci trojlístek závod-
ník  – dorostenec Ji í Š stal, junior Ond ej 
Šando a v mužské kategorii Jakub H ib. 

Desetiboj, v n mž tato trojice sbírala ne-
lehké víceboja ské body, prov il komplexní 
sportovní p ipravenost. Atleti ve dvou zá-

Velmistr Moravy v desetiboji je z Holešova

vodních dnech absolvovali b h na 100 metr , 
skok daleký, vrh koulí, skok vysoký, b h na 
400 metr , b h na 110 metr  p ekážek, hod 
diskem, skok o ty i, hod ošt pem a záv re ný 
b h na 1 500 metr . 

Mládežníci Ji í Š stal a Ond ej Šando se 
atletice v nují teprve rok. Úsp šné dokon ení 
desetiboje však jednozna n  potvrzuje, že as, 
píle a energie, kterou oba tréninku v nují, má 

sv j smysl. Ondr v výkon sta il v moravské 
konkurenci na 7. místo mezi juniory, Jirka 
bral 4. místo v dorostencích. 

V pr b hu sezony si pár závodních start  
vyzkoušel i holešovský atletický trenér Jakub 
H ib a rozhodl se startovat i v náro ném de-
setiboji. Slušnými výkony p edevším v b -
žeckých a vrha ských disciplínách sta il jeho 
sou et získaných bod  mezi muži na 2. místo! 

Bez ohledu na desetiboja ský bodový zisk 
a umíst ní v kategorii je však t eba uznat, že 
samotné dokon ení celého desetiboje je ur i-
tá fraje ina.

A hodnocení holešovských atlet ? „Byla 
to d ina, ale stálo to za to!“

 Jakub H ib
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Holešov | I v letošním podzimu se setkali p íznivci školního atletického klání v p írod  p i krajském kole v p espolním b hu – 12. íjna prob hla 
tato sout ž již tradi n  v biatlonovém areálu Bedlina v Byst ici p. H. Holešov byl p i regionálním klání zastoupen týmy n kolika škol – naše m sto 
reprezentovaly mladší a starší dívky z 1. ZŠ Holešov, dorostenky a dorostenci z místní policejní školy a d v ata z holešovského gymnázia. Nejv t-
šího úsp chu dosáhli hoši z týmu VPŠ a SPŠ MV Holešov – ve své kategorii suverénn  zvít zili a vybojovali si právo postupu na republikové  nále 
v Hradci Králové. Všem ú astník m pat í pod kování za p kné výkony a vzornou reprezentaci Holešova v této krásné, ale fyzicky velmi namáhavé 
sportovní disciplín .                                                                                                         Mgr. Svatava Ságnerová, Krajská rada AŠSK R Zlínského kraje

Krajské kolo v p espolním b hu vít zné pro Holešov
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23.–24. 11. VÁNOCE NA HANÉ A VALAŠ-
SKU tradi ní dopolední program pro d ti ZŠ 
a MŠ, rezervace p edem

24. 11. ROZSVÍCENÍ VÁNO NÍHO STRO-
MU od 16.30 na zahrad  TYMY, v t locvi n  
p edváno ní program folklórních soubor  na 
Hané a Valašsku, vstupné dobrovolné

26. 11. SEDMIKVÍTEK republikové  nále ta-
ne ní sout že, r zné tane ní styly od 11.00, 
spole enská hala TYMY

27. 11. ERTOVSKÁ POHÁDKA
od 16.00, vstupné 40,-

29. 11. HEDVÁBNÁ DÍLNA S BÁROU
od 17.00 do 20.00 v SV  TYMY, p ij te se 
kreativn  vy ádit p i malování na hedvábí, 
kurzovné 100,- K  + cena materiálu, p ihláš-
ky do 24. 11.

Celorepublikové  nále Sedmikvítek 2016 vý-
tvarný a rukod lný – sb r prací v TYMY 
do 30. 11. 2016

P IPRAVUJEME

10. 12. Zájezd do Rožnova pod Radhošt m na 
váno ní jarmark, p ihlášky do 5. 11. 

17. 12. P edváno ní Víde  – zájezd, p ihlášky 
do 5. 11.

3.–5. 2. 2017 Ledová Praha – zájezd pro d ti 
i dosp lé, návšt va r zných muzeí, památek, 
koncert D ti d tem, bližší informace v kance-
lá i TYMY, p ihlášky do 30. 11. 2016

VYHLAŠUJEME VÝTVARNOU SOUT Ž 
„O NEJKRÁSN JŠÍ VÁNO NÍ P ÁNÍ“

Své práce m žete nosit do 2. 12., výstava bude 
probíhat od 7. 12., vyhodnocení na Váno ním 
pohlazení

P IPRAVUJEME JARNÍ POBYT NA TROJÁ-
KU PRO D TI 
v období jarních prázdnin 13.–19. 2. 201 !!!

SPECIÁLNÍ NABÍDKA NA ZIMU – Lyža -
ská a snowboardová škola pro žáky 1. stupn  
s kvali  kovanými instruktory lyža ské školy 
ESKIMÁK. V termínu 23.–27. ledna (pond lí 
až pátek po vyu ování). Výcvik bude probíhat 
ve SKIareálu Troják. P edpokládaná cena je 
2. 500,- K  (v cen  je zahrnuta doprava, in-
strukto i, pitný režim a sva inka). Možnost 
zap j ení lyža ského vybavení za p íplatek.

PLYŠÁK PRO RADOST – charitativní sbír-
ka plyšák , m žete nosit do TYMY oprané 
a vy išt né plyšáky, které m žou ud lat ra-
dost dalším d tem, výt žek sbírky bude ode-
slán na konto Šance a Stonožka, plyšáky m -
žete nosit do TYMY každé pond lí a pátek do 
30. 11.

DÍVKA ROKU 2017 – d v ata ve v ku 13–16 let, 
m žete se již nyní hlásit v kancelá i TYMY 
do této zajímavé sout že, oblastní kolo bude 
v únoru 2017, hlaste již nyní, nejpozd ji do 
30. 11. 2016, prob hnou p ípravná setkání 
a workshopy

Nabídku zájmových kroužk  a p ihlášky na 
školní rok 2016–2017 najdete na stránkách 
– www.tymycentrum.cz

9. 12. 1951  Zem el KUBÍ EK, Václav, ThDr. h. c., Msgre., profesor pedagogiky, didaktiky a katechetiky na bohoslovecké fakult  v Olomouci. 
Autor náboženských a historických spis  nap . „Prvouka“, „Katechismus“, „Biblické d jiny“, „Katechetika (* 21. 5. 1866 v Žerano-
vicích) – 65. výro í úmrtí.

21. 12. 1886  Narozen SVA INA, Bohumil, editel m š anské školy, vydal adu p íru ek pro žáky m š anských škol, nap . „ echy“, „Evropa“, 
„Morava a Slezsko“, „M i ství“, „Ob anská nauka a výchova“, „P ehled mluvnice a pravopisu“, „P írodozpyt“ a „Stru né d jiny 
eské literatury“. (+ 1964) – 130. výro í narození.

22. 12. 1886  Narozen PŠEN ÍK, František, stavitel, asistent národního um lce Dušana Jurkovi e, s nímž se podílel nap . na úpravách bes-
kydských Pusteven a lázní Luha ovice. V roce 1914 pomáhal budovat areál pro Hanácko-valašskou výstavu v Holešov . Byl cest-
mistrem v Okresním hejtmanství holešovském. Po roce 1945 se podílel na stavb  letišt  v Holešov . Velikou práci vykonal p i 
budování muzea lidových staveb v Rožnov  pod Radhošt m, kde p sobil do své smrti (+ 31. 5. 1971) – 130. výro í narození.

31. 12. 1966  Zem el MIKLÍK, Josef Konstantin, PhDr., studoval klasické gymnázium v Krom íži, Olomouci a P íbrami, vystudoval teologii na 
teologickém u ilišti eholní spole nosti redemptorist  v Obo išti u Dob íše. Pokra oval ve studiích na Karlov  univerzit , dále na 
pražské N mecké univerzit  a na Svobodné ukrajinské univerzit  v Praze. Studoval i Státní archivní školu v Praze. P sobil jako 
kn z v pražské arcidiecézi a p ednášel v Obo išti  lozo  i a teologii d jin. Své p ísp vky publikoval v ad  asopis  – v Hlídce, 
Životu, Filoso  cké revue aj. V letech 1927–1948 vydal více než dvacítku knih, mezi nimi spisy teologické,  lozo  cké, hagiogra  cké 
a historické. Nap : „K svobod  bádání: analysa spisu  losofa Brentana“ (1932), „K p esnosti myšlení: doslov k práci  losofa Bren-
tana“ (1934), „Theologie d jin“ (1940), „Kritické studium“ (1947), ... Svatý Josef Nazaretský“ (1948) aj. Nov  p eložil a poznámka-
mi upravil „Apokalypsu – Zjevení svatého Jana“. V r. 1948 odešel do exilu. (* 21. 3. 1895 v Žopech) – 50. výro í úmrtí.

VÝRO Í – PROSINEC 2016

Holešov | V pátek 4. 11. po ádalo SV  TYMY 
již trnáctý ro ník Slavností brou k . Akce 
byla zahájena na nám stí u kašny, kde nej-
d íve prob hlo vyhodnocení vlastnoru n  
vyrobených lampion  a kostým  berušek 
a brou k . Pod kování si zaslouží všichni, 
kte í d tem s výrobou lampion  pomáhali. 
Podle samotných d tí to byli hlavn  rodi-
e, ale také d de ci, babi ky, tety a vedoucí 

kroužk . Po vyhodnocení se pr vod vydal ve-
erním m stem ulicí Palackého až do Všetul. 

Na spole nou ve erní „procházku“ se vydala 
spousta d tí a jejich rodi e. Cílem byl areál 
SV  TYMY, kde d ti p ivítal medv d, který se 
p ipravoval na zimní spánek. Uspat ho p išla 
sama podzimní víla. Jakmile medv d usnul, 
tak se nad jeho hlavami objevila sv týlka 
– oh ová show, která celou slavnost ukon ila. 
D kujeme všem, kte í se podíleli na p íprav  
a organizaci této akce. Velké pod kování si 
zaslouží M stská policie Holešov za zajišt ní 
bezpe nosti a také mladí hasi i ze sboru dob-
rovolných hasi . D kujeme také Mirku Olšá-
kovi za ozvu ení a Mirku Koumarovi za orga-
niza ní pomoc p i této akci. T šíme se s d tmi 
i „dosp láky“ na setkávání b hem podzimních 
a zimních akcí.

Mgr. Jarmila Vaclachová
editelka SV -TYM

Slavnost brou k  v TyMy
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Vzpomínka na rodáka ze Všetul P. Josefa Metod je Šenky íka
Holešov | Vlachovice, 29. íjen roku 2016, 
poslední místo, ve kterém p sobil všetulský 
rodák, vzácný lov k, kn z P. Josef Metod j 
Šenky ík. Farní kostel, zapln ný do poslední-
ho míste ka, je sv dkem oslavy životního díla 
P. Josefa, které na vás dýchá i 23 let po jeho 
odchodu na v nost z celého okolí. Slavnost-
ní mši svatou u p íležitosti jeho stého výro í 
narození slaví t i kn ží: P. František Cinciala, 
sou asný fará  Vlachovic, nejdéle p sobící ná-
stupce P. Šenky íka P. Josef Kucha  a P. Jan 
Mu ka, d kan místního d kanátu, který je 
i hlavním celebrantem, z jehož promluvy vy-
jímám:

„P. Josef Metod j Šenky ík se narodil 
1. listopadu 1916 ve Všetulích, farnost Hole-
šov. Na kn ze byl vysv cen 5. ervence 1942 
v Olomouci. P sobil jako kaplan v Trnav  
u Zlína, Paskov , jako provisor v Sobotín  
a Verní ovicích. V roce 1950 byl komunistic-
kým režimem uv zn n na 7 let, prošel n ko-
lika t žkými, neblaze proslulými v ze skými 
ústavy, a p estože byl fyzicky mén  vybavený, 
byl nasazen na t žkou práci a jeho trest mu 
byl ješt  o 7 m síc  prodloužen. Po propušt -
ní byl dalších 14 rok  držen mimo kn žskou 
službu, kdy pracoval jako d lník. V roce 1970 
je mu dovoleno pokra ovat v kn žské služ-
b . Za íná coby duchovní správce v Hrušce, 
N m icích a M rovicích nad Hanou. Poté 
v Brodku u Prost jova, pak ve Švábenicích 
a jako exadm. v Hošticích a Pa lavicích. 
1. 9. 1985 je ustanoven fará em ve Vlachovi-
cích, kde po necelých osmi letech, vy erpán 
v zením, tvrdou prací, horlivostí ve prosp ch 

v ících, po srde ní p íhod  na stavb  lesní 
chalupy, po ízené farní mládeži z prost edk  
získaných jako kompenzace za nespravedlivé 
odsouzení své osoby, umírá. Poh eb byl za 
ú asti triumfálního po tu v ících z míst, kde 
p sobil a ú asti sv tícího biskupa Mons. Jo-
sefa Hrdli ky. Všechny ob ady i e i vyzn ly 
v tom, že je pochováván sv tec, služebník Boží 
a vzor kn ze, jak má být. Jeho ostatky byly 
poté uloženy do kn žského hrobu na místním 
h bitov .“

Po skon ení mše svaté se slavnostní pr -
vod odebírá k jeho hrobu a po krátkém ob-
adu se p esunujeme do kulturního domu. 

Tam nás vítá starosta obce se svými zástupci 
a následuje kulturní program s ob erstvením 
a posezením. Zhlédneme p ipravené doku-
mentární  lmy a ve velmi p íjemné atmosfé e 
vzpomínáme nejen na otce Šenky íka, ale i na 
ostatní události v obci. P esto, že jsme se do 
dnešního dne s v tšinou lidí neznali, cítíme se 

tu jako doma mezi svými. Zkrátka duch, kte-
rý P. Šenky ík v místním spole enství zasel, 
stále žije.

Jsme rádi, že jsme tu mohli být. Prožili 
jsme sv dectví opravdového kn ze, lov ka 
vlastence, který nepodlehl nátlaku, krutostem 
komunistických lágr  a režimu, miloval lidi 
a ob toval se jim. Do poslední chvíle pracoval 
pro své farníky, nešet il vlastních sil ani pro-
st edk . Jeho t lesná schránka nás opustila 
19. 7. 1993, ale P. Josef mezi námi z stal.

Jeho sv dectví je stále živé a pro naši 
spole nost, kde se lež stává nástrojem moci, 
kdy n kte í politi tí p edstavitelé se nestydí 
minulost národa p ekrucovat a mnohé neod-
diskutovatelné historické události zleh ovat, 
velmi d ležité a pot ebné. 

Jsme hrdi na svého rodáka a nezapome-
neme. 

Více na: www.farnostvlachovice.cz
Ing. Pavel Karhan

Sou ástí p edvolební kampan  kandidáta do Senátu P R za volební obvod . 76 nominovaného SSD Bc. Jaroslava Chmela e byl také volební 
magazín „DO SENÁTU ÍSLO 1“. V n m byla výherní k ížovka o t i dárkové koše, každý v hodnot  1000 K . Úsp šní luštitelé, kte í poslali nej-
pozd ji do 16. 10. 2016 na e-mailovou adresu krizovka76@seznam.cz správné zn ní tajenky, byli 19. 10. 2016 slosováni. Z 258 správných odpov dí 
byli vylosováni t i výherci. První ze Žop, druhý z Holešova a t etí z Roštína. Na fotogra  ích jsou vyfoceni š astní výherci p i p ebírání cen, které 
jim osobn  p edal Jaroslav Chmela .

Vyhodnocení sout že o t i dárkové koše
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Modelá ské zavírání nebe v Holešov

Holešov | 15. 10. 2016 se sešli p átelé a kamarádi z širokého okolí, v etn  domácích, kte í se v nují letecké modela in , na modelá ské ploše 
Za V t ákem. P ijeli modelá i z Liptovského Mikuláše, Valašských Klobouk, Rožnova, Valašského Mezi í í, Zlína, Boskovic a dalších míst. Díky 
luxusnímu po así jsme prožili spole n  nádherný den, p edvedli své modely v provozu a na záv r dne jsme p imkli spole n  nebe pro letošní rok. 
Všem d kujeme za ú ast a t šíme se na podobné úsp šné akce v p íštím roce. Zárove  chceme pod kovat všem našim p íznivc m a holešovské 
ve ejnosti za p íze  a podporu. D kujeme také za návšt vu panu starostovi Seifertovi a místostarostovi Chmela ovi. Všechny vás zveme na akce 
po ádané v p íštím roce naším letecko-modelá ským klubem melák Holešov. 
P edseda LMK melák p. s. Holešov, Ing. Miroslav Polášek 

Superhrdinové a hrdinové v nás, to bylo téma adapta ního kurzu pro žáky 6. ro níku 
3. ZŠ Holešov. Výcvik superhrdin  se odehrával v rusavském st edisku Oneness ve dnech 
17. 10.–21. 10. 2016. Nezasko ila nás ani nep íze  po así. Pod vedením odborník  a zkušených 
lektor  ze spolku Sk ítek se díky r znorodým aktivitám poda ilo každému z nás najít kousek 
hrdiny i v sob  samém. Program byl zam en na posílení dobrých vztah  mezi žáky, za len ní 
nových spolužák , rozvoj spolupráce a komunikace v kolektivu. Do školy jsme se vrátili s dob-
rým pocitem, že jsme se lépe poznali a zažili množství zábavných chvil i nevšedních moment . 
Uv domili jsme si, že když pracujeme jako tým, baví nás to a dokážeme mnohem víc. Naše po-
d kování pat í rodi m a vedení školy za jejich podporu, majitel m a zam stnanc m st ediska 
Oneness za jejich vst ícnost, starostlivost a pochopení. Nejv tší díky však pat í Šárce, Jakubovi 
a Tomášovi, kte í nám p ipravili pestrý program a prožívali celé dny s námi. 

V. Cholastová a T. Zalabáková

28. íjen – Den eské státnosti

Holešov | Státní svátek 28. íjen slavíme 
jako Den vzniku samostatného eskosloven-
ského státu. I letos jsme si p ipomn li toto 
výro í z roku 1918, kdy zástupci Národního 
výboru eskoslovenského zve ejnili provolání 
o vzniku eskoslovenska a vydali zákon o z í-
zení samostatného státu. 

Tento státní svátek je p edevším spjat 
s naší národní a státní tradicí. V dnešní glo-
báln  a politicky nestabilní dob  vidíme jako 
základní jistotu podporu svébytnosti a samo-
statnosti NAŠEHO ESKÉHO STÁTU. 

Z sta me zemí s historickými tradicemi, 
na které jsme hrdi, z sta me státem s mrav-
ním a ideovým základem jeho existence.
Krásné podzimní dny p ejeme Vám všem.

Mgr. Svatava Ságnerová
Ing. Jaromír Tomš

zastupitelé m sta Holešov

Adapta ní kurz 3. ZŠ Holešov aneb Výcvik superhrdin

SV  TyMy Vás zve 
na váno ní pásmo:

P jdem spolu do Betléma

11. prosince 2016, 15:00 hod. 
v t locvi n  TyMy

Lidová r ení, pranostiky, 
adventní zvyky, váno ní koledy 

a pastý ská hra
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Holešov | Iniciativa Holešovské kino a spo-
lek Každý m že pomáhat, z. s. uspo ádaly 
v pátek 4. listopadu 2016 svoji první  lmovou 
projekci – v kinoklubu kina Sv t se uskute -
nilo první setkání  lmových fajnšmekr . P í-
tomní diváci si vyslechli úvodní slovo Michala 
Šurán , který jim p edstavil projekt, s nímž 
se snaží oba spolky oslovit holešovskou ve ej-
nost a pozvat ji k návšt vám  lmových p ed-
stavení. P íjemným zpest ením celého pro-
gramu bylo vystoupení místního mladi kého 
mága, vystupujícího pod um leckým jménem 
RadekR, který pobavil p ítomné diváky atrak-
tivní kouzelnickou show; atmosféru Indie 
poté naladila doprovodná hudba skupiny Vítr 
do dlan . Hlavním programem ve era byla 
projekce  lmu Cizí ob d (Indie/Francie/N -
mecko/USA) o zatoulaném ob du, který sve-
de dohromady osudy dvou lidí. 

Po p tici akcí s názvem aj o páté, které 
po ádal spolek Každý m že pomáhat v letech 
2015–16, se p edstavuje holešovskému pu-
bliku další téma – znovuotev ení kina a ob-

Velká díla sv tové i eské literatury považu-
jí problematiku ve ejných záchodk  za snad 
nejd ležit jší ást obecní politiky – sv d í 
o tom jak francouzské Zvonokosy, tak eský 
Kocourkov. Bohužel v Holešov  je tento fe-
nomén zna n  podce ován – a to ke škod  
jak ob an  a návšt vník  m sta, tak míst-
ních politik , kte í o tom rozhodují. Ješt  
v minulém režimu bylo ve ejné WC dokonce 
uprost ed hlavního nám stí v podzemí, tedy 
snadno dostupné. Po jeho zasypání se toalety 
p esunuly do m stského domu na nám stí Sv. 
Anny, což sice nebylo ideální ešení, ale byly 
relativn  dostupné, a i když jejich provoz stál 
více než p l milionu korun, sloužily celkem 
dob e všem, kte í se pohybovali v centru m s-
ta. Po prodeji a p estavb  tohoto domu ale 
za al velký problém. M sto p išlo s jakýmsi 
náhradním ešením – tedy se zp ístupn ním 
toalet na nádvo í zámku a s ob asným (ale 
velmi vzácným a výjime ným) otev ením WC 
v budov  kina Sv t. 

Toalety v zámku jsou ale zcela nesmy-
slné – snad mají význam v letní sezon  pro 
turisty, kte í mimo jiné pam tihodnosti zá-
mek navštíví, ale pro ob any nakupující na 
nám stí je zámek p íliš daleko, hlavn  starší 
lidé nemají šanci do zámku dojít. WC v kin  
je na tom obdobn . Navíc p i sou asném re-
lativn  astém využívání nám stí pro r zné 
v tší akce (farmá ské a váno ní trhy, r zné 
slavnosti spojené s májkou, prezentace poli-
tických stran, aktivity TYMY, adventní setká-
vání pod váno ním stromem m sta apod.) je 

Ve ejné toalety jako velké téma
toto umíst ní ve ejných záchodk  více než 
absurdní – prost  lidé, kte í mají pot ebu si 
rychle odsko it ze spodní ásti nám stí (kam 
se tyto akce koncentrují), bu  do zámku i 
kina dojít nestihnou, nebo v tšinou ani ne-
v dí, že v t chto místech n jaká ve ejná WC 
jsou. A to nemluvíme o stánka ích a provo-
zovatelích t chto akcí, kte í prost  nem žou 
„zav ít krám“ a na tvrt hodiny se vzdálit, aby 
došli do areálu zámku. 

Lidé, kte í pot ebují nutn  použít n jaké 
WC, eší situaci bu  tak, že prost  pot ebu 
vykonají t eba u strom  p ed kostelem (fuj), 
nebo se pokoušejí ulevit si v n které z okol-
ních kaváren. Zde se ale setkávají vesm s 
s nev lí provozovatel  – pokud máte v podni-
ku jednu jedinou toaletu (záchodovou mísu) 
pro dámy a jednu pro pány, nejste ochotni 
strp t, aby vám uprost ed pohostinské míst-
nosti vznikala fronta ekajících, navíc omezu-
jící v použití WC hosty za ízení, kte í samo-
z ejm  mají právo na p ednostní „odsko ení 
si“. Vzniká tak ada trapných a nep íjemných 
situací, které jist  nep ispívají k pohod  jak 
návšt vník  centra m sta, tak provozovatel  
zdejších pohostinských podnik .

Tato situace sice m že vypadat úsm vn , 
ale ona úsm vná opravdu není. Samoz ejm  
vyvolává u všech zú astn ných roztrp ení 
v i p edstavitel m m sta, kte í již adu let 
situaci ne eší, i když o ní v dí. A samoz ejm  
sliby, že se ve ejná WC vy eší v rámci revita-
lizace Masných krám , doposud stále ani ma-
jetkov  nevy ešených, neznamenají v bec nic 

– budeme na to ekat ješt  t i, p t i deset let? 
Pokud je m sto schopné a ochotné nap . ešit 
nákladnou stavbu kruhového objezdu u ulice 
6. kv tna, který vlastn  slouží skoro jen oby-
vatel m této ulice, pro  už dávno neinvesto-
valo do ve ejných WC, které nakonec poslouží 
všem obyvatel m m sta a také jeho návšt v-
ník m?! P itom by p ece šlo ud lat i n jaké 
provizorní ešení – n kte í majitelé dom  na 
nám stí mají v p ízemí rozsáhlá sociální za í-
zení (existuje nap . v p ízemí domu . p. 18) 
– sta ilo by se s nimi dohodnout a samoz ej-
m  dob e jim zaplatit za poskytnutí tohoto vy-
bavení. Je volný objekt bývalé prodejny texti-
lu na za átku Malé ulice – sice není stavebn  
úpln  vhodný, ale s n jakou investicí by zde 
jist  šly z ídit alespo  do asné ve ejné WC 
(po ád se jedná o zlomek ástek oproti „kru-
há i“ i liniovým opravám chodník ). Jist  
by situaci zlepšilo d sledné trvání na tom, že 
všichni provozovatelé akcí na nám stí musí 
b hem jejich konání povinn  po ídit n kolik 
mobilních WC (TOI) – ty sice také n co sto-
jí, ale je to p ece služba ob an m a ve ejnosti 
a po ád zlomek toho, co se proinvestuje jinde.

Radní Zvonokos p ed sto lety dob e v d -
li, že fungující ve ejný záchodek je úhelným 
kamenem úsp chu jejich místní politiky. Pro-
síme radní Holešova, a  se nad tímto faktem 
také zamyslí.

Lenka Bartošková
kavárna Mlsná ko ka

Indie všemi smysly aneb Kino Sv t op t žije

novené  lmové projekce v n m. V roce 2017 
budou následovat další 4 kinoprogramy, na 
které jsou Holešováci co nejsrde n ji zváni 
– p ij te a bu te sou ástí znovuožívajícího 

kina Sv t! Veškeré novinky lze sledovat na 
adrese: holesovskekino.joomla.com

Mgr. Svatava Ságnerová, 
Každý m že pomáhat, z. s.
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Nové schody na kopec Pta í vrch v Americkém parku

20. ro ník Hubertovy jízdy v Prusinovicích | 29. 10. 2016

Holešov | Již 20 let se v Prusinovicích schází 
poslední íjnovou sobotu p i Hubertov  jízd  
50–70 ú astník  – jezdc  se svými ko mi, 
aby symbolickým honem na lišku zakon ili 
jezdeckou sezónu. Letos se jich p i jubilej-
ním ro níku sešlo 63. Krásné slune né po así 
a barevný podzim spole n  dotvo ily úžas-
nou a pohodovou atmosféru, která zde vždy 
panuje. Jezdci se vydali na trasu v 10:30. 
V cest  jim stálo mnoho p írodních p ekážek 
v podob  spadlých strom , p íkop , menších 
i v tších roklin skrytých v okolních lesích. 

Divák m zp íjemnila ekání na návrat lotu 
možnost ob erstvení u hasi ské zbrojnice 
a bohatá tombola. D ti si krátily as na ská-
kacím hrad . Zakon ení prob hlo v 15:00 vy-
hlášením vít ze honu na lišku. Ve er se konal 
v kulturním dom  country bál s kapelou 
Texas.

Trochu netradi ní byl po odjezdu hlavní 
skupiny nástup malých jezdc  na ponících. 
Letos teprve podruhé v historii jsme m li 
možnost vid t malé jezdce, kte í se ješt  ne-
mohou vydat na obtížnou a rychlou vyjíž -
ku s velkými ko mi, ale p esto si cht jí užít 
slavnostní atmosféru svatého Huberta. Proto 

po adatelé pro tyto malé jezdecké nad je p i-
pravili menší a klidn jší variantu a vypadá to, 
že vzniká nová tradice. Zú astnilo se 10 jezdc  
a jejich p ší doprovod. Mezi d tmi na pony 
byly i dv  domácí jezdkyn  (Vendula Šturmo-
vá a Adéla Žákovská), které reprezentují Pru-
sinovice v parkurovém skákání. Za zmínku 
stojí úsp chy Adély Žákovské (11 let) s jejím 
bílým valáškem Moravia Frajerem. Letoš-
ní sezóna je jejich první na o  ciálních závo-
dech a hned velmi úsp šná. V srpnu v Brn  
na Panské Líše spole n  vyhráli Pony small 
pro  equis cup a v zá í se v Bohu ovicích stali 
mistry zlínské oblasti v kategorii d tí 8–12 let. 
Ve st edomoravské jezdecké lize (což je ce-
loro ní seriál), která se již ned lí na mladší 
a starší kategorii, se tato dvojice umístila na 
druhém míst . Toto umíst ní je nad o ekává-
ní, protože Adélka pat í mezi nejmladší jezdce 
v lize.

První Hubertova jízda se v Prusinovicích 
jela na podzim v roce 1997 za ú asti cca 15 
koní. Ve erní posezení se konalo v malých 
prostorách myslivny. Od tohoto roku se kaž-
doro n  tato akce opakuje a ú ast jezdc  byla 
rok od roku vyšší. V dnešní dob  se Huber-

 Foto | Aleš Vitalík

Holešov | V roce 2014 spolek Proud zpr -
chodnil velmi zarostlou oblast v zadní ásti 
Amerického parku u horního h išt . Postu-
pem asu se zde stal nejvíce navšt vovaným 
místem malebný kope ek pojmenovaný Pta-
í vrch. Kdo do parku chodí, tak jist  ví, že 

na vrcholku kope ku vzniklo klidné místo 
na sezení, jehož obvod lemují vysázené ke-
íky, kde z bo ní strany kope ku pak spolek 

vytvo il pozvolnou a širokou cestu pro lepší 
dostupnost cyklist  a ko árk . V neposlední 

ad  se lenové spolku pustili do vybudování 
p írodních a pevných schod . Spolek Proud 
v návaznosti na tuto innost obdržel od míst-
ní stavební  rmy RAPOS sponzorský dar ve 
form  posypového materiálu – makadamu, 
aby povrch schod  v etn  bo ní cesty byl 
ješt  sch dn jší a bezpe n jší. Spole nosti 
RAPOS za tento dar up ímn  d kujeme, pro-
tože p isp l k dokon ení dalšího díla, které 
bude sloužit ve ejnosti a hlavn  d te

Jakub Nev ala

tova jízda t ší velké oblib  a vysoké návšt v-
nosti jezdc  i divák  (rekord zú astn ných 
koní je 93). Ve erní posezení se zm nilo na 
country bál po ádaný v prostorách kulturního 
domu v Prusinovicích. Všechny tyhle zm ny 
ešil po ád jeden realiza ní tým, který stál 

u zrodu této tradice a byl zde i p i 20. ro níku.
Po así bylo k po adatel m také vždy vel-

mi p ív tivé a jezdc m p álo. Až na jeden 
ro ník – 2012, kdy bylo pouhých 5 stup  
a silný vítr s dešt m. Ale i za t chto podmínek 
se jízda uskute nila. Tehdy ji na svých koních 
absolvovalo asi 10 odvážlivc , ale tradice ne-
byla p erušena.

Všechny organiza ní záležitosti byly vždy 
pe liv  p ipraveny, a pokud vyvstaly ne ekané 
problémy, menší i v tší, ešily se za pochodu 
a vždy ke spokojenosti všech zú astn ných. 
Dnes již vše b ží tak, jak má a každý z len  
ví, co má d lat. Jen st ží by se za kohokoli 
hledala náhrada. Proto po adatel m d kuji 
a p eji mnoho elánu a sil do dalších ro ník  
této oblíbené akce v našem okolí. Ú astník m 
i návšt vník m d kuji, že mezi nás zavítali, 
a t ším se na naše setkání p i dalším ro níku.

Petra Žákovská
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T locvi ná jednota Sokol Holešov po znovuobnovení

4. část

V období od p edchozího sletu v roce 2006 dochází k jubilejní-
mu XV. všesokolskému sletu v roce 2012 i ke zm nám ve vede-
ní naší T. J. Dosavadní starosta br. J. P ibyl po 13 letech odstupuje 
z funkce starosty T. J. a z stává ve výboru ve funkci jednatele. Sta-
rostkou byla zvolena sestra Irena Smr ková – první žena v celé do-
savadní historii Sokola Holešov. lenkou Sokola je od roku 1997, ale 
v naší sokolovn  za ínala cvi it v dorosteneckém v ku v oddíle spor-
tovní gymnastiky T. J. Holešov. V letech p ed svým zvolením starost-
kou byla ná elnicí a v sou asné dob  je cvi itelkou všestrannosti žen 
– zdravotní t lesné výchovy. Na za átku tohoto období zem ela další 
významná osobnost holešovského Sokola sestra Helena Gogelová.

Cvi ební program se soust edil na nácvik sletové skladby s bílými 
kužely, které byly pro ženy dosti náro nou disciplínou. V t locvi n  se 
za al hrát badminton a volné hodiny byly pronajímány za ekonomické 
nájemné dalším zájemc m. Dluh na nájemném z restaurace Sokolský 
d m se vyšplhal p es 100 tisíc korun. Akce pro naše žactvo podporují 
naši stálí sponzo i Nestlé i Wastex svými výrobky, za což jsme vd ni. 
Jsme si v domi toho, že bez podpory m sta bychom provoz sokolovny 
neudrželi. Nesta ila by k tomu ani okolnost zvýšení lenského p ísp v-
ku v jednotlivých oddílech.

P ed t iceti lety provedené úpravy zhoršily akustiku a bylo nutné 
provést nové ozvu ení a špatné odv trání t locvi ny je neustále odklá-
dáno až na generální opravu sokolovny. Musela být opravena st echa 
a vym n n plynový kotel. Chátrající h išt  házené, které jsme nevy-
užívali, a nedostatek  nan ních prost edk  p im ly výbor k tomu, 
aby h išt  házené bylo prodáno m stu. P i této p íležitosti je t eba 
p ipomenout a znovu ve ejn  pod kovat za n kolikaletou spolupráci 
a dohled nad h išt m házené, které bez jakékoliv odm ny d lala hole-
šovská léka ka MUDr. Lenka Kühlová. Vzhledem k r znorodosti t ch, 
kte í h išt  využívali ke sportování, to nebylo jednoduché. Paní doktor-
ka ud lala pro Sokol velkou službu, za kterou jí znovu d kujeme.

Z h išt  házené se naše aktivity p esunuly na h išt  u sokolovny 
a pravidelné záv re né cvi ební hodiny p ed prázdninami , pálení a-
rod jnic i jiné akce v sokolovn  jsou jist jší i s ohledem na vrtkavé po-
así a možnost zm ny programu, a byly tedy p esunuty do t locvi ny.

Rok 2009 za al pro nás sd lením OS, že  nan ní prost edky 
nejsou a nebudou – komplikovaná ekonomická situace ve stát  do-
padla i na Sokol. V dalším roce 2010 jsme oslavili spole n  se sborem 
dobrovolných hasi  130 let od vzniku obou organizací. Náš cvi ební 
program byl na krátkou dobu rozší en o cvi ení kalanetiky a cvi ení 
capuiery pro chlapce a muže. Poda ilo se nám vy ešit náhlý odchod 
cvi itelek žactva ze dne na den a do sokolovny p ichází po dlouhé dob  
i nová sokolka. 

V roce 2010 byla potvrzena ve své funkci starostky nadále sestra 
Smr ková a za íná se jednat i s našimi nad ízenými orgány – COS 
o možnosti prodeje restaurace Sokolský d m. Kone ný dluh na ne-
splaceném nájemném z tohoto objektu se vyšplhal na 300 tisíc korun 
a nebyl vy ešen ani právní cestou.

V polovin  roku prob hly oslavy 130. výro í založení Sokola 
a SDH a v p edzám í byla p i této p íležitosti zasazena lípa sokol , kte-
rou nám m sto doplnilo pam tní deskou. V roce 2011 byla ukon ena 
smlouva s dosavadními nájemci restaurace Sokolský d m a po celý rok 
se nep ihlásil žádný další nájemce. Aby bylo možno sjednat další ná-
jem, musely se opravit komíny. Po roce dochází k pronájmu restaurace 
ínským podnikatel m, kte í však ani ne po roce provoz ukon ili. Po 

roce dochází k pronájmu eským podnikatel m, kte í po krátké dob  
pronájem rovn ž ukon ili.

Na po ad dne p išlo ešení prodeje restaurace, kterému se p ed n -
kolika málo lety nad ízené orgány bránily. Po projednání s lenskou 
základnou nastalo vyklízení restaurace desetiletí skladovaného starého 

nábytku a dalšího nepo ádku od p dy až po sklep. Zde je zapot ebí vy-
zvednout pomoc m sta, které poskytlo brigádníky, našich len  z od-
bíjené i boxer , ne len  – rodinných p íslušník  i ásti len  výboru, 
pro n ž to byla samoz ejmá služba.

Z lenské základny ubylo len  cvi ení kalanetiky, oddílu orienta -
ního b hu, šach  i capuiera. Vše je vždy podmín no zájmem cvi enc  
a ochotných organizátor . V tomto roce oslavila své 90. narozeniny 
dlouholetá lenka Sokola a cvi itelka žen sestra O. Kola íková. Rozbí-
haly se p ípravy na XV. všesokolský slet v roce 2012.

Naše ohlédnutí na roky od posledního znovuobnovení T. J. Sokol 
Holešov kon í posledním sletovým rokem 2012. Konal se pod heslem 
150 let v pohybu, kdy byl založen. Zásluhou krom ížské cvi itelky 
a župní vedoucí sport  sestry Dany Klárové nacvi ily naše ženy sklad-
bu „Pro radost“. Již podruhé p ipravila trenérka SG sestra Ji ina Lání-
ková družstvo žactva k ú asti na sletu se skladbou Jonatán dopln nou 
 gurkami jezev ík . S ob ma skladbami vystoupili naši cvi enci na 

D tském dnu v zámku a ženy absolvovaly ve ejné cvi ení ve Vsetín , 
Brn , Uherském Brod , Veselí nad Moravou a Byst ici p. Hostýnem. 
Takový maraton zvládne jenom ten, kdo má pohyb opravdu rád.

I z t ch n kolika málo lánk  o innosti T. J. Sokol Holešov je znát, 
že tradice v naší sokolovn  pokra uje a dáváme možnost malým i do-
sp lým k pohybu. D je se tak v našem volném ase a jak nejlépe umí-
me. P edposlední v ta bude pat it naší starostce sest e Iren  Smr kové 
za ob tavou práci, a nebylo jí v poslední dob  málo.

A úpln  poslední v tou zveme vás dosp lé k pohybovým aktivitám 
v našem cvi ebním programu a rodi e t ch nejmenších i malých – na-
u te je chodit cvi it. Pozd ji s nimi budete mít daleko mén  problém .

Výbor T. J. Sokol Holešov
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Jak bydleli naši p edkové v Holešov
Intenzivní výzkumy posledních let opravi-

ly naše znalosti o tom, jak vypadal st edov ký 
Holešov. Vykopávky v oblasti nám stí Svobo-
dy odkryly stopy po p edm stském osídlení 
ze 14. a po átku 15. století (nejstarší datovaná 
keramika odtud je dokonce z doby mladohra-
dištní, tedy ze století 13.), zni eného ohn m 
– bu  v d sledku husitských válek, nebo ná-
hodného požáru. Nacházely se zde d ev né 
objekty omazané hlínou (takzvanou maza-
nicí) kv li tepelné izolaci, tedy relativn  pri-
mitivní. Nep edstavujme si v této souvislosti 
sou asné valašské d ev nice, spíš v n kterých 
skanzenech zachovaná hospodá ská stavení 
ze slabších v tví, trámk  a proutí, to vše oba-
leno v „kožichu“ z hlíny. Tyto obytné objekty 
p edcházely židovskému osídlení, které zde 
vzniklo až ve druhé polovin  15. století. Zda 
byla takováto stavení i ve vlastním m st  
Holešov  (tehdy tvo eném pouze nám stím) 
nevíme, ale je to pravd podobné, i když byla 
z ejm  v tší a výstavn jší. Na sklonku 15. sto-
letí se ale už na nám stí objevují kamenné 
(zd né stavby), jak prokázala dendrochro-
nologická datace trám  v kamenném sklep  
v .p. 26 (rohová drogerie – bývalý Tomaští-
k v d m). 

Jak tyto v Holešov  první zd né m š an-
ské domy vypadaly, jsme se zpo átku mohli 
jen domnívat na základ  dochovaných frag-
ment  gotických dom  z velkých m st, které 
však byly stav ny za jiných podmínek. Kon-
krétní podobu dvou velkých dom  holešov-
ských m š an  se poda ilo zrekonstruovat 
až na základ  výzkum  v lo ském a letošním 
roce. Dost neš astná, stále ješt  probíhající 
p estavba bývalého hotelu Slavia ( .p. 23) 
sice zni ila v tšinu vnit ních historických 
konstrukcí, dokládajících zajímavé staveb-
ní fáze tohoto domu, ale sou asn  odhalila 
v základních zdech po osekání omítek nej-
starší podobu tohoto domu. Ta p inesla adu 
p ekvapení, které zdokumentoval ve své práci 
Mgr. Jan Št tina, odborný pracovník Národ-
ního památkového ústavu, jehož rekonstrukci 
p edch dce hotelu Slavia dnes v bec poprvé 
zve ej ujeme.

Domy na nám stí byly v období mezi 
15. a 17. stoletím z ejm  pouze p ízemní, což 
jim ostatn  vydrželo až do relativn  nedáv-
né doby konce 19. století. Vzpome me jen 
na fotogra  e z doby p estavby domu .p. 1 
(Skuherský – nyní lah dky JOSPO) na kte-
rých je vid t že tento i sousední dva domy 
byly p ízemní, s n kolika st echami, jejichž 
h ebeny vedly kolmo do uli ní fronty. Z ejm  
v 18. století majitelé t chto dom  zvýšili jejich 
elní zdi (atiky) o falešná patra, která zep e-

du zakrývala pro pohled chodc  štíty st ech. 
N kolik soub žných st ech, umíst ných na 
jednom dom  kopírovalo tzv. gotickou par-
celaci – tedy stav n kdy ze 13.–14.století, kdy 
holešovské nám stí z ejm  tvo ily ony d ev -
né p ízemní domy, oto ené kratším stranou 

a štítem do nám stí a to tak, že na míst  jedno-
ho sou asného domu se nacházely domy dva 
až t i. Tuto parcelaci vesm s p evzaly i nov  
postavené kamenné (zd né) domy, postavené 
na sklonku onoho 15. století – byly tedy úzké, 
se štítovou zdí obrácenou do nám stí, jejich 
p dorys byl vesm s tzv. dvojtraktový – tedy 
celou hloubkou domu probíhal pr jezd na 
dv r s hospodá skými budovami (pravd po-
dobn  se nedalo vyjížd t z dvor  a zahrad za-
dem, protože zadní plot, nebo spíš ze  zahrad 
tvo ila vlastn  m stskou hradbu, která muse-
la být kompaktní, bez zbyte n  proražených 
otvor ) a druhý trakt byly za sebou se azené 
obytné místnosti – sín , vp edu to byla sí  na 
provozování obchodu i emesla, za ní pak ko-
mora, kde obyvatelé domu bydleli, za ní pak 
kuchyn  a dále n jaká spíž i další prostory 
na skladování potravin a materiálu. Dodnes 
tento stav prozrazují do hloubky celého traktu 
vedoucí dlouhé kamenné zdi – ty se nacházejí 
v ad  dom , odkrytou ást takové traktové 
zdi (s pozd ji vestav nou barokní klenbou) 
m žete vid t ve ve ejn  p ístupné chodb  ka-
várny Mlsná ko ka na nám stí Dr. E. Beneše. 

Ješt  k m stské hradb  Holešova – její 
reálnou existenci dokládají m stské brány, 
které se zachovaly až do konce 19. století, 
na rozdíl od záv r  holešovských historik  
z konce minulého století, kte í její existen-
ci více-mén  rozhodn  popírali. Holešovské 
m stské hradby však neplnily funkci vojen-
skou, ale policejní, tedy m ly zabránit tomu, 
aby se do m sta nedostali všelijací tuláci i 
lapkové, nep edstavujme si tuto naši hradbu 
jako mohutné opevn ní s v žemi a st ílnami, 
s ochozy pro vojáky, spíš to byla trošku vyšší 
ze , nebo možná jen d ev ná palisáda i plot.

Úzké, dlouhé dvojtraktové domy tvo i-
ly naše nám stí z ejm  až do 17. století. Po 
hr zách t icetileté války prudce klesl po et 
obyvatelstva (na následky vále ného b sn ní, 
požár , ale i moru, který na konci této války 
velmi potrápil i Holešov), kdy m žeme velmi 
zhruba odhadovat, že u nás z stala maximál-
n  t etina p vodního obyvatelstva a velká ást 

obydlí lehla popelem. Sou asn  ale za al Ho-
lešov poci ovat nástup hospodá ské prospe-
rity na panství hrab te Jana z Rottalu, takže 
zbylí m š ané ( ada z nich se k nám nov  
p ist hovala z ciziny – za všechny jmenujme 
Jana Thomaštíka, p vodem z Chorvatska, 
který p išel do Holešova z Vídn , kde za zá-
sluhy p i obran  m sta proti Turk m obdržel 
šlechtický predikát, který ale nikdy nepouží-
val ani on, ani jeho potomci) za ali p vodní 
úzké a tedy nevyhovující domy spojovat a vy-
tvá et tak nové, barokní parcely, které vlastn  
na nám stí existují dodnes.

Rovn ž hotel Slavia byl v onom 15. sto-
letí, ke kterému rekonstrukce Mgr. Št tiny 
odkazuje, složen vlastn  ze dvou dom . D m 
nejvíc nalevo (sousedící se sou asným do-
mem .p. 24 – bývalá radnice, nyní prodejna 
pekárny P ílepy) byl klasický dvojtrakt, p i-
emž p ed jeho levou, obytnou ástí se na-

cházelo podloubí ( ada podloubí tedy z ejm  
neza ínala, jak jsme se p vodn  domnívali, 
až od domu .p. 26 – Thomaštík v d m, nyní 
rohová drogerie), ale podloubím byly opat e-
ny i domy v sou asné pozici .p. 25 (Kern v 
d m – Komer ní banka a prodejna masny), 
24 (ona bývalá radnice) a ást dnešního domu 
hotelu Slavia. Podloubí zde ale krylo jen onen 
obytný trakt, pr jezd domem už podloubí ne-
m l. Sousední d m byl rovn ž bez podloubí 
a rovn ž dvoutraktový – na rekonstrukci vi-
díme okénko do první sv tnice a op t vrata 
pr jezdu. To jsme ale jen ve dvou t etinách 
sou asného domu – jeho poslední, pravá t e-
tina byla v onom 15. a 16. století tvo ena z ej-
m  jen n jakým dvorem i zahradou, ohraze-
nou zdí (v i Malé ulici), je otázkou, zda zde 
v p edcházejících letech (tedy ve 13., na po-
átku 14. století) nestál rovn ž t etí d m, 

který však zaniknul (snad vyho el?) a v této 
dob  nebyl obnoven. Snad majitel sousedního 
domu pot eboval v tší pozemek pro svou in-
nost a byl dost bohatý, aby si vedlejší parcelu 
p ikoupil a nechal ji volnou. ím se zabýval 
a zda tomu tak bylo, se už asi nikdy nedozví-
me. Teprve ve století 17., kdy byly dva soused-
ní domy spolu s volným pozemkem spojeny, 
zde vyrostl d m zhruba o rozloze dnešního 
bývalého hotelu (jen s jakýmsi „vykousnutím“ 
práv  v zadní ásti oné p vodn  volné par-
cely – zde byl dostav n a zarovnán do tvaru 
sou asného obdélníku až v roce 1897!). Na 
rekonstrukci si m žeme všimnout rozsáhlých 
zadních – dvorních stavení, ta sloužila pro 
hospodá ské ú ely, pravd podobn  byla d e-
v ná i hlin ná a jak jsme psali – p ístupná 
p es dlouhý pr jezd, vedoucí celou délkou 
obou dom . 

Máme tedy zcela mimo ádnou možnost 
podívat se hluboko do historie – takto bydleli 
naši p edkové v Holešov , takto vypadalo ná-
m stí a tedy vlastn  celé naše m sto!

Karel Bartošek
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D ti z MŠ Radost v ulici Grohova za pomoci pohádkových postav zav ely zahradu 

V podve er pond lí 24. 10. se v Mate ské škole Radost v ulici Grohova konala tradi ní podzimní slavnost Zavírání zahrady. Zahradou a pa-
vou í chýší d ti provázel Hejkal a n žné pohádkové víly. Na záv r slavnosti ekalo d ti i rodi e tradi ní vo avé pohošt ní z podzimních plod . 
Rozsvícené dýn  dotvá ely podzimní pohádkovou atmosféru.

Foto | archiv MŠ

Dý ové tvo ení v Mate ské škole Masarykova



28 Holešovsko

Kulturní servis

do 30. 12.  Hra ky dávné i nedávné (Zámecká galerie)
26.11. – 30. 12. Výstava betlém  (sala terrena)
do 3/2017 Výstava obraz  ak. malí e Karla Plíška
 (zámek)
 vernisáž: 25. 11, 17:00, zámek
do 30. 11. Výstava obraz  Ji ího Valenty (knihovna)

VÝSTAVY

26. listopadu Zámecké disco
 (21:00, New Drive Club)

3. prosince Tradi ní blešák
 (8–13 hod., zámek)

6. prosince Mikulášské p j ování
 (12–17 hod., knihovna)
23. listopadu beseda s Patrikem Kotrbou

OSTATNÍ

OSTATNÍ

9:00 kulturní program (nám. Dr. E. Beneše)
 folklorní soubor Zrní ko, TyMy, 
 ZUŠ Holešov, Banana Vox,
 cimbálovka Hradecká parta, 
 Mikuláš s erty, živá zví átka
15:30 adventní koncert (kostel Nanebevzetí 
 Panny Marie)
 Holešovský chrámový sbor a Holešovský 
 komorní orchestr
17:30 Rozsvícení váno ního stromu 
 starostou m sta (nám stí)
16:30–18:30 Holešovská muzika (nám stí)

PŘEDNÁŠKY

24. listopadu František Josef I. známý i neznámý
 (17:00, studovna knihovny)
8. prosince D evohostický rodák, 

 skladatel Josef Schreier (1718–?)
 (studovna knihovny)
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9. Reprezenta ní ples m sta Holešova 2017

sobota 14. ledna 2017

19:30 hodin

Hv zda ve era Ond ej Blaho
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