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Starosta Holešova,
místostarostové, 

rada a zastupitelstvo
přejí všem občanům
pohodové prožití 
svátků vánočních
a hodně úspěchů 

v roce 2013.

Foto Milan Jonák
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Technické služby Holešov, s.r.o. sdělují, 
že  Odpadové  centrum bude od 22. 12. 2012 
do 1. 1. 2013  z provozních důvodů uzavřeno.

Změna svozu domovního odpadu
Z důvodu vánočních svátků v  52. týdnu 

bude ve čtvrtek  27. 12. proveden svoz v Hole-
šově, Žopech, Dobroticích. V pátek 28.12. bude 
proveden svoz v Holešově a Količíně a v pondělí 
31. 12. v Tučapech. Z důvodu svátku dne 1. 1. 
bude svoz v 1. týdnu 2013, kromě Tučap, pro-
veden  o jeden den později. V Tučapech bude 

Informace Technických služeb Holešov
svoz proveden dle stávajícího harmonogramu, 
tj. v pátek 4.1. 

Úklid vánočních stromků
Městský úřad Holešov, Odbor životního 

prostředí, upozorňuje občany, že vánoční strom-
ky je možné odkládat ke sběrným nádobám na 
komunální odpad pouze do 13. 1. 2013. Neod-
kládejte je však ke kontejnerům na tříděný od-
pad. Po tomto termínu mohou občané odkládat 
vánoční stromky do Odpadového centra, a to  
v jeho provozní době. 

Provozní doba Odpadového centra 
LISTOPAD až BŘEZEN.

 

Pondělí 7.00 – 10.30 11.00 – 16.30 

Úterý  7.00 – 10.30 11.00 – 16.30 

Středa 7.00 – 10.30 11.00 – 16.30 

Čtvrtek 7.00 – 10.30 11.00 – 16.30 

Pátek 7.00 – 10.30 11.00 – 16.30 

Sobota 7.00 – 12.00  

Neděle Zavřeno 

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma. 

Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621

Holešov (sk) - V pondělí 26. listopadu Po-
licie České republiky slavnostně otevřela nově 
zrekonstruované vstupní prostory v budovách 
obvodního oddělení v Holešově. Otevírání se ode-
hrálo za přítomnosti nejvyššího vedení krajského 
ředitelství policie Zlínského kraje, představitelů 
města a dalších vážených hostů. Po slavnost-
ních proslovech následovalo přestřižení pásky 
a symbolický přípitek. Na závěr všechny čekala 
prohlídka budovy.

Policejní služebna na Palackého třídě je po rekonstrukci

< Slavnostního otevření opravené služebny se 
zúčastnili také představitelé města Holešova. 
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Internetové stránky města 
www.holesov.cz prošly v minu-
lých týdnech dalším vylepšením. 
Návštěvníky jistě potěší několik 
zajímavých audiovizuálních pre-
zentací. Ikony pro otevření těchto 
souborů najdete na první straně 
webu vlevo nahoře. 

„Ve spolupráci se společností 
Avonet kupříkladu běží on-line sní-
mání náměstí Dr. Edvarda Bene-
še. Letos tak mohli nejen občané 
města historicky poprvé sledovat 
v přímém přenosu vánoční trhy 
nebo rozsvěcení vánočního stro-
mu prostřednictvím počítačové 
obrazovky,“ uvedl vedoucí odboru 
školství a kultury Petr Chvátal.  

Dalším vylepšením stránek 
je videoprezentace církevních pa-
mátek města. Dvouminutové video 
si mohou prohlédnout návštěvníci 
stránek ze všech koutů světa. Pro 
mnohé z nich tak může být prvním 
impulzem k tomu, aby do Holešova 
přijeli. Postupně budou na web 
umístěna další krátká videa z ob-

Vánoční trhy jste mohli sledovat v přímém přenosu

Webové stránky města jsou zase kvalitnější

Ikony pro otevření nových vizuálních prezentací najdete vlevo nahoře 
na první straně www.holesov.cz. 

Návštěvnost webových stránek 
města se každým rokem zvyšuje. 
Nárůst vyhledávání stránek zob-
razuje přiložená tabulka. Uvede-
ná čísla jednotlivých návštěvníků 
webu a počtu zobrazení stránek 

Návštěvnost webu se opět zvýšila
ukazují vývoj v letech 2010, 2011 
a 2012. Celkový údaj vychází 
v každém roce z měsíců leden 
až listopad. U počtu návštěvníků 
je nárůst roku 2012 oproti roku 
2010 vyšší než 35 %. 

Na webových stránkách města je nově k dispozici i on-line pohled  
na holešovské náměstí. 

• Pronajmu byt 2+1 v Holešově na sídlišti U Letiště. Tel. 774 329 505. 
• Prodám byt 3+1 v klidné lokalitě ve výborném stavu, celková re-
konstrukce v roce 2003. Tel. 602 729 515.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Region (frs) - V neděli 9. pro-
since začal platit nový jízdní řád Čes-
kých drah pro rok 2013. Některé 
změny se týkají také trati Kojetín 
- Valašské Meziříčí. Zásadní novin-
kou je nasazení nových motorových 
jednotek RegioShark. 

 „Na této trati vedoucí přes 
Holešov jsme od nového jízdního 
řádu nasadili dvě motorové jednot-
ky RegioShark. Díky tomu dojde 
ke zkrácení jízdní doby a vlaky přitom 
nebudou projíždět zastávky v úseku 
Holešov - Bystřice pod Hostýnem,“ 

S novým jízdním řádem začal jezdit regionální žralok
uvedl ředitel Krajského centra osobní 
dopravy Českých drah ve Zlínském 
kraji Ludvík Urban. Zhruba od března 
přibudou na železniční trati přes Ho-
lešov další dvě jednotky a od srpna 
2013 tady bude jezdit celkem šest 
souprav RegioShark, které postupně 
nahradí vlaky Regionova. 

Podle nového jízdního řádu při-
budou dva přímé spoje z Rožnova 
pod Radhoštěm do Kojetína. Spěš-
ný vlak Sp 1640 a osobní vlak Os 
3910 (odj. z Rožnova pod Radhoštěm 
v 5:00 a 12:51). Přímý osobní vlak (Os 

3911) pojede také v 11:49 z Kroměří-
že do Rožnova pod Radhoštěm (Os 
3911). Později, o 12 minut, pojede 
vlak z Hulína (dříve ve 20:14, nově 
ve 20:26) do Kroměříže. Zajistí se tak 
přestup cestujících z rychlíku R 815 
z Břeclavi do Olomouce. Nově bude 
rovněž denně jezdit spěšný vlak mezi 
Zlínem a Olomoucí, resp. Jeseníkem.

V porovnání s letošním rokem 
je rozsah regionální dopravy srovna-

telný. „Regionální vlaky ve Zlínském 
kraji ujedou v době platnosti jízdního 
řádu 2013 celkem 3 613 tisíc vlako-
vých kilometrů. České dráhy vypraví 
v kraji v pracovní dny v průměru 493 
regionálních spojů, o víkendech 389, 
což představuje průměrně 460 vlaků 
denně,“ vypočetla regionální mluv-
čí Českých drah Kateřina Šubová. 
Nový jízdní řád bude platit až do  
14. prosince 2013.

Nová motorová jednotka RegioShark na holešovském nádraží.  

lasti společenského života, kultury 
či sportu. Především ke zvýšení 
turistického zájmu o Holešov slou-

ží také panoramatické fotografie 
z ulic města a hlavních kulturních 
památek. Ikona k jejich otevření je 

rovněž na první straně a návštěv-
níci si mohou pohlednice podle 
vlastního uvážení natáčet různými 
směry a prohlížet si ty části, které 
zrovna uznají za vhodné.

Dalším zásadním vylepšením 
webových stránek města Holešo-
va je nová podoba úřední desky.  
„Uživatelé jistě ocení její novou 
grafickou podobu, přehlednost, ale 
také několik filtrů a jiných praktic-
kých možností, které usnadňují 
orientaci v tomto informačním ná-
stroji městského úřadu,“ zdůraznil 
Petr Chvátal.            

Webové stránky města byly 
kladně hodnoceny již před zavede-
ním těchto změn. Holešov nedáv-
no získal cenu týdeníku Ekonom 
Město pro byznys ve Zlínském kraji 
pro rok 2012.  Jedním z velmi dob-
ře hodnocených kritérií v rámci této 
soutěže byla z pohledu podnika-
telů užitečnost webových stránek 
města. 

František Sovadina

  2010 2011 2012

 Počet zobrazení 469 604 504 386 535 723

 Průměr měsíc 42 691 45 853 48 702

 Počet návštěvníků 101 425 121 886 137 896

 Průměr měsíc          9 220 11 081 12 536

 

Sdělení občanům
Upozorňujeme občany, že hotovostní platby je možno uskutečnit v pokladně 
městského úřadu do pátku 28. 12. 2012 do 11 hodin. Dne 31. 12. 2012 
bude pokladna z technických důvodů uzavřena. Finanční odbor
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Žákyně 1. ZŠ Holešov Alž-
běta Hanulíková (9. C) převzala 
v pátek 7. 12. 2012 cenu za vý-
tvarnou práci přímo z rukou pana 
Dominika kardinála Duky v Praze 
v Arcibiskupském paláci.

Co této slavnosti předcháze-
lo? Celá škola se zúčastnila soutě-
že vyhlášené Hnutím na vlastních 
nohou Stonožka a Arcibiskupstvím 
pražským, záštitu převzal sám pan 
kardinál Dominik Duka. Soutěž 
byla zaměřena k oslavám 1 150. 
výročí příchodu Cyrila a Metoděje 
na Velkou Moravu, které oslavíme 
v roce 2013. 

Koncem předcházejícího škol-
ního roku jsme poslali do Prahy 
nejlepší práce našich žáků a celý 
podzim netrpělivě očekávali, jestli 
budeme úspěšní. Naše radost byla 
obrovská, když jsme se dozvěděli, 
že 5 žákyň naší školy dostane cenu 
a Bětka Hanulíková dokonce jednu 
z hlavních - cenu paní Běly Gran 

Velký úspěch holešovské žákyně ve výtvarné soutěži

Radost s námi sdíleli také představitelé města Holešova a poslanci 
Parlamentu ČR pan starosta Pavel Svoboda a pan Josef Smýkal.

Jensen - prezidentky a zakladatel-
ky hnutí Stonožka. 

Předávání cen předcháze-
la slavnostní mše pro Stonožku 
v katedrále sv. Víta, Václava a Voj-
těcha v Praze, kterou přenášela 
také Česká televize. Poté jsme 
se přesunuli do Arcibiskupského 
paláce, kde z rukou paní Běly Gran 
Jensen, J. E. Dominika kardiná-
la Duky OP, sestry Dominiky OP 
a za přítomnosti norského velvy-
slance a  zástupců Armády ČR 
dostala Bětka Hanulíková diplom 
a knihu. Naši radost s námi sdíleli 
také představitelé města Holešova 
a poslanci Parlamentu ČR pan sta-
rosta Pavel Svoboda a pan Josef 
Smýkal.

Za 1. Základní školu byly dále 
oceněny tyto žákyně: Denisa Ma-
nová (9. C), Veronika Němcová  
(9. A), Viktorie Molčanová a Kate-
řina Kohoutová (obě 8. B) a Marie 
Ambrožová (5. A).

Všem oceněným patří naše 
blahopřání, ale velký dík si zaslouží 
také vyučující výtvarné výchovy, 
kteří  žáky k soutěži motivovali. 

Především paní učitelka Logajová 
(za 1. stupeň) a paní učitelka Do-
hnálková (za 2. stupeň ZŠ). 
Mgr. J. Růžičková, ředitelka 1. ZŠ

Holešov (frs) - Po kompletně zrekonstruovaném mostě mohou jezdit 
motoristé na silnici III/43825 mezi Ludslavicemi a Holešovem. „Jde o další 
z letošních úspěšně dokončených investic Ředitelství silnic Zlínského 
kraje. Předmětem této stavby byla kompletní přestavba mostu na místě 
původního mostního objektu, kde se silnice III/43825 kříží s vodním 
tokem Ludslávka. Most byl ve velmi špatném technickém stavu. Stavba 
probíhala za úplné uzavírky silnice,“ uvedl mediální zástupce Ředitelství 
silnic Zlínského kraje Vojtěch Cekota. 

Celková délka úpravy komunikace včetně mostu měří 40 metrů. 
Zhotovitelem stavby byla firma REPONT, s. r. o., Lipník nad Bečvou. 
Cena činila 4,8 milionu korun.

Motoristé už jezdí přes most  
u Ludslavic

Tak jako každým rokem pořádá Zverimex u minigolfu vánoční sbírku 
na podporu psů a koček, kteří momentálně tráví svůj život v některém 
z okolních útulků či domově pro opuštěná zvířata.

Prosím, máte-li doma jakékoliv staré deky, ručníky, misky, hračky, 
granule, konzervy či laskominy, přineste je kdykoliv do 21. 12. do zve-
rimexu u minigolfu. Veškeré vybrané věci budou rozděleny a na Štědrý 
den dopraveny k potřebným zvířátkům. Jménem všech opuštěných 
koček a psů vám ze srdce děkuji, přeji hezké Vánoce a všem opuštěným 
zvířatům velkou vánoční naději v nový domov.

 Zdeňka Doleželová

Podpořte opuštěná zvířata

Klidné prožití svátků vánočních,  
pevné zdraví, mnoho úspěchů  

a spokojenosti v roce 2013 všem občanům 
přeje místní organizace ČSSD Holešov.

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta ČR konané 
ve dnech 11. - 12. 1. 2013 (případné druhé kolo ve dnech 25. - 26. 1. 
2013) ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat 
na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území ČR 
nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Volič již dnes může požádat obecní úřad příslušný podle místa 
trvalého pobytu o vydání voličského průkazu, a to:
• osobně do 9. 1. 2013 do 16.00 hodin nebo písemně (v tomto případě 

žádost musí být doručena příslušnému obecnímu úřadu nejpozději  
7 dnů přede dnem voleb, tj. do 4. 1. 2013), a to:

• Žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem. Při 
ověření podpisu u správních úřadů (obecní úřad, krajský úřad, obecní 
úřad obce s rozšířenou působností) lze využít osvobození od správního 
poplatku.

• Žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým 
podpisem voliče.

• Žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem 

voleb, tj. 27. 12. 2012.
Voliči mající trvalý pobyt na území města Holešova  a jeho místních 

částí Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy si žádají o voličský průkaz na 
Městském úřadě v Holešově, Masarykova 628. Formulář žádosti získají 
na podatelně nebo na stránkách www.holesov.cz. 

Při pobytu ve zdravotnickém zařízení, v zařízení sociálních služeb 
nebo v jiném obdobném zařízení v obci může oprávněný volič rovněž 
uplatnit své volební právo.

Informace podá odbor správní a vnitřních věcí, Mgr. Zdeňka 
Konopecká, tel. 573 521 350, a Irena Ďuláková, tel. 573 521 359.

Irena Ďuláková, odbor správní a vnitřních věcí

Volba prezidenta republiky
Možnost hlasovat na voličský průkaz
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Rok 2012 začal jako obvykle 
tradičním ohňostrojem v neděli 1. 
ledna od 17 hodin. Počasí příliš 
nepřálo, v průběhu světelné show 
dokonce začalo pršet.

Tříkrálové koledování 2012 
se konalo v pátek 6. ledna. Malí 
koledníci vybrali od občanů cel-
kem 470 769 korun. 

Město Holešov se v lednu 
prezentovalo na brněnském vele-
trhu Regiontour a také na veletrhu 
Slovakiatour v Bratislavě na výsta-
višti Incheba.

Tradiční Reprezentační ples 
města se uskutečnil v sobotu 
21. ledna. Pro mnohé z ná-
vštěvníků bylo jeho vrcholem 
vystoupení stálice české po-
pulární hudby Michala Davida. 
Ples opět moderoval herec Jan 
Čenský. Většinu večera se však 
v hlavním sále starala o zábavu 
regionální kapela Show band 
Pavla Březiny. O předtančení se 
jako obvykle postarali tanečníci 
a tanečnice ze známého zlín-
ského souboru Taneční škola 
A. & A. Mědílkovi. Své obvyklé 
místo v balkónovém salonku 
měla Oldies diskotéka J. Čáp-
ka. Cimbálová muzika Linda 
pak hrála střídavě v New Drive 
Clubu u bohatého rautu a také 
v salonku vedle Hraběny.     

Tuhý mráz sevřel začátkem 
února celý region. Pracovníci 
Vodovodů a kanalizací Kroměříž 
upozornili občany Holešova, aby si 
zabezpečili vodoměry, protože do-
cházelo k jejich zamrznutí. Ledový 
příkrov přikryl také celý tok Rusavy.

Zastupitelé na svém únoro-
vém zasedání schválili odložení 
projektu výstavby centra volno-
časových aktivit v Americkém 
parku a rozhodli se v roce 2012 
zaměřit na dvě zásadní investič-
ní akce, kterými jsou kanalizace 
Tučapy - Količín a jihovýchodní 
obchvat města. 

Senioři si na své výroč-
ní schůzi ve středu 14. března  
v klubu holešovského kina Svět 
připomenuli padesát let existence 
Klubu důchodců v Holešově.

Zastupitelstvo na svém mi-
mořádném zasedání v pondělí 
26. března schválilo postup pří-
pravy a realizace zásadní rekon-
strukce holešovského Centra 
pro seniory. Rekonstrukce se 
měla týkat zejména protipožár-
ního zabezpečení, kompletní 
elektroinstalace a rekonstrukce 
všech bytových jader, včetně 
instalací.

Tradiční shromáždění u příle-
žitosti Dne učitelů se uskutečnilo 
ve středu 28. března vpodvečer 
ve velkém sále holešovského zám-
ku. Představitelé města předali 
vybraným pedagožkám a dalším 
pracovníkům ve školství Pamětní 
listy v deskách, které jim udělila 
Rada města Holešova.

Co se také stalo v právě končícím roce 2012
Ministryně kultury, poslan-

kyně Parlamentu České repub-
liky a bývalá starostka Vizovic 
Alena Hanáková (nestr. za TOP 
09) v pondělí 2. dubna navští-
vila Holešov. Prohlédla si ho-
lešovský zámek a seznámila 
se s aktuálním stavem rekon-
strukce. „Je pravda, že v Praze 
se o vás ví,“ uvedla ministryně 
v souvislosti s výstavou obrazů 
Borise Jirků, která se na zámku 
v minulosti konala.

Program rozvoje venkova  
a možnosti čerpání dotací do konce 
současného programového ob-
dobí, ale také v období 2014 až 
2020 byl tématem setkání ministra 
zemědělství Petra Bendla (ODS) 
se starosty a zástupci místních 
akčních skupin, které se uskutečni-
lo 6. dubna od 15 hodin na zámku  
v Holešově. Ministr navštívil Hole-
šov v rámci své dvoudenní pracov-
ní návštěvy Zlínska.

Nově zrekonstruované hři-
ště u 3. Základní školy začalo 
od května 2012 po několika-
měsíčním zkušebním provozu 
definitivně sloužit pro míčové 
hry všeho druhu. 

Dvacet let od svého založení 
oslavila začátkem května Charita 
Holešov. V pátek 4. května se ko-
nal v Charitě a ostatních zařízeních 
den otevřených dveří. Součástí 
oslav byl i koncert v kostele Na-
nebevzetí Panny Marie. 

V průběhu prvního májové-
ho víkendu se konaly Dny města 
Holešova. Slunečné počasí při-
lákalo na zámek, do zámeckého 
parku i na další místa tisíce ná-
vštěvníků. Součástí oslav byla 

Okresní chovatelská přehlíd-
ka trofejí a Hanácko-valašské 
krajinské myslivecké slavnosti 
v Holešově. 

V rámci Dnů města byly oce-
něny osobnosti města za rok 2011. 
Osobností Holešova za rok 2011 
se stal historik Lubomír Bartošek. 

V květnu byla zahájena 
stavba jihovýchodního obchva-
tu Holešova. Zástupci investorů 
- Ředitelství silnic Zlínského 
kraje a města Holešov (ŘSZK) 
- a zhotovitelských firem - EU-
ROVIA, STRABAG a KKS se 
sešli ve čtvrtek 3. května 2012 
na Městském úřadě v Holešově, 
aby podepsáním smlouvy o dílo 
tuto stavbu v hodnotě přes 320 
milionů korun oficiálně zahájili. 

Památný červený buk v zá-
meckém parku prošel v květnu 
tahovou zkouškou. Odborníci ve 
znaleckém posudku uvedli, že i 
přes vzniklá poškození je strom 

dlouhodobě perspektivní. Byla 
navržena lokální a obvodová re-
dukce koruny stromu snížením o 
4 metry, revize bezpečnostních 
vazeb a úprava terénu pod koru-
nou stromu.

Zastupitelstvo města Hole-
šova v červnu schválilo obecně 
závaznou vyhlášku o zákazu 
konzumace alkoholických ná-
pojů na některých veřejných 
prostranstvích. Vyhláška začala 
platit od 1. srpna 2012.

Modelářská přehlídka Čmelák 
model show se uskutečnila v sobo-
tu 11. a v neděli 12. srpna. Svoji 
modelářskou zručnost a letecké 
umění předvedlo 81 přihlášených 
pilotů. V neděli na modelářské plo-

še přistálo i letadlo ve skutečné 
velikosti, americký stíhací letoun 
ze 2. světové války. 

V Holešově se uskutečnila 
inventarizace dřevin. Výsledkem 
byl údaj 2 425 stromů rostou-
cích na území města.

Novým starostou Holešova 
se stal poslanec Pavel Svoboda 
(ODS). Na jednání holešovského 
zastupitelstva 24. září byl zvolen 
většinou hlasů. Nahradil tak bý-
valého starostu Zdeňka Janalíka 
(ODS), který se vrátil zpět na místo 
ředitele holešovského gymnázia. 

V říjnu se konaly volby do 
Zastupitelstva Zlínského kraje. 
Z holešovských kandidátů se do 
tohoto zastupitelského sboru 
dostal pouze sociální demokrat 
Ludvík Urban.

Stoprvní narozeniny oslavila 
v říjnu obyvatelka holešovského 
Centra pro seniory (CPS) Anežka 
Šipulová. Přímo do jejího pokoje 
jí začátkem měsíce přišli popřát 
hlavně hodně zdraví představitelé 
města a také vedoucí pracovníci 
centra.

Město Holešov získalo cenu 
týdeníku Ekonom Město pro 
byznys ve Zlínském kraji pro rok 
2012. Ve středu 24. října cenu 
přebral ve zlínském hotelu Bal-
taci místostarosta města Rudolf 
Seifert. Organizátoři vyhodnotili 
50 kritérií v oblasti podnikatelského 
prostředí a přístupu veřejné 
správy. V Holešově byly kladně 
hodnoceny například nízký podíl 
dlouhodobě nezaměstnaných, 
výše průměrného platu, vstřícnost 
radnice nebo z pohledu podnikatelů 
užitečné webové stránky. 

V listopadu začala rekon-
strukce okolí panelových domů na 
sídlišti U Letiště. Ve východní části 
sídliště postupně dochází k opravě 
stávajících chodníků na hlavních 
přístupech, k vybudování menší 
části nových chodníků, cyklostez-
ky, parkovacích míst a budou zde 
také vysazeny nové stromy a keře.

Nejstarší občanka Holešo-
va Marie Mičková oslavila v lis-
topadu stodruhé narozeniny. 
K jejímu výročí jí přijeli popřát 
také představitelé města Ho-
lešova. 

Odbor životního prostředí se 
v prosinci přestěhoval z budovy 
v Tovární ulici do hlavní budovy 
Městského úřadu Holešov na Ma-
sarykově ulici. 

Rekordní počet lidí na-
vštívil v sobotu 1. prosince na 
náměstí Dr. Beneše vánoční 
trhy. Nejrůznější sortiment ne-
jen s adventní tematikou tady 
nabízelo 170 stánků. Na pódiu 
probíhal kulturní program a ve-
čer pak starosta města rozsvítil 
vánoční strom. 

Stranu připravil 
František Sovadina

 Na zářijovém zasedání zastupitelstva vystřídal Zdeňka Janalíka
ve funkci starosty Pavel Svoboda.
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Stávající struktura České daňové správy, 
kterou v současné době tvoří Generální finanční 
ředitelství, 8 finančních ředitelství, 199 finanč-
ních úřadů a Specializovaný finanční úřad, bude 
od Nového roku na základě zákona o finanční 
správě České republiky významně reorganizo-
vána a transformována. 

Realizace této transformace si vyžádá roz-
sáhlá opatření v oblasti organizační, materiální, 
administrativní i personální. Všechna tato opat-
ření i reorganizace samotná jsou prováděny 
tak, aby nedošlo k omezením ve správě daní 
a k pouze minimálnímu omezení dosavadních 
služeb běžně poskytovaných daňovou správou 
široké veřejnosti. 

Jedná se o následující:
1. Pokladny finančních úřadů budou od 

18. prosince 2012 do 13. ledna 2013 uzavře-
ny, to znamená, že uhradit daň v hotovosti na 

Omezení činnosti finančních úřadů 
na konci roku

pokladně finančního úřadu je možné naposledy 
17. prosince 2012.

2. V pátek 28. prosince a pondělí 31. pro-
since 2012 budou finanční úřady uzavřeny  
s výjimkou podatelen, které budou otevřeny 
od 8 do 14 hod.

3. Od pátku 28. prosince 2012 bude uza-
vřen Daňový portál, nebude tedy možné jeho 
prostřednictvím elektronicky zaslat podání da-
ňové správě.

Aktuální informace ke změnám při trans-
formaci územních finančních orgánů na orgány 
finanční správy je možno nalézt na interneto-
vých stránkách České daňové správy - cds.
mfcr.cz, pod záložkou Aktuální informace ke 
vzniku finanční správy. 

Podrobnosti k organizačním změnám 
v daňové správě platným od 1. ledna 2013 
přineseme v prvním čísle Holešovska, které 
vyjde 10. ledna 2013. (red)

Usnesení z 28. mimořádné schůze Rady 
města Holešova, která se konala 

dne 23. listopadu 2012      
Přijaté usnesení č. 287/2012 - N 2775 Rada města Holešova schválila 
zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor na nám. F. X. Richtera 
190, Holešov, za účelem zřízení a provozování „Zámecké restaurace“ 
dle předloženého návrhu.  Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 288/2012 - N 2776 Rada města Holešova  
schválila zřízení věcného břemene pro město Holešov na 
pozemcích p.č. 3653/2, 2003/9, 3653/1, 3653/4, 1999/2, 1999/3, 
k.ú. Holešov, a p.č. 449/2, 449/1, k.ú. Žopy, ve vlastnictví Zlín-
ského kraje, v souvislosti se stavbou „Holešov - křižovatka JV 
obchvatu Holešova, stezka se sloučeným provozem cyklistů  
a chodců“, a to za jednorázovou náhradu minimálně ve výši 
38.410 Kč + DPH dle znaleckého posudku č. 7199-179/12  
v rozsahu stanoveném do 1.082 m2. Pokud bude tato výměra 
překročena, bude cena dopočítána v souladu se znaleckým po-
sudkem a dle skutečného rozsahu stanoveného geometrickým 
plánem. Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně.         

Pavel Svoboda, starosta města 
 Mgr. Rudolf  Seifert, ověřovatel zápisu   

Přijaté usnesení č. 277/2012 - N 
2662 Rada města Holešova vza-
la na  vědomí informaci tajemníka 
městského úřadu o plnění usnesení 
Rady města Holešova ze dne 5. 
listopadu 2012. 
Přijaté usnesení č. 278/2012 - 
N 2761 Rada města Holešova 
I vzala na vědomí informaci  
o splnění usnesení č. 26/2012 - N 
967 přijaté Zastupitelstvem měs-
ta Holešova dne 26. 03. 2012. II 
rozhodla   na základě doporučení 
hodnoticí komise o výběru nej-
vhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku „Odstranění hlavních 
závad požárně bezpečnostního 
řešení na Centru pro seniory 
Holešov“ o uchazečích v tomto 
pořadí: 1. RAPOS, spol. s r.o., 
Nerudova 325, 769 01 Brno, IČ 
25504487 2. Ptáček - pozemní 
stavby, s.r.o., Podvalí 629, 752 01 
Kojetín I. - město, IČ 25896873 3. 
3V & .H, s.r.o., Neradice 2324, 688 
01 Uherský Brod, IČ 46992715  
III  pověřila starostu města Pav-
la Svobodu uzavřením smlouvy  
o dílo s uchazečem č. 1 společ-
ností RAPOS, spol. s r.o. Odmítne-
-li vybraný uchazeč uzavřít smlou-
vu nebo neposkytne-li k uzavře-
ní smlouvy řádnou součinnost  
v termínu do 15 dnů, pověřila sta-
rostu města uzavřením smlouvy  
s dalším uchazečem ve vybraném 
pořadí. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.    
Přijaté usnesení č. 279/2012 - N 
2762 Rada města Holešova schvá-
lila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo na akci „Rekonstrukce zastře-
šení plaveckého bazénu Základní 
školy Družby 329, Holešov“ dle 
předloženého návrhu. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: bez-
odkladně.  
Přijaté usnesení č. 280/2012 - N 
2766 Rada města Holešova ne-
schválila změny objížďkových 
jízdních řádů autobusové dopra-
vy společnosti KRODOS BUS, 

Usnesení z 27. řádné schůze Rady města Holešova, 
která se konala dne 19. listopadu 2012  

a.s., v souvislosti s uzavírkou 
silnice II/438 Holešov - Dobrotice 
dle předloženého návrhu. Zod-
povídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 281/2012 - N 
2770 Rada města Holešova schvá-
lila uzavření dodatku č. 1 ke smlou-
vě o dílo „Rekonstrukce kulturního  

a společenského centra Holešov - 2. 
etapa“ dle předloženého návrhu.  
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 282/2012 - 
N 2771 Rada města Holešova  
doporučila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit rozpočtové 
opatření č. 11/2012 dle předlo-
ženého a doplněného návrhu.  
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. 
Termín: ZM 19.11.2012.  
Přijaté usnesení č. 283/2012 - N 2763 
Rada města Holešova schválila výši 
finanční odměny  - ředitelce 1. Zá-
kladní školy Holešov Mgr. Jarmile 

Růžičkové - ředitelce 2. Základní ško-
ly Mgr. Drahomíře Konvalinkové - 
ředitelce 3. Základní školy Mgr. Jitce 
Heryánové - ředitelce Mateřské školy 
Sluníčko Holešov Lence Pacíkové - 
ředitelce Mateřské školy, Holešov, 
Grohova 1392, okres Kroměříž, Bc. 
Aleně Kotoučkové - ředitelce Ma-
teřské školy, Holešov, Masarykova 

636, okres Kroměříž, Jaroslavě Tu-
roňové - ředitelce Střediska volné-
ho času, příspěvková organizace, 
Mgr. Jarmile Vaclachové - ředitelce 
Ústřední školní jídelny Holešov Mi-
leně Michalcové - ředitelce Centra 
pro seniory, příspěvková organiza-
ce, Mgr. Ivaně Bozděchové - řediteli 
Městského kulturního střediska Ho-
lešov, příspěvková organizace, Mgr. 
Pavlu Chmelíkovi  dle předloženého a 
upraveného návrhu. Zodpovídá: Mgr. 
Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 284/2012 - 
N 2764 Rada města Holešova 
schválila poskytnutí mimořádné 

finanční dotace ve výši 1.5.000 Kč  
Českému svazu včelařů, o. s., 
Okresní organizace Kroměříž, IČ 
00434892, Rataje 143, na zříze-
ní tzv. Včelího domu a Medové 
zahrady v Rymicích, 2. 4.000 
Kč HC Holešov Gators, o. s., IČ 
22741101, Holešov, Masarykova 
1335, na podporu činnosti, 3. 
2.400 Kč Sboru Jednoty bratrské 
v Holešově, IČ 47930098, Hole-
šov, Nerudova 320, na úhradu 
energií pro provoz nízkopraho-
vého klubu na ulici Bořenovská 
v Holešově pro období listopad a 
prosinec 2012, 4. 1.600 Kč občan-
skému sdružení Divadlo 6. května 
Holešov, IČ 28558626, Holešov, 
Střelnice 202, na úhradu nájmu 
za prostory zámecké zahrady 
pronajaté při divadelním před-
stavení, které se konalo dne 05. 
10. 2012. Finanční částky budou 
čerpány z kapitoly 51 - Rada měs-
ta. Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 285/2012 - N 
2765 Rada města Holešova schvá-
lila uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace Římskokatolické farnosti Ho-
lešov na obnovu (restaurování) boč-
ního oltáře svatého Jana Sarkandra 
umístěného v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Holešově v rámci 
„Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských 
památkových zón na rok 2012“ dle 
předloženého návrhu. Zodpovídá: 
Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezod-
kladně.  
Přijaté usnesení č. 286/2012 
- N 2767 Rada města Holešo-
va schválila uzavření smlouvy  
o připojení ke „Komunikační 
infrastruktuře Zlínského kraje 
21NET“ dle předloženého návr-
hu.  Zodpovídá: Lubomír Paleček. 
Termín: bezodkladně. 

Pavel Svoboda
starosta města 

Bc. Jaroslav Chmelař 
ověřovatel zápisu                                                                           
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Usnesení ze 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova, 
které se konalo dne 19. listopadu 2012    

Přijaté usnesení č. 117/2012 - N 
1076 Zastupitelstvo města Hole-
šova schválilo předložený program 
jednání Zastupitelstva města Hole-
šova konaného dne 19. listopadu 
2012.  
Přijaté usnesení č. 118/2012 - 
N 1077 Zastupitelstvo města 
Holešova schválilo ověřovateli 
zápisu MUDr. Ivana Manďáka  
a Josefa Bartoška.  
Přijaté usnesení č. 119/2012 - N 
1078 Zastupitelstvo města Hole-
šova schválilo návrhovou komisi 
ve složení: Miroslav Kunc, Libor 
Liška a Bc. Renata Lochmanová.  
Přijaté usnesení č. 120/2012 - N 
1026 Zastupitelstvo města Hole-
šova vzalo na vědomí informa-
ci tajemníka městského úřadu  
o plnění usnesení Zastupitel-
stva města Holešova ze dne 24. 
září 2012.  
Přijaté usnesení č. 121/2012 - N 
1079 Zastupitelstvo města Hole-
šova vzalo na vědomí informaci 
starosty města o činnosti orgánů 
města od posledního jednání Za-
stupitelstva města Holešova.  
Přijaté usnesení č. 122/2012 - N 
1075 Zastupitelstvo města Hole-
šova I vzalo na vědomí rozpoč-
tové opatření Rady města Hole-
šova č. 10/2012. II schválilo roz-
počtové opatření města Holešo-
va č. 11/2012 dle předloženého  
a doplněného návrhu v soula-
du s ustanovením § 84 odst. 
2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů.  
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 123/2012 - N 
1063 Zastupitelstvo města Hole-
šova  schválilo obecně závaznou 
vyhlášku č. 3/2012 «O místním 
poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů» se sazbami 
poplatku dle navržené varianty č. 
3.  Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. 
Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 124/2012 - 
N 1074 Zastupitelstvo města 
Holešova vzalo na vědomí 1. 
závěrečný účet Svazku obcí pro 
hospodaření s odpady Bystřice 
pod Hostýnem za rok 2011, kte-
rý byl vyvěšen na úřední desce 
v době od 15. do 31. 05. 2012.  
2. návrh rozpočtu tohoto svazku 
pro rok 2013, který byl vyvěšen 
na úřední desce v době od 29. 
10. do 14. 11. 2012.  
Přijaté usnesení č. 125/2012 - N 
1064 Zastupitelstvo města Hole-
šova I schválilo smlouvu č. UZ-
SVM/BKM/4446/2012-BKMM  
o bezúplatném převodu nemovi-
tosti s Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, týka-

jící se převodu pozemku p.č. 2/13, 
k.ú. Všetuly, dle předloženého ná-
vrhu. II pověřilo starostu města 
Pavla Svobodu podpisem této 
smlouvy. Zodpovídá: Ing. Stani-
slav Julíček. Termín: bezodkladně.   
Přijaté usnesení č. 126/2012 - 
N 1065 Zastupitelstvo města 
Holešova schválilo bezúplatné 
nabytí pozemku pod bytovým 
domem Holešov čp. 1615, 1616, 
p.č. 1017/10, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 75 m2, k.ú. 
Holešov, z vlastnictví Pozem-
kového fondu České republiky 

do vlastnictví města Holešova.  
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julí-
ček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 127/2012 - N 
1066 Zastupitelstvo města Hole-
šova schválilo 1. úplatné nabytí 
části pozemku p.č. 1204, zahrada, 
o výměře cca 210 m2, k.ú. Holešov, 
z vlastnictví Moniky Greineckero-
vé, bytem Holešov, do vlastnictví 
města Holešova, dle předložené-
ho návrhu. 2. úplatné nabytí části 
pozemku p.č. 1198, orná půda,  
o výměře cca 150 m2, k.ú. Hole-
šov, z vlastnictví manželů Veroniky  
a Petra Frýbortových, bytem Hole-
šov, do vlastnictví města Holešova, 
dle předloženého návrhu.  Zodpo-

vídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 128/2012 - N 
1067 Zastupitelstvo města Ho-
lešova schválilo prodej měst-
ského pozemku p.č. 2990/51, 
zahrada, o výměře 63 m2, k.ú. 
Holešov, Ludmile Machalové, 
bytem Holešov, za kupní cenu 
200 Kč/m2 + náklady s prodejem 
spojené. Smlouva bude uzavře-
na v termínu do 31. 12. 2012. 
Po marném uplynutí uvedené 
lhůty způsobené nabyvatelem 
pozbývá toto usnesení platnost.  

Zodpovídá: Ing. Stanislav Julí-
ček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 129/2012 - N 
1068 Zastupitelstvo města Hole-
šova schválilo prodej městského 
pozemku p.č. 2990/52, zahrada,  
o výměře 64 m2, k.ú. Holešov, 
Aleně Tihlářové, bytem Holešov, 
k id. 1/2, a Františku Nedbálkovi, 
bytem Zlín, k id. 1/2, za kupní cenu 
200 Kč/m2 + náklady s prodejem 
spojené. Smlouva bude uzavře-
na v termínu do 31. 12. 2012. Po 
marném uplynutí uvedené lhůty 
způsobené nabyvatelem pozbývá 
toto usnesení platnost. Zodpoví-
dá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: 
bezodkladně.   

Přijaté usnesení č. 130/2012 - 
N 1069 Zastupitelstvo města 
Holešova neschválilo zveřejně-
ní záměru prodeje městských 
pozemků p.č. 711, zbořeniště, 
o výměře 259 m2, p.č. 712, zbo-
řeniště, o výměře 125 m2 a částí 
městských pozemků p.č. 705/1, 
ostatní plocha, o výměře cca 35 
m2, a p.č. 709/1, ostatní plocha, 
o výměře cca 638 m2, vše k.ú. 
Všetuly, dle předloženého návr-
hu.  Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 131/2012 - N 
1070 Zastupitelstvo města Holešo-
va  neschválilo  zveřejnění záměru 
prodeje městského pozemku p.č. 
896/4, zahrada, o výměře 982 m2, 
k.ú. Holešov, dle předloženého 
návrhu.  Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 132/2012 - 
N 1071 Zastupitelstvo města 
Holešova přerušilo projedná-
vání zprávy týkající se zveřej-
nění záměru prodeje městských 
pozemků p.č. 3100/75, ostatní 
plocha, o výměře 18 m2, p.č. 
3100/77, ostatní plocha, o vý-
měře 8 m2, p.č. 3100/61, ostatní 
plocha, o výměře 696 m2 a část 
p.č. 3100/62, ostatní plocha,  
o výměře cca 660 m2, vše k.ú. Ho-
lešov. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: ZM 17. 12. 2012.  
Přijaté usnesení č. 133/2012 - N 
1073 Zastupitelstvo města Holešo-
va schválilo 1. revokaci usnesení 
Zastupitelstva města Holešova č. 
20/2011 ze dne 21. února 2011 
týkající se bezúplatného převodu 
kulturního a sportovního areálu 
v Žopech, na pozemcích p.č. st. 
173, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 65 m2, p.č. 246/5, trvalý 
travní porost, o výměře 701 m2,  
a p.č. 246/6, ostatní plocha,  
o výměře 2.098 m2, vše k.ú. Žopy,  
z vlastnictví České republiky - 
Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnic-
tví města Holešova 2. bezúplatné 
nabytí kulturního a sportovního 
areálu v Žopech, pozemků p.č. st. 
173, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 65 m2, p.č. 246/5, trvalý 
travní porost, o výměře 701 m2, p.č. 
246/6, ostatní plocha, o výměře 
2.005 m2, a p.č. st. 299, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 93 m2 

a staveb na pozemcích p.č. st. 
173 a p.č. st. 299, vše k.ú. Žopy,  
z vlastnictví České republiky - Úřa-
du pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví města 
Holešova.   Zodpovídá: Ing. Stani-
slav Julíček. Termín: bezodkladně. 

Pavel Svoboda, starosta města
MUDr. Ivan Manďák 

ověřovatel zápisu
Josef Bartošek           

ověřovatel zápisu 
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Termíny vydání čtrnáctideníku Holešovsko 
v roce 2013

Tučapy (frs) - K požáru osobního vozidla 
došlo v neděli 2. prosince zhruba hodinu a půl 
po půlnoci v lesním porostu nedaleko silnice mezi 
obcemi Tučapy a Prusinovice. „Jak se ukázalo, 
dostat se bezprostředně na místo požáru nebylo pro 
zasahující jednotky vzhledem ke špatné přístupnosti 
terénu nijak jednoduché,“ uvedl mluvčí Hasičského 
záchranného sboru Zlínského kraje Libor Netopil.  

Po příjezdu hasiči zjistili, že plameny zachvá-
tily osobní motorové vozidla zn. Škoda Felicia. 
V době příjezdu vrak již dohoříval, stál mimo polní 
komunikaci a na místě události se nenacházely 
žádné osoby. Podrobnějším ohledáním místa 
události bylo zjištěno, že ještě před vznikem po-
žáru vozidlo s největší pravděpodobností narazilo 
do osaměle stojícího stromku. „Na místě požáru 
nebyl řidič vozidla nalezen a nebylo zřejmé, zda se 
nenachází někde v okolí a zda nepotřebuje pomoc, 
proto bylo za použití policejního služebního psa 
provedeno propátrání okolí místa události. Toto 
pátrání však nepřineslo žádné výsledky,“ přiblížil 
okamžiky víkendové noci mluvčí hasičů. Výše 
škody způsobené požárem byla odhadnuta asi 
na 30 000 Kč.

Auto shořelo, řidič 
nebyl k nalezení

Ohořelé torzo vozidla, které plameny pohltily 
nedaleko silnice z Tučap do Prusinovic. 

Region (red) - V ne-
děli 2. prosince 2012 okolo 
šesté hodiny ranní došlo 
v Kroměříži na křižovatce 
ulic Velehradská a Svato-
pluka Čecha k loupežnému 
přepadení třicetileté ženy. 
Neznámý muž ji chytil 
za předloktí a pod pohrůž-
kou nože po ní požadoval 
peníze. Pachatel před incidentem vystoupil z čer-
veného osobního motorového vozidla nezjištěného 
typu a registrační značky. Auto bylo menší velikosti. 
Uvnitř seděly další dvě osoby. Kriminalisté zjistili, 
že automobil odpovídající stejnému popisu se 
pohybuje také v Holešově a v Hulíně a osádka 
vozidla obtěžuje ženy.

Kriminalisté nyní pátrají po muži ve věku okolo 
pětadvaceti let, který je asi 170 centimetrů vysoký, 
štíhlé postavy, o váze asi 70 kilogramů. Oblečen 
byl do šedých tepláků a silonové bundy do pasu 
světlé barvy, na nohou měl sportovní obuv. Hledaný 
muž měl hnědé mastné vlasy po ramena, širokou 
bradu a větší nos. Náušnice nebo piercing neměl. 
Informace o muži na obrázku či pohybu vozidla mo-
hou občané poskytnout na kterémkoliv obvodním 
oddělení Policie ČR nebo na bezplatné lince 158.

Policie hledá násilníka

Praha, Holešov - Holešovská společnost 
ELKO EP obsadila druhé místo v prestižní 
anketě Firma roku 2012.  Vítěz krajského kola 
ve Zlínském kraji zaujal odbornou porotu skvě-
lými ekonomickými čísly i rozvojem nových 
technologií - zejména pak systému inteligentní 
elektroinstalace iNELS, jež umožňuje jednodu-
še řídit celou domácnost. 

Druhé místo v anketě Firma roku 2012 míří do Holešova
ELKO EP svádělo souboj o první místo 

s velkobítešskou První brněnskou strojírnou. 
Obě firmy spojuje zásadní vliv na zaměstnanost 
v regionu i rodinný přístup k zaměstnancům. 
Nakonec se odborná porota rozhodla dát před-
nost firmě z Vysočiny.

„Druhé místo v celostátním kole této pres-
tižní ankety je samozřejmě skvělé ocenění 

naší společnosti. Ukazuje se, že firma nemusí 
mít nutně zahraničního vlastníka nebo kapitál, 
ale stačí dobrý nápad a odvahu investovat 
do vývoje,“ uvedl Jiří Konečný, zakladatel firmy 
ELKO EP. Rozhovor s Jiřím Konečným jsme 
publikovali v minulém čísle. 

(red)

Plánovací kalendář 2013
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Desetitisíce korun rozdělila 
společnost Nestlé Česko, závod 
Sfinx Holešov, mezi neziskové 
organizace v regionu. Na konci 
listopadu předal tři šeky vybraným 
organizacím ředitel závodu Sfinx 
Holešov Marco Toppino a mís-
tostarosta Holešova Rudolf Seifert.  

Největší částku ve výší 40 000 
korun obdržel taneční klub Grada-
ce na soutěže mažoretek O Vše-
tulskou hůlku, která se každoročně 
koná ve Středisku volného času 
TYMY. Dvacet sedm tisíc obdržel 
Sbor dobrovolných hasičů Roštění 
na realizaci projektu Děti od po-
čítačů na florbal. Do třetice pak 
obdrželo z grantu potravinářského 
závodu dvacet pět tisíc korun sdru-
žení Olympia na projekt Holešov-
ské děti v pohybu.

„Grant Nestlé Česko, závod 
Sfinx Holešov, je určen na podporu 
aktivit v oblastech volný čas dětí 
a mládeže s důrazem na fyzický 
pohyb, ochranu životního prostře-
dí, zdravý způsob života a podpora 

Neziskové organizace obdržely peníze od potravinářského závodu

fyzické aktivity. Žadatelem o grant 
může být pouze právnická osoba 
registrovaná v České republice 
působící v neziskové oblasti, tedy 
občanská sdružení a obecně pro-
spěšné společnosti. Projekt musí 
být realizován na území mikroregi-
onu Holešovsko. Příspěvek může 
činit nejvýše 80 procent výdajů 

žadatele na projekt a lze jej po-
skytnout pouze na nákup materiálu 
a služeb. Grant není určen na kry-
tí provozních nákladů organizací. 
Příjemce grantu nesmí poskytovat 
finanční příspěvek z grantu jiným 
osobám, pokud se nejedná o pří-
mou úhradu nákladů spojených 
s realizací projektu,“ uvedla Jana 

Úspěšní žadatelé o grant se zástupci společnosti Nestlé Česko a Městského úřadu Holešov.

Blecherová ze společnosti Nestlé 
Česko.

V roce 2012 firma vyčlenila pro 
účely grantu sto tisíc korun. O vý-
sledcích grantového řízení rozhodla 
tříčlenná komise složená ze dvou 
zástupců Nestlé a jednoho zástup-
ce Městského úřadu Holešov. 

 (frs)

Ředitel závodu Sfinx Holešov 
společnosti Nestlé Česko Marco 
Toppino v rámci udělování grantů 
neziskovým organizacím z regionu 
představil výrobní program tohoto 
předního světového potravinářské-
ho závodu. Kromě jiného uvedl, že 
v holešovském závodě v nejbližší 
době zprovozní třetí výrobní linku. 
Objem produkce má zůstat v příštím 
roce stejný, ale díky navýšení výrob-
ní kapacity sortiment vyrobí v prů-
běhu pracovního týdne, a odpadne 
tudíž práce o víkendech. V příštích 
dnech by mělo být rovněž otevřeno 
nové parkoviště pro zaměstnance 
firmy. Jeho uvedením do provozu se 
zklidní a zjednoduší dopravní situace 
na Palackého ulici před závodem. 

Jednou z důležitých hodnot, 
na kterou kladou v závodu Nestlé 
SFINX Holešov největší důraz, je 
bezpečnost práce. Pro návštěvníka 
zvenčí mohou být některé aspekty 
tohoto programu nezvyklé. Před 
vstupem do podniku musí návštěv-
ník vyplnit krátký test, v němž je 
třeba například správně odpovědět 
na otázku, jak rychle mohou jezdit 
vozidla uvnitř závodu. Následně 

Ve Sfinxu dokončují parkoviště 
a také třetí výrobní linku

vás důrazně upozorní na skuteč-
nost, že při pohybu po schodech 
jste povinni držet se zábradlí. 
Skutečností zůstává, že orientace 
na dodržování bezpečnosti se fir-
mě vyplácí. V loňském roce tak ře-
ditel závodu Sfinx Holešov převzal 
z rukou ministra práce a sociálních 
věcí ČR Jaromíra Drábka a gene-
rálního inspektora Státního úřadu 
inspekce práce ČR Rudolfa Hahna 
ocenění za úspěšnou účast v pro-
gramu Bezpečný podnik. Sfinx tak 
obhájil tento program již popáté. 

Sfinx je v současnosti nejroz-
šířenější značkou nečokoládových 
cukrovinek na domácím trhu a vý-
robky této značky se vyrábí právě 
ve stejnojmenném holešovském 
závodě. Spolu s dalšími značka-
mi bohatá produkce Sfinxu nabízí 
od pamlsků pro děti z řady Jojo 
a ovocné osvěžující nabídky BON 
PARI až po tradiční mentolové 
cukrovinky a bonbony s účinkem 
proti vlivům především chladné-
ho počasí pod značkami Hašlerky 
a Anticol nebo oblíbenou řadu ka-
ramelových chutí Toffo. 

František Sovadina

Ředitel všetulského závodu Sfinx Marco Toppino představil v rámci 
udělování grantů přítomným hostům sdílené hodnoty  

společnosti Nestlé a také výrobní program firmy.

Žádosti zasílejte na adresu: Mateřská škola Sluníčko, Havlíčkova 
1409, 769 01 Holešov. K žádosti je třeba přiložit životopis, doklad  
o ukončeném vzdělání: odborné SŠ - obor předškolní a mimoškolní 
pedagogika, vyšší. Uzávěrka žádostí o přijetí je 21. 12. 2012.

Oznámení o výběrovém řízení
Mateřská škola Sluníčko, Holešov, Havlíčkova 1409, 

769 01 Holešov vyhlašuje výběrové řízení  
na obsazení pracovního místa

UČITELKA MATEŘSKé šKOLy
Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu

široký sortiment elektrického ručního nářadí.

Tel.: 573 398 317, www.instrumentum.cz
Najdete nás v Holešově v ulici Nerudova 325 
v přízemí budovy firmy RAPOS, spol. s r. o.

Prodejna a půjčovna el. nářadí 

značky BOSCH



10

hole‰ovsko 23/2012 www.holesov.cz

V  listopadu otevřela UniCredit Bank svou 
další pobočku tentokrát v  Holešově. Moderně 
pojaté obchodní místo můžete navštívit na 
nám. Dr. E. Beneše 37. Nová pobočka ukazuje, že 
banka chce stále více posilovat svou síť na českém 
trhu a že má co nabídnout. Při této příležitosti jsme 
vyzpovídali ředitele pobočky Jiřího Bureše.

Jaké služby nová pobočka UniCredit Bank nabízí 
klientům?

Klienti u nás najdou kompletní bankovní servis včet-
ně nabídky nových produktů občanům, podnikatelům 
a menším fi rmám. K dispozici je inteligentní bankomat, 
který umožňuje vkládat bez poplatku prostředky na účet 
24 hodin denně. Vklad se okamžitě připíše, což je možné 
ihned ověřit pomocí kontroly výpisu přímo na bankoma-
tu.

Máte mezi produkty nějaké zajímavosti?
Od loňska si u  nás mohou klienti i  neklienti banky, 

kteří řádně splácejí spotřebitelský úvěr, kontokorent 
nebo úvěr z kreditní karty, sloučit své úvěry do jedné vý-
hodnější PRESTO Půjčky. Jsme moc rádi, že zájem klientů 
předčil naše původní očekávání. Určitě k  tomu přispěla 
i televizní kampaň zaměřená na konsolidaci úvěrů s bo-
nusem 3 500 korun, která je platná do konce tohoto roku.

Jak probíhá jednání s bankou na téma sloučení 
úvěrů?

Vše vyřídíme během jedné návštěvy a  navíc zapla-
tíme za klienta případné sankce za předčasné splacení 
úvěrů v konkurenční bance. PRESTO Půjčka dokáže slou-
čit úvěry v celkové výši až 600 000 Kč a do 250 000 Kč 
není zapotřebí spolužadatele ani ručitele. Jsme připra-
veni nabídnout klientům při stejné nebo nižší splátce 
i peníze navíc. PRESTO Půjčku lze splatit předčasně bez 
poplatků a v případě potřeby až 5krát odložit splátku. 

Pokud bychom si chtěli v bance otevřít nový účet, jak 
si vybereme ten nejvhodnější? 

Záleží na tom, co od svého účtu očekáváte a jak ho bu-
dete využívat. V UniCredit Bank si ale vybere každý, ať už 
jste náročný zákazník, nebo si vystačíte jen se základními 
produkty a službami. 

Od letošního října jsme spustili nový koncept osob-
ních kont a  odměňujeme účtem zdarma klienty, kteří 
jsou aktivní, nechávají si na svůj účet posílat peníze, platí 
kartou za zboží a služby v obchodech či na internetu nebo 
s ní vybírají hotovost.

UniCredit Bank získala řadu ocenění za Převratnou 
hypotéku. V čem je tento hypoteční úvěr ojedinělý? 
Jaké jsou další novinky, které se týkají hypoték?

Úrokové sazby hypoték jsou aktuálně na historicky 
nízkých hodnotách, kdo uvažuje o investici do vlastního 
bydlení, měl by co nejdřív navštívit naši pobočku.

O PŘEVRATNOU hypotéku je skutečně velký zájem. Od 
běžných hypoték se liší tím, že nemá pevně stanovenou 
úrokovou sazbu – ta se odvíjí od úroků, za které si banky 
půjčují peníze mezi sebou, a ty jsou nyní velice nízko. Díky 
tomu jsou úrokové sazby u  této hypotéky na úrovni od 
2,4 % p. a. 

Atraktivní sazbu ale nabízí i tradiční hypotéky s pevně 
stanovenou sazbou, nabízíme je od 2,99 % p. a., u  hy-
poték ve výši 3 miliony korun a více dokonce od 2,89 %. 
Nezáleží přitom na délce fi xace, sazby jsou stejné při 
jednoleté, tříleté i pětileté fi xaci. Hypotéku přitom není 
nutné čerpat hned, ale třeba až v příštím roce. Pro lepší 
představu – naši klienti nejčastěji volí hypotéku ve výši 
2 milionů korun, obvykle s fi xací na pět let, nebo naopak 
bez fi xace.

Co nabídne UniCredit Bank podnikatelům a malým 
fi rmám v Holešově a okolí?

Přinášíme komplexní řešení – od vedení účtu přes 
úvěry či hypotéku až po individuální poradenství např. 

pro advokáty či lékaře. K otevření jsme připravili pro pod-
nikatele speciální nabídku – možnost vedení podnikatel-
ského konta zcela zdarma v případě současného založení 
osobního konta. Součástí nabídky je také individuálně 
nastavený limit provozního fi nancování.

Co byste rád vzkázal našim čtenářům?
Rád bych pozval klienty z  řad občanů a  podnikatelů 

k návštěvě naší nové moderní pobočky, ve které se budou 
moci přesvědčit, že naší hlavní prioritou je osobní a pro-
fesionální přístup opravdu ke každému.

Děkujeme za rozhovor!

UniCredit Bank Expres Holešov
nám. Dr. E. Beneše 37, tel.: 955 964 660

e-mail: expres.holesov@unicreditgroup.cz

UNICREDIT BANK S POBOČKOU V HOLEŠOVĚ

8526_UCB_Holesov_PR_clanek_180x130_BW_V02.indd   1 12/4/12   3:30 PM

PRODEJ rodinného domu 
č. p. 134 se zahradou
v obci PRUSINOVICE 

z majetku v insolvenci.
Informace na tel.: 777 028 938

Dobročinný nákup
Pravčice (red) - V současné době probíhá dobročinný projekt v pravčické 
základní a mateřské škole. Všichni zájemci, kteří se chtějí zapojit do 
dobročinné akce, mohou až do 17. prosince navštívit třídu mateřské školy, 
kde si mohou vybrat z nabídky drobných předmětů zaslaných fondem 
Sidus.  Zakoupením těchto dárečků kupující přispějí nemocným dětem. 

Ve školním roce 2012/13 pro-
bíhá na Gymnáziu Ladislava Jaro-
še Holešov realizace preventivního 
programu s názvem Nechceme ši-
kanu, agresivitu, drogy - hledáme 
porozumění, toleranci a spolupráci. 
Cílem programu je vytvoření zdra-
vého školního prostředí pro žáky 
i učitele a jeho hlavním úkolem je 
podpora správného životního stylu 
u žáků v oblasti psychické i fyzické. 
V rámci protidrogové prevence je 
nabízen bohatý výběr pohybových 
aktivit jako protiváha rizikového jevu 
užívání návykových látek; v rámci 
budování tolerance a porozumění 
mezi žáky jsou podporovány indi-

Preventivní program na holešovském gymnáziu pokračuje
viduální kvality u žáků v nejrůzněj-
ších oblastech. Kreativita v oblasti 
výchovy a vzdělání - co nejširší 
nabídka a pobídka k aktivní práci 
žáků - představuje tu nejlepší cestu 
pro splnění tohoto preventivního 
programu.

Od září 2012 proběhlo na gym-
náziu několik preventivních akcí:

Den proti šikaně - v říjnu 
proběhla prezentace a aktivity 
Střediska výchovné péče ve třídách 
prima a sekunda s cílem pomoci 
vytvořit pozitivní pracovní prostředí 
pro kolektivy těchto tříd; prezentaci 
tohoto tématu uskutečnila i ppor. 

Bc. Barbora Balášová z PIS Policie 
ČR ve třídách tercie a kvarta.

Den proti drogám - v rámci 
protidrogové výchovy se uskutečni-
la beseda s policistou na téma Dro-
gy a účinky jejich užívání u mládeže.

Holešovské děti v pohybu -  
v rámci tohoto pohybového projektu 
se zúčastnili vybraní žáci ze třídy sex-
ta a 2. A cvičení dětí z 2. a 3. Základní 
školy Holešov a z MŠ Grohova, MŠ 
Havlíčkova a MŠ Masarykova první-
ho kola sportovních aktivit, určených 
předškolním dětem a žákům 1. tříd.

Den pro zdraví - pracovnice 
Českého červeného kříže Kroměříž 

prezentovaly ukázky poskytování 
první pomoci a žáci primy a sekun-
dy si prakticky vyzkoušeli ošetření 
různých druhů poranění.

Peer program - vyškolení 
lektoři - žáci gymnázia realizovali 
protidrogový program pro žáky 8. 
ročníku 3. - ZŠ Holešov a pro žáky 
Praktické školy Holešov.

Další akce budou následovat 
dle harmonogramu preventivního 
plánu školy.

Mgr. Svatava Ságnerová
školní metodik prevence

Gymnázium Ladislava Jaroše 
Holešov
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RE/MAX Action
ul. Wilsonova 218/5, 750 02 Přerov
tel.: 737 253 969
action@re-max.cz

RE/MAX Action2 
Pozor změna sídla! - Velké náměstí 112/61
767 01 Kroměříž, tel.: 737 253 970
action2@re-max.cz

 360 000 Kč Tel.: 739 335 570

 4 250 000 Kč Tel.: 739 680 639 12 000 Kč/měsíc  Tel.: 739 680 639 1 060 000 Kč Tel.: 603 323 111  3 660 000 Kč Tel.: 777 874 543

 2 500 000 Kč Tel.: 604 383 641 3 400 000 Kč Tel.: 608 759 000 1 330 000 Kč Tel.: 608 759 000

rE/maX prodává nejvíce realit na světě

Prodej patrového RD 4+1 v klidné a žádané lokalitě 
města Holešova. Moderně vybavený dům je po komplet-
ní rekonstrukci. V každém patře je koupelna a sociální 
zařízení. Nabízí se možnost rozšíření domu o další oby-
vatelné části na pozemku, který je veden jako stavební 
a v současnosti slouží jako nově vysázená zahrada. 

Prodej cihlového domu 3+1 s garáží v obci Hulín. 
Dům je po částečné rekonstrukci ihned k bydlení. 
K domu náleží oplocený pozemek o výměře 
cca 550 m2. Na pozemku se nachází přístavba 
dispozice 1+kk. Topení v domě je ústřední na 
plyn i kotel na tuhá paliva, voda a kanalizace 
obecní, studna. 

Prodej RD 4+1 se zimní zahradou v atraktivní 
lokalitě Holešova. Dům je po celkové rekonstrukci 
vody, topení, kanalizace, elektro, omítky, fasáda  
a půdní přístavba. Součástí prodeje je také prostor-
ná dvojgaráž, automatické otvírání brány na dálkové 
ovládání, krbové venkovní posezení s dubovým 
nábytkem. Pro vážného zájemce možnost slevy!!!

Prodej vily ve vilové čtvrti v blízkosti historického centra 
Kroměříže. Zděný dům je z 20. let 20. století, podsklepený, 
se dvěma nadzem. podlažími, s podkrovím a půdou. Dům 
je v původním, udrž. stavu. Dispozice domu: suterén 2+1 
klenbové místnosti se vstupem na zahradu o vým. 200 m2. 
1. NP. byt 2+1 o podlah. ploše 100 m2, WC a koupelna.  
2. NP. byt 2+1 o podlah. ploše 100m2, WC, koupelna a balkon. 

Prodej RD 3+2 s průjezdem v Tučapech u Holešova 
s možností rozšíření do dvora. Zdivo smíšené, plech. 
sedlová střecha, stropy dřevěné trámové, dřevěná 
okna, vytápění na tuhá paliva, elektřina, plyn. přípoj-
ka i voda před domem. Dům je určen ke kompletní 
rekonstrukci a popř. k demolici. Zastavěná plocha  
a nádvoří 691 m2 zahrada s ovocnými stromy 2662 m2.

Prodej RD 7+4 v samotném centru města Holešova  
a zároveň v klidné a vyhledávané lokalitě. Výhodou 
domu je jeho rozdělení na 4 samostatné bytové jednotky. 
Každý byt má vlastní měřidla. Celý dům prošel rekon-
strukcí. K domu náleží velká udržovaná zahrada (926 m2)  
s bazénem za domem, technická místnost (dílna) a garáž.

Dlouhodobý pronájem dvoupodlažního RD 3+1  
v obci Roštění u Holešova. K domu patří malá ovoc-
ná zahrada a předzahrádka. Dům je v původním 
stavu, udržovaný, ihned k nastěhování. Možnost 
ponechání zařízení po dohodě s majitelem. 

Prodej cihlového, kompletně zrek. bytu 2+kk v centru 
Holešova. Výměra 57,2 m2. Nové rozvody elektřiny, 
plynu, vody, topení, odpady, podlahy, omítky. Kuchyňská 
linka na míru s plyn. varnou deskou a elektrickou troubou. 
V koupelně rohová vana se sprchovou zástěnou, umy-
vadlo, závěsné WC, topný žebřík. Ihned k nastěhování. 

O situaci na regionálním 
trhu s nemovitostmi hovoříme 
s majitelem realitní kanceláře 
REMAX Luďkem  Dorotíkem. 

Trh s nemovitostmi na Ho-
lešovsku je prý svým způsobem 
specifický. V posledních letech 
mi to potvrdilo více makléřů 
s tím, že ceny nemovitostí tady 
jsou vyšší než v jiných částech 
kraje a jsou spíše srovnatelné 
s krajským městem. Je tomu 
skutečně tak? A jestliže ano, 
tak proč?

Je pravda, že cenově jsou 
byty v Holešově srovnatelné, v ně-
kterých případech i o poznání draž-
ší než ve Zlíně nebo v Kroměříži. 
Je to způsobeno jednak tím, že 
Holešov leží na velmi strategickém 
místě, co se týče lokality a dostup-
nosti. V podstatě můžete být do 20 
minut jízdy v nákupním centru nebo 
v krásné přírodě. Dalším aspek-
tem, který napomáhá držet ceny 
v Holešově na takové úrovni, je 
bezesporu holešovská průmyslová 
zóna. Ať už oprávněně, nebo ne.

Obecně se v posledních le-
tech ceny nemovitostí snížily. 
Odolává Holešov tomuto trendu, 
nebo už prodávající pochopili, že 
jejich představu o ceně nejsou 
kupující ochotni akceptovat?

Ceny nemovitostí v Holešově jsou srovnatelné se Zlínem

Holešovský region totiž leží na strategickém místě

Je to samozřejmě velmi in-
dividuální, ale v podstatě lze říct, 
že je to velmi náročná a dlouhá 
práce prodávajícím vysvětlit prin-
cip stanovení ceny. Je důležité, 
aby oni sami pochopili, že pokud 
svou nemovitost předraží, budou 
ji prodávat podstatně déle, než 
kdyby se přiklonili k ceně nižší. O 
co déle totiž budou předraženou 
nemovitost prodávat, o to více 
v konečném důsledku vlastně ztratí 
- dům se musí udržovat, je nutné 
platit zálohy na energie a podobně. 
Je třeba si uvědomit, že v součas-
né době nabídka vysoko převy-
šuje poptávku, a proto je důležité 
nastavení správné ceny hned na 
začátku. Neméně důležitá je také 
důvěra k makléři, který má jednak 
přehled o prodávaných nemovitos-
tech a jejich cenách, jednak je jeho 
prioritou spokojený klient a z toho 
důvodu se danou nemovitost snaží 
prodat co nejdříve a co nejlépe.

Jak by se měl zachovat ma-
jitel bytu či domu, který chce 
svou nemovitost prodat rela-
tivně rychle a za slušnou cenu?

 V první řadě rozhodně 
doporučuji obrátit se na odborného 
makléře, který dokáže správně 
stanovit tržní cenu nemovitosti. 
Každý dobrý makléř dlouhodobě 

sleduje vývoj na trhu, zná poptávku 
i nabídku po konkrétním typu 
nemovitosti, specifika lokálního trhu 
a pracuje také s interními cenovými 
mapami. Správné nastavení ceny 
je přitom pro prodej zcela klíčové. 
Jak už jsem uvedl, prodávající mají 
často nereálně vysoká očekávání 
a navíc nejsou schopni odhadnout 
skutečnou hodnotu své nemovitosti. 
Podle zkušeností realitní společnosti 
RE/MAX Action se to týká až dvou 
třetin prodávajících. Velmi často se 
lidé při stanovení ceny své nemovi-
tosti inspirují inzeráty na internetu. 
Neuvědomují si, že prodávající tam 
mnohdy inzerují vyšší cenu, a vytvářejí 
si tak určitou rezervu pro případné 
slevy. Je nutné si uvědomit, že každá 
nemovitost je unikátní, a i když bude 
inzerovaná nemovitost té vaší velmi 
podobná, nelze podle její ceny nasta-
vit tu svou. Zdánlivě stejná nemovitost 
se může lišit v mnoha směrech, na-
příklad lokalitou, dopravní obslužností 
či technickým stavem. Při špatném 
nastavení ceny je pak výsledek zcela 
jednoznačný. Nejen že se výrazně 
prodlužuje doba prodeje nemovitos-
ti, ale zároveň je konečná prodejní 
částka mnohdy o statisíce menší, než 
prodávající původně požadovali a než 
by v případě stanovení správné ceny 
bylo reálné na začátku transakce.

Pokud vím, je součástí 
poklesu trhu s nemovitostmi 
i snížení počtu uzavřených 
obchodů. Jak moc se tato 
skutečnost týká Holešova 
a okolí?

V naší realitní kanceláři se 
oproti roku 2011 uskutečnilo o 
14 transakcí více, a to ještě ne-
jsme na konci roku. Podle mého 
názoru se realitní trh na Hole-
šovsku a v jeho okolí opět tro-
chu rozjíždí. Je to pochopitelně 
díky klientům, kterým se značka 
RE/MAX dostává do povědomí 
a tento fakt signalizuje příklon 
společnosti k záruce kvalitních 
služeb. Také loňský rok byl však 
ukázkou toho, že ne všechna 
pesimistická očekávání se na-
plňují. Vždyť bydlení je nejen 
základní lidskou potřebou, ale 
i nejlepší investicí v nejistých 
dobách.

Existuje dnes na rea-
litním trhu nějaký segment, 
kterému se daří?

V současné době to jsou 
především menší byty 2+1, pří-
padně 1+, a také chaty a cha-
lupy.

Za rozhovor poděkoval 
František Sovadina 

(pr)
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Všetuly (frs) - Letos se již 
po desáté konaly v holešovském 
Středisku volného času TYMY Vá-
noce na Hané a Valašsku. Popu-
lární akce pro školáky ze širokého 
okolí se uskutečnila ve dnech 27. 
a 28. listopadu. Se starými ad-
ventními a vánočními tradicemi se 
přijelo seznámit do Všetul zhruba 
400 dětí z mateřských a základních 
škol z Holešova a širokého okolí. 
„Měli jsme velkou radost, že i letos 
k nám přijely vedle dětí ze všech 
holešovských základních škol 
a Mateřské školy Sluníčko také děti 
z mateřské školy z Bystřice pod 
Hostýnem, Rychlova a základní 
a mateřské školy z Rymic,“ uvedla 
ředitelka SVČ Jarmila Vaclachová.  

V devadesátiminutovém pro-
gramu se malí návštěvníci dozvě-
děli o tom, jak trávili vánoční svát-
ky naši předkové. Kromě zvyků 

Děti poznávaly místní staré vánoční tradice

a tradic měli možnost ochutnat 
hanácké i valašské koláče, čaj 
z devatera kvítí a další vánoční 
dobroty. „Všichni účastníci měli 
možnost obdivovat krásné hanác-
ké a valašské kroje a na památku 
domů si odnesli ručně malované 
perníčky a recepty tradičních vá-

nočních pokrmů. Kromě povídání 
o tradicích si děti vyrobily ozdobu 
na stůl, napsaly dopis Ježíškovi, 
podívaly se, jak se vyrábí adventní 
věnce a také si u velkého betléma 
zazpívaly vánoční koledy,“ pro-
zradila Jarmila Vaclachová. Jak 
uvedla, celá akce by se nemohla 

uskutečnit bez nasazení mnoha 
dobrovolníků. „Chtěla bych podě-
kovat Janě Budišové, Jaroslavě 
Vaškové, Drahomíře Hrubanové 
a Markétě Müllerové za ukázky 
tradic. Velký dík si zaslouží také 
zhruba šedesátka dobrovolných 
organizátorů. Poděkování patří 

také dobrovolnicím z řad aktivních 
důchodkyň. Nad touto akcí převzal 
záštitu hejtman Zlínského kraje, 
kterému moc děkujeme za finanční 
podporu,“ dodala ředitelka SVČ 
TYMY.

Foto František Sovadina 
Více fotografií na www.holesov.cz

V přílepské škole vyrábí adventní věnce už šestým rokem
Přílepy (sov) - Již šestým rokem vyrábějí děti 

v Základní škole Přílepy adventní věnce. „Pro první 
třídu paní ředitelka Alice Kučerová nakoupí věneč-
ky, ale všichni ostatní žáci si je už i s materiálem 
na výzdobu donesou z domu sami. V jednotlivých 
třídách pracují vždy ještě s pomocí paní učitelky 
a paní vychovatelky. Děti jsou úžasně snaživé 
a výsledný výrobek - krásný adventní věnec - si 
pak odnesou domů,“ přiblížila tvůrčí předvánoční 
atmosféru předsedkyně holešovského Svazu 
zahrádkářů Vlasta Čablová, která s přílepskou 
školou úzce spolupracuje. 

Společně s dětmi ve škole a v kroužku Mla-
dého zahrádkáře tvoří také svícny a jiné výrobky, 
které v těchto dnech společně s výrobky dětí 
ze všech základních škol v Holešově prezentují 
na předvánoční výstavě Floria v Kroměříži. Ta je 
otevřena do 16. 12. 2012 a jsou na ní vystaveny 
také betlémy. Součástí je i doprovodný program.

Foto František Sovadina 

< Žáci jedné ze tříd přílepské školy se svými 
adventními věnci. Jejich výrobě se v Přílepích 
věnují už šestým rokem.
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Odborné učiliště nabízí čtyři studijní obory

V páteční podvečer  30. 11. se na zahra-
dě TYMY již tradičně rozzářil vánoční strom. 
Všechny přítomné tady pozdravila ředitelka 
SVČ Jarmila Vaclachová a starosta města Pa-
vel Svoboda. Děti z folklorního souboru Zrníčko, 
Klásek, Malá Rusava a Ječmínek zazpívaly 
a tím všechny přítomné pozvaly na vánoční 
program, který pokračoval v tělocvičně TYMY. 
V programu vystoupily dětské soubory z Hané 
a Valašska. Děti z folklorního souboru Zrníčko 
a Klásek ze SVČ - TYMY diváky potěšily milým 
vánočním programem. Dále vystoupil folklorní 
soubor Ječmínek z Mysločovic a závěr patřil 
již tradičně dětem z folklorního souboru Malá 
Rusava z Bystřice pod Hostýnem. Na úplný 
závěr vystoupil dětský pěvecký soubor Pla-
mínek ze 3. ZŠ Holešov s vánočními písněmi 
a koledami. Všechna vystoupení sklidila od di-
váků zasloužený potlesk. Atmosféru celého 
programu umocnila výzdoba v podobě betlému 
a vánočních stromů. 

(jv)

Vánoční strom  
rozsvítili po desáté

Čas adventu se nezadržitelně blížil a my 
jsme přemýšleli, jak zpestřit dětem období před 
příchodem Mikuláše a čerta. V hlavě se nám zro-
dil nápad zahrát si spolu s dětmi na pekelnou říši.

Nejprve jsme přetvořili prostředí mateřské 
školky. Obarvili jsme záclony na černo-červeno 
a ty jsme společně rozvěsili v prostorách školky. 
Druhý den pak začala vznikat pekelná říše. Děti 
si vytvořily barevné řetězy, namalovaly čertíky 
a z polínek postavily pekelnou hranici. Té nechy-
běly ani plamínky a uhlíky vyrobené z papíru. Děti 
se vžily do role malých čertíků a prolézaly do pek-
la komínem. Poté učitelky proměněné v Luciferky 
vymýšlely každý den až do příchodu Mikuláše 
a čertíka různé úkoly. Malí čertíci u ohně každý 
den posedávali se svítícími rohy a vyprávěli si, jak 
někdy zlobí, zpívali písně za doprovodu čertovské 
kapely, přednášeli básně a hráli pohybové hry. 

Aby si i rodiče zavzpomínali na svá mladá 
léta, zapojili jsme je společně s dětmi do velké 
pekelné soutěže o nejkrásnějšího čertíka. Brzy 
byla školka plná povedených pekelníků a děti pak 
vybíraly toho nejlepšího, jehož tvůrcem byl Saša 
Sedlář. Na druhém místě se umístila Vendulka 
Miková a třetí byli Jožinek a Kačenka Sehnalo-
vi. Výherce čekala sladká mikulášská odměna. 
Poděkování však patří i všem ostatním, kteří se 
do soutěže zapojili.

Čertovské prožitky děti natolik uchvátily, že 
se na příchod opravdového Mikuláše a čerta moc 
těšily a vůbec se nebály. Zazpívaly písničky, před-
nesly básničky, začarovaly a zablekotaly a pak už 
na ně čekaly sladkosti. Čertovi s Mikulášem se 
v našem pekle tak líbilo, že se jim ani nechtělo 
pryč. Čertovské plamínky štěstí a radosti svítily 
dětem v očích po celý den.

Děti a zaměstnanci MŠ Přílepy

Jak jsme si v přílepské mateřské škole hráli na peklo

Odborné učiliště Holešov nabízí studium vycházejícím žákům ze ZŠ a ZŠp v těchto 
učebních oborech: kuchařské práce - prodavačské práce - pečovatelské služby - za-
hradnické práce. 

Kuchařský obor je zaměřen na výrobu základních druhů teplých a studených pokrmů, 
příloh, jednoduchých moučníků, salátů a nápojů, úpravu pokrmů na talíři, expedici a zásady 
jednoduché obsluhy. Odborný výcvik je realizován na smluvních pracovištích restauračního, 
školního a závodního stravování v Holešově a Kroměříži.

Obor prodavačské práce má odbornou praxi v prodejnách PENNY Market, TESCO 
a BILLA v Holešově. Obor je zaměřen na prodej a techniku prodeje a další práce s tímto spojené, 
například přejímka zboží, skladová evidence, doplňování, značení a kontrola zboží, kontrola 
doby použitelnosti, prezentace výrobků, aranžování, informace zákazníkům a úklid pracoviště.

Obor pečovatelské služby je cíleně směrován do zdravotnických a sociálních zařízení 
a terénní pečovatelské služby. Cílem je příprava žáka pro poskytnutí základní osobní péče 
a osobní asistence sociálním klientům. Praxe žáků probíhá v domově důchodců ve Vážanech, 
Nemocnici Milosrdných sester sv. Vincence de Paul v Kroměříži a Centru pro seniory v Holešově. 

Zahradnické práce - obor bude otevřen při dostatečném počtu přihlášek. 

• Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky žáci obdrží výuční list. 
• Školu je možné kdykoliv navštívit po předběžné telefonické domluvě.
• Zajišťujeme celodenní stravování i ubytování žáků na internátě školy. 

• Informace: 573 396 213 / www.ouholesov.cz.



14

hole‰ovsko 23/2012 www.holesov.cz

Co se také stalo v právě končícím roce 2012

Karel Gott vystoupil v Holešově 24. června.

Iva Bittová a Škampovo kvarteto. Josef Dvořák během vernisáže obrazů Josefa Lady.

Slavnostní novoroční koncert s číší vína 
proběhl v sobotu 14. ledna ve velkém sále ho-
lešovského zámku. Zahrál Holešovský komorní 
orchestr, který řídil Ivo Kurečka. V tanečních 
ukázkách a v choreografii Ireny Salvadori se 
představili Karolína Koutná, Andrea Doubra-
vová a Marco Salvadori.

V únoru vystavoval v kavárně Cinema 
své obrazy a fotografie holešovský výtvar-
ník Tomáš Krejčí.

Ve čtvrtek 16. února byla ve velkém sále 
holešovského zámku uvedena slavná Mozarto-
va opera Figarova svatba v podání Konzerva-
toře P. J. Vejvanovského Kroměříž a ve spolu-
práci s Moravským divadlem Olomouc.

Legendární kapely Plastic People of 
the Universe a Půlnoc vystoupily ve čtvrtek 
1. března v zámeckém New Drive Clubu.

Fotografická kolekce Komtesa autora 
Roberta Rohála a originální skleněné šperky 
Hany Palečkové - to byly atributy, které byly 
vystaveny po celý měsíc březen v holešovské 
kavárně Cinema.

Legenda se vrací - to byl název kon-
certu rockové kapely Energit, která zahrála 
v zámeckém New Drive Clubu 16. března.

Mladá zpěvačka Gabriela Gunčíková, fi-
nalistka pěveckého klání Česko - Slovenská 
Superstar 2011, vystoupila v rámci Svatebního 
a společenského veletrhu, který proběhl v hole-
šovském zámku v sobotu 17. března.

Večer sólistů III. - tak se jmenoval 
koncert Holešovského komorního orches-
tru, který proběhl v zámecké sala terreně 
18. března.  V programu hostovaly přední 
česká harfenistka Dana Suchanová, hráč 
na trubku Jaroslav Suchan, kytaristka Mar-
tina Jurčíková a houslista Zdeněk Mikuš. 

V rámci III. ročníku koncertního cyklu 
festivalu Musica Holešov zaznělo 26. dubna 
jedno z nejlepších děl Jana Dismase Zelenky 
II Diamante. Za doprovodu barokního souboru 
a sboru Ensemble Inégal řízeného Adamem 
Viktorou vystoupili naši i zahraniční pěvci.

V pátek 27. dubna zahrál v holešov-
ském kině Svět Big Band Holešov. Na pro-
gramu byl jazz a swing, orchestr řídil tra-
dičně Josef Hájek a jako hvězdný host 
vystoupil slovenský jazzový zpěvák Peter 
Lipa.

Slavná zpěvačka a houslistka Iva Bittová 
a neméně slavné Škampovo kvarteto - to byli 
účinkující, kteří vystoupili v neděli 6. května 
ve velkém sále holešovského zámku na společ-
ném koncertě. Ten proběhl v rámci III. ročníku 
festivalu Musica Holešov.

V květnu vydalo město Holešov v edici 
Knihovnička Holešovska publikaci Dáma 
každým coulem. Autor Robert Rohál zde 
sepsal životní peripetie poslední holešov-
ské hraběnky Barbory Wrbnové.

 V zámecké zahradě proběhl 23. června 
2. ročník Holešovské regaty. Vedle soutěže 
netradičních plavidel vystoupili v doprovodném 
programu například Tomáš Klus, Mig 21, Če-
chomor a Mňága & Žďorp.

Karel Gott, Jitka Zelenková a saxofonista 
Felix Slováček vystoupili na koncertě, který 
se uskutečnil 24. června ve velkém sále 
holešovského zámku. Účinkující doprovodil 
orchestr Pavla Větrovce, přičemž zlatý slavík 
zazpíval live snad všechny svoje zásadní hity. 
Do Holešova se letos v červnu vrátil po roce 
- loni tady vystavoval své obrazy.

Fotografickou kolekci Židovské hřbitovy 
vystavil v měsíci červnu v kavárně Cinema 
známý herec Tomáš Valík.

Výstavu 77 fotografických obrazů svě-
tově proslulého fotografa Jana Saudka 
bylo možno vidět na velké reprezentativní 
výstavě ve velkém sále zámku. Výstava 
byla otevřena od 7. června za účasti Jana 
Saudka, který letos oslavil 77. narozeniny 
a zúčastnil se i vernisáže. Výstava trvala 
do konce září.

Městské kulturní středisko připravilo i vel-
kou výstavu upomínající na rozsáhlou tvorbu 
malíře a ilustrátora Josefa Ladu. Výstava, která 
byla zahájena i s účastí známého komika Jo-
sefa Dvořáka 13. června, trvala do konce září.

V sobotu 21. července proběhlo v are-
álu Žopy Setkání rockových legend 2012  - 
Woodstock Žopy. V programu vystoupily ka-
pely jako Arakain, Roks, Goša, Motus, Roto, 
Expo & Penzion, Reflex II nebo Tip-Top-Q. 

Od 3. do 12. srpna se v Holešově usku-
tečnil jubilejní 10. ročník hudebního workshopu 
Letní škola barokní hudby. Účastníci těchto 
koncertů se představili na sérii koncertů nejen 
v Holešově, ale třeba také ve Zlíně nebo v ba-
zilice na sv. Hostýně.

Ve dnech 12. až 18. srpna se uskuteč-
nil letos už 12. ročník tradičního festivalu 
Týden židovské kultury. Na programu byla 
nejen talk show fotografa Jana Saudka, 
ale také pěkná řádka koncertů, přednášek 
a filmových projekcí.

Zpěvačky Alžběta Kolečkářová a Monika 
Povýšilová, sbor Svatý pluk a populární slo-
venská kapela Peha vystoupily na charitativ-
ním koncertě 25. srpna na jevišti v zámeckém 
parku. Šlo o charitativní koncert, který uspořá-
dala Charita Holešov. Výtěžek z koncertu byl 
předán rodičům Michalky Láníkové a Michalky 
Macurové.

Soňa Červená, Pražská komorní filhar-
monie, kterou dirigoval Gaetano d´Espi-
nosa, Pavel Šporcl, Petr Špaček, Karel 
Košárek a v neposlední řadě The Czech 
Ensemble Baroque Orchestra & Choir (za ří-
zení Romana Válka) a baletní skupina Hany 
Literové s hudebně-baletním představením 
Král slunce, díla J. B. Lullyho, dvorního 
skladatele Ludvíka XIV. - ti všichni vystoupi-
li ve dnech 20. - 23. září na čtyřech večerech 
III. ročníku festivalu Musica Holešov.

Pokračování na str. 15
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Ve dnech 11. září až 30. října byla v sálech 
holešovského zámku k vidění výstava Letní ilu-
ze. Letos proběhl už desátý ročník této tradiční 
prezentace holešovských výtvarníků.

Černou komedií Hrobka s vyhlídkou 
se 5. října na jevišti v zámeckém parku 
připomnělo Divadlo 6. května. 

 Španělské variace - to byl název kon-
certu sboru Moravské děti, který zazpíval  
28. října ve velkém sále holešovského zámku. 
Připomněl tím svůj velký úspěch, kterého do-
sáhl letos na velkém mezinárodním festivalu 
ve Španělsku.

Ve dnech 19. až 21. října proběhl v zá-
meckém New Drive Clubu 10. ročník Me-
zinárodního festivalu outdoorových filmů.

Od začátku listopadu do konce prosince 
vystavuje v kavárně Cinema svou tvorbu foto-
grafka Nelly Billová. Na výstavě nazvané Doteky 
světla II prezentuje fotografie a foto grafiku. 

V sobotu 10. listopadu nabídl zámecký 
New Drive Club v pořadí už 13. ročník festi-
valu Bluesový podzimek. Účast tuzemských 
i zahraničních kapel potěšila - stačí jme-
novat Red House, Moreland and Arbuckle, 
Beňa a Radvanyi, Tony Blues Band se 
zpěvačkou Kaitou Brown, Moreland and 
Arbuckle…

Setkání s oblíbenou herečkou Naďou Kon-
valinkovou si užili všichni ti, co přišli na besedu 
v pondělí 12. listopadu do TYMY.

Bratři Ebenové zahráli a zazpívali 
na koncertě, který proběhl - v rámci festiva-
lu Musica Holešov - 22. listopadu ve velkém 
sále holešovského zámku.

Text a foto Robert Rohál

< Fotograf Jan Saudek navštívil Holešov letos 
hned 2x. Prvně byl osobně přítomen vernisáži, 
podruhé tu měl talk show během zahájení Týdne 
židovské kultury.

Obecní úřad Roštění spolu s farností pořádá 
v neděli 16. prosince od 16 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT 
komorního souboru 

CORDA MAGICO, 
který se uskuteční v kostele 

sv. Floriána v Roštění.   

Myšlenka na uspořádání Adventního koncertu v kostele u sv. Anny 
vznikla v červnu letošního roku. V rámci programu Noc kostelů uvedl 
Holešovský komorní orchestr Malou noční hudbu od W. A. Mozarta 
právě u sv. Anny. 

Zalíbilo se nám zde, a proto jsme rádi přijali pozvání Holešov-
ského chrámového sboru ke spoluúčinkování při Adventním koncer-
tu. Hosty koncertu byly flétnistky Anna Pitrová a Petra Bradáčová. 
Účast posluchačů byla nad očekávání a my jim děkujeme, že je neod-
radil ani termín (pátek 7. 12. od 19.30 hodin) ani mráz. Kostel sv. Anny 
se otevírá veřejnosti a nás těší, že svým dílem můžeme také přispět. 
Příště se uvidíme u sv. Anny opět při Noci kostelů, a pokud vše vyjde,  
i s hostem evropského formátu.

Ještě nám dovolte pozvat vás na Vánoční koncert  obou těles do 
kostela Nanebevzetí Panny Marie 25. prosince od 15.30 hodin. Hlav-
ním bodem programu bude Česká vánoční mše koledová Karla Hradila, 
rodáka z Ludslavic. 

Alena Kurečková - komorník HKO
Foto Inka Kryštofová

Adventní koncert u sv. Anny
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V sobotu 1. prosince se konaly již tradiční 
vánoční trhy na náměstí Dr. E. Beneše. Obrov-
ský prostor se zaplnil stánky, nakupujícími i těmi 
občany (jejichž počet stále roste), kteří pojali 
návštěvu trhů spíš jako společenskou událost 
- přišli se pozdravit se známými, popovídat si 
před nastávajícími svátky a zahřát se nějakým 
tím svařákem či punčem. Oproti loňským letům 
poněkud ubylo stánků, ale spíš ve prospěch do-
jmu - ubylo pouťového braku, asijského zboží, 
přibylo různých druhů občerstvení, domácích 
uzenin, sýrů, zůstal dostatečný počet stánků 
s řemeslnými výrobky. 

Letos opravdu skvělý a bohatý kulturní 
program připravený Městským kulturním stře-
diskem pokryl prakticky celý den - kouzelný 
dětský folklorní soubor Zrníčko, tradičně zá-
bavný Banana VOX, nově perfektní dramatický 
kroužek 3. Základní školy a herci holešovského 
D6K „rozpálili“ celé náměstí. Letos trhy s pro-
gramem  nekončily v poledne, ale protáhly se až 
do odpoledních hodin -  v 16.00 hodin se konala 
také již tradiční slavnost rozsvěcení městského 
vánočního stromu, do kteréžto čestné povin-
nosti zapojil starosta města Pavel Svoboda 
i desítky dětí - z právě vystupujícího Banana 
VOX i ty, které se na strom přišly jen podívat. 
A dechová hudba Žopanka potom doprovázela 
bavící se Holešovany až do večera.

Holešovské vánoční trhy a rozsvěcení městského vánočního stromu

Moderní tradice 
vánočních trhů s kul-
turním programem 
byla v Holešově za-
ložena v roce 1997. 
Poslední čtyři roky 
se kromě sobotního 
trhu konal i nedělní trh 
s řemeslnými výrob-
ky, na něj ale chodi-
lo málo lidí a v dříve 
hlavním trhu převa-
žující brakové zboží 
začalo v posledních 
letech pomalu ustu-
povat, takže letos 
se opět řemeslný trh 
spojil s trhem hlavním. 

Ale tradice trhů 
v Holešově je mno-
hem starší. Odpra-
dávna měl Holešov tři 
výroční trhy (Jahr Markt - jarmark), nepočítaje 
v to trhy týdenní, které zde byly zřejmě rovněž 
od raného středověku. Císař Ferdinand III. 
propůjčil roku 1650 Holešovu další jarmark - ten 
začínal vždy 23. září a trval 8 dní. Císařovna 
Marie Terezie potom povolila roku 1751 městu 
další, tedy již pátý trh. Od jejích časů se až 
do druhé světové války v Holešově konalo 5 
tzv. výkladních trhů - ten vánoční se konal vždy 
po svátku sv. Lucie, 
tedy po 13. prosinci. 
Kromě jarmarků se 
zbožím (které se ješ-
tě na začátku 20. sto-
letí konaly po celém 
městě - stánky byly 
nejen na náměstí, ale 
v celé dnešní ulici Ma-
sarykově, Pivovarské, 
Žopské, Palackého 
i na náměstí Sv. Anny) 
se konaly tzv. týden-
ní trhy, a to každou 
středu, soustředěné 
na náměstí Dr. E. Be-
neše, a dále jednou 
měsíčně dobytčí trhy 
(se živými zvířaty, 
každý první čtvrtek 
v měsíci) a obilní trhy 
(každou první středu 
v měsíci). Po druhé světové válce velké trhy - 
jarmarky, dobytčí a obilní trhy - zanikly. Ještě 
do šedesátých let dvacátého století se v Ho-
lešově držela tradice středečních a sobotních 

týdenních trhů, ale i ty postupně upadaly, nako-
nec z nich zbyl jen prodej přebytků zahrádkářů. 
V osmdesátých letech potom holešovské trhy 
zanikly úplně a od počátku devadesátých let 
jejich místo zaujal stánkový prodej asijského 
zboží - než se přestěhoval do kamenných ob-
chodů. Několik pokusů tehdejší radnice vytvořit 
v Holešově na různých místech města trvalé 
tržnice ztroskotal a naopak se ujala tradice 

vánočních a velikonočních trhů, které jsou 
odleskem slavných holešovských jarmarků.

Karel Bartošek, foto Robert Rohál
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PROGRAM
AKCE • HUDBA • ZÁBAVA • KINO

prosinec, leden
KULTURNÍ AKCE
ADVENTNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
13. prosince • 17.30 • zámek • sala terrena
Pořádá Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov. 

TANEČNÍ PLES
14. prosince • zámek
K tanci i poslechu hraje hudební skupina QUATRO Zlín. 

XIII. BLUESOVÝ PODZIMEK
DANI ROBINSON CZECH EXPERIENCE BAND
15. prosince • 20.00 • zámek • New Drive Club
Pocta Jimi Hendrixovi - koncert hlavního protagonisty hendrixovské vzpomínky, kytaristy a zpěváka 
Dani Robinsona. Držitelé vstupenek z Bluesového podzimku 10. 11. 2012 mají 50% slevu na vstupné.

KONCERT - BIG BAND
20. prosince • 20.00 • kino SVĚT
Účinkují: kapelník Josef Hájek, sólisté: Petra Kuciánová, Iva Svobodová, Josef Vaverka 
a žáci ZUŠ Holešov.

VÁNOČNÍ KONCERT MORAVSKÝCH DĚTÍ
26. prosince • 16.00 • kostel Nanebevzetí P. Marie Holešov 
V programu vystoupí i DPS Plamínek 3. ZŠ Holešov, sbormistryně: Lenka Polášková

TRADIČNÍ NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
1. ledna 2013 • 17.00 • zámecký park

NOVOROČNÍ KONCERT MĚSTA HOLEŠOV
12. ledna 2013 • 18.00 • zámek • velký sál
Účinkuje Holešovský komorní orchestr a jeho hosté.

V. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA HOLEŠOV 
19. ledna 2013 • 19.30 • zámek
Hvězda večera Heidi Janků. Dále účinkují: Showband Pavla Březiny, Cimbálová muzika Linda, slavnostní 
předtančení Taneční škola A&A Mědílkovi, Barmanská show Barmani Zlín. Moderuje Heidi Janků. 
Předprodej vstupenek:
Městské informační centrum Holešov, tel.: 571 160 890, Velké kino Zlín, tel.: 571 817 264. 
V ceně vstupenky večeře formou švédského stolu.

PLES GYMNÁZIA L. JAROŠE
25. ledna 2013 • 19.00 • zámek

FARNÍ PLES
26. ledna 2013 • 19.00 • zámek

KINO SVĚT
MADAGASKAR 3 
16. prosince • 15.30 a 17.30 • kino SVĚT 
Hrdinové si klestí cestičku k domovu džunglí evropských velkoměst. Zjevení přátelských šelem 
vyvolá rozruch. V civilizovaném světě je jejich jedinou nadějí na cestě domů kočovný cirkus…
Přístupný. Animovaná komedie, USA, Bontonfilm, 95 min.

MÉĎA 
18. prosince • 17.30 a 19.30 • kino SVĚT 
Plyšový medvěd je skvělý společník, když je vám pět. Když je vám pětatřicet, je to spíš diagnóza. 
Jenže plyšák mluví, chlastá, užívá drogy a vaše holka toho má dost. 
Přístupný od 15 let. Komedie, USA, Bontonfilm, 106 min.

SOBÍK NIKO
19. prosince • 17.30 • kino SVĚT 
O Vánocích se všechna přání vyplní. Animovaný film o malém sobíkovi Nikovi, jehož snem je naučit 
se létat. Přístupný. Animovaný - dobrodružný, Hollywood, FIN/DNK/DEU/IRL, 80 min.

POSTRADATELNÍ 2 
21. prosince • 17.30 a 19.30 • kino SVĚT 
Největší akční hrdinové světa se vracejí do kin vyzbrojeni nejen ničivou municí, ale i posilou v po-
době hvězdných jmen: Stallone, Statham, Li, Lundgren, Crews, Willis, Swarzenegger, Norris, Van 
Damme atd... 
Přístupný od 15 let. Akční - dobrodružný, USA, Bontonfilm, 103 min.

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 2. část
3. ledna 2013 • 17.30 a 19.30 • kino SVĚT
Velkolepé završení romantické fantasy ságy, ve které se rozhodne o osudech Edwarda, Belly 
a Jacoba. 
Přístupný od 12 let. Fantasy – drama, USA, Bontonfilm, 115 min.

96 HODIN: ODPLATA
15. ledna • 17.30 a 19.30 • kino SVĚT
Liam Neeson se vrací jako bývalý agent CIA Bryan Mills, kterého na výletě v Istanbulu překvapí ná-
vštěva dcery Kim a také bývalé manželky Lenore. Poklidná dovolená však netrvá dlouho. 
Přístupný od 12 let. Akční drama, Francie, Bioscop, 98 min.

ŘÍŠE HRAČEK
30. ledna 2013 • 17.30 • kino SVĚT 
vítejte v nejmagičtějším a nejbáječnějším místě světa - v Říši hraček Pana Magoria. 
Přístupný. Rodinná komedie, USA, Bioscop, 92 min.

PŘIPRAVUJEME
PLES 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY
2. února 2013 • zámek

PLES o.s. CASTELLUM, DIVADLA 6. KVĚTNA + PARTNERŮ
9. února 2013 • zámek 
Tradiční ples o.s. Castellum, Divadla 6. května, Technických služeb Holešov a Tepelného
hospodářství Holešov. 

RIO
20. února 2013 • 17.30 • kino SVĚT 
Vzácný papoušek Blu žije na malém městě se svojí paničkou Lindou v domnění, že je jediným svého 
druhu. Zjistí ale, že to není pravda a vydává se do rodné Brazílie hledat své kořeny.
Přístupný. Animovaná komedie, USA, Bontonfilm, 96 min.

MAM‘ZELLE NITOUCHE
21. února 2013 • 18.00 • zámek • Velký sál
Populární opereta v podání Státní konzervatoře Kroměříž.

PLES VYŠŠÍ A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLY MV HOLEŠOV
22. února 2013 • zámek

Změna programu vyhrazena.

vstupné dobrovolné

vstupné: 120,-

vstupné: 160,-

vstupné: 90,- / zlevněné: 70,-

vstupné dobrovolné

vstup zdarma

vstupné: 100,-

vstupné: velký sál 550,-
 malé sály 350,-

vstupné: 65,-

vstupné: 65,-

vstupné: 40,-

vstupné: 65,-

vstupné: 75,-

vstupné: 75,-

vstupné: 40,-

Swingový koncert holešovského BIG BANDU - čtvrtek 20. prosince 
od 20 hodin v kině Svět

Big Band Holešov
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Od 1. prosince 2012 zahájila Agentura 
Velryba předprodej vstupenek na další ročník 
rodinného festivalu HOLEŠOVSKÁ REGATA 
2013. Už třetí ročník této oblíbené akce se opět 
uskuteční v malebném prostředí zahrad zámku 
v Holešově, a to v sobotu 22. června 2013. 

„Zahájením předprodeje v předvánočním 
čase chceme nabídnout fanouškům možnost 
originálního vánočního dárku, navíc za nejnižší 
možnou cenu. Do konce prosince bude stát 
vstupenka pro dospělého pouze 250, pro děti 
150 a rodinná pro dva dospělé a dvě děti 700 ko-
run,“ řekl ředitel Agentury Velryba Michal Žáček. 

Od začátku příštího roku se ceny budou 
postupně zvyšovat, těsně před festivalem bu-
dou řádově o sto korun na osobu dražší.

Návštěvníci se mohou těšit opět na dobrý 
hudební základ festivalu. V programu vystoupí 
například populární Miro Žbirka, který v Hole-
šově dodatečně oslaví své 60. narozeniny, dále 
pak skupina Olympic, Aneta Langerová, kapela 

Předprodej vstupenek na HOLEšOVSKOU REGATU 2013 zahájen!

Adventní dny otevřených dveří ateliéru Výtvarno 
Hany Palečkové v Holešově

Fleret nebo Kamil Střihavka. Objeví se také 
Dan Bárta, Lenka Dusilová a další. Kompletní 
program zveřejní pořádající Agentura Velryba 
začátkem února. 

Rodinný festival Holešovská regata 2013 
se v nádherných prostorách zahrad holešov-
ského zámku uskuteční už potřetí. Vloni ho 
navštívilo skoro deset tisíc lidí. Také příští rok 
se mohou fanoušci těšit na  bohatý doprovodný 
program pro děti i dospělé včetně soutěže o nej-
originálnější vodní plavidlo. Ani tentokrát tedy 
nebudou chybět dětské atrakce, indiánské týpí, 
dračí lodě, prohlídky zámku, soutěž v přejezdu 
vodní lávky a mnoho dalších doprovodných 
aktivit, které z festivalu dělají něco víc než 
klasickou hudební přehlídku. 

Vstupenky jsou od 1. prosince k  dispozici 
v prodejních sítích TICKETPORTAL a TIC-
KETPRO.

Informace jsou také na oficiálním webu 
festivalu www.holesovskaregata.cz.  

Galérnička - to je zkrácený název dílničky 
a galerie v atetiéru Výtvarno Hany Palečkové 
v Holešově. Tyto nové prostory vznikly rekon-
strukcí jedné místnosti 120 let starého domu  
a pro veřejnost se poprvé otevřely už v sobotu 
8. prosince 2012. Denně až do 23. prosince 
zde probíhají Adventní dny otevřených dveří, 
které budou lákat na vánoční stromeček, také 
křehké sklo, třpytivé ozdoby, hedvábí, drobné 
korálky, šperky a jiné doplňky včetně pestrého 
patchworku.

Během předváděcích víkendových akcí se 
zároveň návštěvníci dozvědí, jak se tvoří 
přáníčka 3D a ozdoby z foukaných korálků, 
ale také lucerničky nebo andílci, a Hana 
Palečková přitom bude sama pracovat, 
malovat na hedvábí…

PŘáNíČKA, LUCERNIČKy A ANDíLCI
Kromě toho v ateliéru Výtvarno zá-

jemci najdou spoustu informací o akcích, 
které ateliér nabízel, a co zajímavého plá-
nuje na příští rok. V příštím roce se mohou 
ženy a dívky těšit na přehlídky a povídání 
o odívání, pokračovat budou dílničky pro 
různé techniky práce se sklem, šití patch-
worku apod. 

Při výtvarných kurzech a volnočaso-
vých aktivitách se zejména ženy a dívky 

věnují různým technikám. A po každé je to jiné. 
Malovalo se na hedvábí, pracovalo se sklem  
i polymerovými hmotami. Děti si malovaly obráz-
ky na hrnečky. Výtvarnice ukáže zúčastněným, 
kteří okolo sebe vidí hodně již hotových prací pro 
inspiraci, postup a poskytne spoustu informací 
co, proč a jak se dělá. Pak si vytvoří něco svého, 
originálního. „Jestli je některá technika osloví  
a budou se jí chtít dále věnovat, záleží na nich sa-
motných. Každý to využije po svém,“ upřesňuje 
Hana Palečková a dodává: „Otevřením nového 
většího prostoru ateliér nabídne postupně mno-
hem víc, výtvarné kurzy zejména pedagogům.“

NA ZAČáTKU ByLy ILUSTRACE
A co říká o své tvorbě? „Z počátku to byly ilu-

strace pro děti, malba na hedvábí, až jsem došla  
k obrazům, potom nás oba manžel přivedl ke 
sklu. Jakmile se seznámím s materiálem, v tvorbě 
respektuji a využívám jeho vlastnosti. V práci  
s vitrážemi mám ráda jednoduchost a strohost,  
v grafice detail. Nedá se to shrnout do jedné věty.

Součástí ateliéru je i obchod, který nabízí 
barvičky na hedvábí i textil, fixy, cernit i potře-
by pro tvorbu šperků, korálky, kleštičky, šňůrky  
i řetízky, lepidla i chemii pro techniku tiffany, pedig, 
vystřihovánky, olejové barvy i plátna, štětce, tužky, 

uhly, rudky, mimo to je samozřejmě možné 
zakoupit hotové práce - šperky, hedvábí, 
jiné práce ze skla i cernitu a jiné ruční práce. 

Blíží se Vánoce, a tak se ateliér Vý-
tvarno může stát tím správným místem  
k zakoupení dárku. Hana Palečková jako 
dárek sama doporučuje skleněného andílka 
dohromady celé rodině a možná ještě pro 
holky pár balíčků cernitu, pro šikovného 
kluka vystřihovánku 3D, tatínkovi hedváb-
nou kravatu a mamince něco na parádu...

A kde tato agilní výtvarnice čerpá in-
spiraci pro svou tvorbu? „Ze všeho pozitiv-
ního kolem sebe,“ prozradila bez váhání.

Další info: http://www.vytvarno.cz/
Připravila Dana Ehlová

Foto Robert RohálVýtvarnice Hana Palečková.
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ROZHOVOR

Heidi, jak jsi oslavila narozeniny?
Moc krásně! Přiznám se, že jsem se ta-

kových, na mě velkých oslav docla bála, ale 
dopadlo to přesně tak, jak jsem si představova-
la. Lidí bylo tak akorát na prostor Divadla U22 
v Uhříněvsi, kde se oslava konala, všichni se 
moc pěkně bavili a hlavně se povedl takový můj 
malý koncert s názvem „Včera, dnes a zítra?“, 

na kterém mě doprovodila moje stará kapela. 
Zpívala jsem s ní naposledy před dvaadvaceti 
lety! Bylo to prostě tak super, že vážně uvažuje-
me o tom, že kapelu obnovíme a zkusíme zase 
jezdit po koncertech!

Jak, kde a s kým oslavíš Vánoce a ko-
nec roku, tedy Silvestr?

S kým je tak trochu zbytečná otázka. Už 
třicet let slavím Vánoce i Silvestra se svým mu-
žem Ivošem Pavlíkem, ale je pravda, že letos 
to bude trochu netradiční konec roku. Vánoce 
budeme trávit ve wellness hotelu na Lipně  
a Silvestra ve vzdušném prostoru, protože 
právě 31. 12. odlétáme na pár dní do Dubaje. 

V lednu se máš stát hlavní hvězdou Re-
prezentačního plesu města Holešov, který 
budeš i moderovat. Co obvykle zpíváš na 
těchto akcích?

Samozřejmě repertoár, na který se lidem  
v sále bude dobře tančit, možná přidám i nějaký 

Určitě nebudu žít jen z toho, co už mám za sebou, říká zpěvačka 
Heidi Janků, která vystoupí na plese města

Přiznám se, že mne písničky Heidi Janků provázely léta. Já 
jsem já, Kuře na grilu, Tak se mi vtírej… pamatujete? Vzpomí-
nám si i na to, když coby mladá nadějná zpěvačka s přehledem 
vyhrála mezinárodní festival Intertalent anebo když koncerto-
vala s kapelou Supernova. Udělal jsem s ní v těch letech řadu 
novinových rozhovorů. Tehdy jsem za ní jezdil do Ostravy, kde 
bydlela v Ivošem Pavlíkem. Když se pak přestěhovala do Pra-
hy a účinkovala v muzikálu Jeptišky, napsal jsem o ní knížku, 
kde jsem popsal její životní i profesní peripetie. Bylo to v roce 
1998 a byla to moje první knížka vůbec. Z té doby existuje  
i jedna fotka - zachycuje chvíli, kdy jsem si celý natěšený přivezl 
z Prahy dvacet autorských výtisků této knížky. Je to už čtrnáct 
let a uteklo to jako voda. I když jsme se mezitím tu a tam potkali, 

mám radost, že ji zase uvidím. Bude totiž nejen zpívat, ale moderovat na V. Reprezentač-
ním plese města Holešova. Snad vám přijde vhod následující rozhovor, který jsem s ní 
s předstihem připravil.   

evergreen, ale určitě nebude chybět Když se 
načančám. (Smích.)

Které písničky uvádíš na svých ob-
vyklých vystoupeních a které mají největší 
ohlas?

Je to právě ta pohádková, trochu infantilní 
„načančaná“ písnička, ale poslední dobou se mi 
stává, že lidé moc hezky reagují na mé nové 
písně. Jsou tak trochu překvapením pro po-
sluchače, protože už jsou takové „dospělejší“.  
Dokonce se mi už několikrát povedlo rozplakat 
některé dámy v sále - snad plakaly emocemi 
a ne nad mým zpěvem. (Smích.) Je to taková 
dojemná píseň a jmenuje se Sama, ale tu asi 
na plese zpívat nebudu. Tam se musí lidé bavit 
a ne plakat!

Máš spočítáno, kolik vystoupení máš 
během roku?

Je to různé, ale průměr je kolem stovky.

V kolika muzikálech jsi účinkovala? Vy-
bavují se mi Jeptišky, kde jsi byla skvělá...

Děkuju za pochvalu! Moc muzi-
kálů za sebou nemám, ale měla jsem 
štěstí, skoro z každého mi v repertoáru 
zbyla písnička. Tak tedy Jeptišky, An-
děl s ďáblem v těle, Sněhová královna 
a Popelka. To jsou muzikály, kde jsem 
účinkovala.

Zpíváš a moderuješ stále pro 
dětské publikum?

Ano a moc ráda. Mám ale ráda, 
když jsou v publiku kromě dětí i jejich 
rodiče, protože mám v podtitulu tako-
vého programu, že se u něj pobaví 
děti, ale i jejich rodiče. 

Doprovází tě na těchto akcích 
Ivoš?

Samozřejmě, doprovází mě všu-
de a do Holešova se moc těší. Pár let 
tady totiž bydlel.

Co nový repertoár, případně 
nové CD? Bude?

Jelikož si myslím, že plnohodnot-
né CD je už tak trochu zbytečné, vydala 
jsem CD singl se dvěma novými písnič-
kami, které mi napsal a vyprodukoval 
Stano Šimor. Až uvidím, jakou to má 
zpětnou vazbu, budu buď v takovém 
směru pokračovat, anebo se vrhnu na 

něco jiného. Určitě ale nebudu žít jen z toho, co 
už mám za sebou. Pořád musím něco vymýšlet!

Hodně lidí si pamatuje na tvůj čes-
ko-slovenský duet Ztracený ráj s Vašem 
Patejdlem. Nějaký nový duet náhodou není 
na obzoru...?

S duety je to problém. Jeden jsem nato-
čila s Petrem Vondráčkem na jedno vánoční 
CD pro jeden dětský domov, ale protože se 
s Petrem moc na akcích nepotkáme, zpívám 
tuhle písničku sama. To samé je i s duetem 
Ztracený ráj. Naučila jsem se ho ale sama  
a občas ho zpívám, třeba ho dám i v Holešově 
na plese. (Smích.)

Připravil Robert Rohál
Foto archiv Heidi Janků
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Sňatky
Markéta Hájková - Holešov
Petr Ležák - Dřevohostice

Jarmila Potůčková - Holešov
Jiří Smítal - Bystřice p. H, č. Hlinsko p. H.

Monika Smolinková - Hulín
Tomáš Studený - Hulín

Ivana Vilímková - Holešov
Lukáš Michalík - Březolupy

Iva Ponížilová - Bystřice p. H., č. Hlinsko p. H.
Tomáš Čejka - Bystřice p. H.

Alena Kopřivová - Holešov
Lukáš Mana - Brumov-Bylnice

Lenka Čalová - Zlín
Martin Blaško - Holešov

Dana Holásková - Hulín
Milan Pechal - Prusinovice

Martina Svobodová - Holešov
Zdeněk Odstrčilík - Bystřice p. H.

Ilona Štěrbíková - Holešov
Jiří Gregor - Holešov

Vendula Gažová - Holešov
Jan Bubeník - Holešov

Zuzana Ježíšková - Bohumín
Miroslav Blabla - Pacetluky

Jitka Mrázková - Holešov
Petr Bařinka - Holešov

Marta Jurušková - Martinice
Lukáš Krajíček - Zlín

Marie Janalíková - Rymice
Petr Hajdučko - Pacetluky

Jarmila Jochová - Lechotice
Oldřich Martinko - Lechotice

Narození
Abbie Doleželová - Holešov
Christian Dunča - Holešov
Lukáš Heger - Holešov
Veronika Hegerová - Holešov
Karolína Kovářová - Holešov
František Leskovjan - Holešov
Lucie Tučková - Holešov
Elena Doležalová - Holešov

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Patrik Pech - Holešov
Kristýna Zdražilová- Holešov

Jubilanti 
Listopad 2012
Marie Mičková - Holešov
Ladislav Stolář - Holešov
Ludmila Jedličková - Holešov
Marie Hublíková - Holešov
Jaroslav Láník - Holešov
Kristina Odstrčilíková - Holešov, č. Žopy
Miroslava Strnadová - Holešov
Vlasta Blahová - Holešov
Marie Šidlová - Holešov
Zdeněk Kartousek - Holešov
Josef Prusenovský - Holešov
Věra Machálková - Holešov
Jarmila Ondrušková - Holešov
Miroslav Menšík - Holešov
Zdenka Chytilová - Holešov
Zdeňka Holásková - Holešov
Vlasta Kovářová - Holešov
Libuše Prchalová - Holešov
Marie Polaštíková - Holešov, č. Količín
Josef Tetera - Holešov
Vladislav Podsedníček - Holešov, č. Količín
Eva Soušková - Holešov
František Kozáček - Holešov, č. Količín
Iva Vrtělková - Holešov

Prosinec 2012
Marie Hrazdirová - Holešov
Jiřina Páleníčková - Holešov
Ludmila Dočkalová - Holešov
Rudolf Barták - Holešov, č. Količín
Ladislav Kryl - Holešov
Marie Olšáková - Holešov
Eduard Sadílek - Holešov
Miroslav Vizner - Holešov
Břetislav Křepelka - Holešov, č. Tučapy
Otto Petržela - Holešov
Jindřiška Knápková - Holešov
Alois Němčík - Holešov
Anna Gábová - Holešov
Mária Vystrčilová - Holešov
Marie Sadílková - Holešov
Josef Ovčačík - Holešov
Emilie Dvořáková - Holešov
Miloslav Michálek - Holešov
Jarmila Otáhalová - Holešov
Vlasta Hradilová - Holešov
Františka Svačinová - Holešov
Břetislav Hrabec - Holešov
Vlasta Mikešková - Holešov
Helena Čudovská - Holešov
Božena Navrátilová - Holešov
Jarmila Večerková - Holešov
Zdenka Janalíková- Holešov, č. Dobrotice

František Zapletal - Holešov
Jan Růžička - Holešov
Evžen Horák - Holešov
Anežka Šipulová - Holešov
Jarmila Sedlářová - Holešov
Božena Šarmanová - Holešov
Ludmila Úlehlová - Holešov
Miloslav Malý - Holešov
Marie Kratochvilová - Holešov
Hedvika Rektoříková - Holešov
Jaroslava Janalíková - Holešov, č. Količín
Olga Přibylová - Holešov
Jarmila Janská - Holešov
Helena Odložilíková - Holešov
Vlasta Masná - Holešov
Ludmila Škrabalová - Holešov, č. Dobrotice
Marie Bělíková - Holešov
Dagmar Zakopalová - Holešov
Libuše Dědičová - Holešov
Jarmila Družbacká - Holešov
Vladimír Odložilík - Holešov
Iva Popelková - Holešov
Františka Bukovjanová - Holešov, č. Količín
Ludmila Podolová - Holešov
Marie Žáková - Holešov
Věra Mokrá - Holešov
Karel Dočkal - Holešov
Lubomír Chytil - Holešov
Anna Sedláková - Holešov
Zdeněk Gren -  Holešov
Božena Pospíšilová - Holešov

Úmrtí
Anna Nováková - Holešov
Václav Franěk -  Holešov
Vladimír Bartoník - Holešov
Božena Pavličíková - Holešov
Pavel Vala - Holešov
Jan Mlýnek - Holešov, č. Količín
Miroslav Adámek - Holešov, č. Količín
Milan Marvan - Holešov
Drahomíra Pavelková - Holešov
Vojtěcha Dostálová - Holešov
Marie Sedlářová - Holešov
Štěpánka Lopreisová - Holešov, č. Žopy
Jiří Žákovský - Holešov
Vladimír Bělík -  Holešov
Blažena Cveková - Holešov
Jaroslava Jančíková - Holešov
Zdenka Stoklásková - Holešov

Pozvání na vítání občánků
Vážení rodiče, dovolujeme si Vás oslovit s na-
bídkou na slavnostní vítání občánků, které se 
koná v obřadní síni na zámku. Pokud budete 
mít zájem o přivítání Vašeho děťátka, přijďte si 
dohodnout konkrétní termín na Městský úřad 
Holešov - matrika, dveře č. 110.
Budeme se na Vás a Vaše děťátko moc těšit.                         

 - JM -

Dne 7. prosince 2012 
oslavila paní 

Helena Čudovská 
z Holešova 

již potřetí své 
25. narozeniny.

Všechno nejlepší 
jí srdečně přeje 

její gang.  

BLAHOPŘÁNÍ

Ve čtvrtek 6. prosince v podvečer proběhlo v zámeckém New Drive 
Clubu autorské čtení hororových textů mladého spisovatele a autora 

několika knih Jana Svitáka. Text a foto Robert Rohál
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František Antonín, hrabě z Rottalu - 5. díl

HISTORICKÁ  
ZAJÍMAVOST (seriál)

Třicátá léta sedmnáctého století jsou pro 
Františka Antonína, hraběte z Rottalu a pro jeho 
středomoravské dominium dobou největšího 
rozkvětu. Mimo krátké, ani ne roční extempore 
přísedícího práva zemského na Moravě v roce 
1735 se hrabě věnuje výhradně správě svých 
statků a zejména rozvoji umění, kultury a ná-
boženského povznesení. Celý život sice užíval 
titul „dědičný komorník stříbra ve Štýrsku“, 
to byl ale tradiční, dědičný formální rodový 
titul všech mužských členů rottálovského rodu  
a nevyplývaly z něj zvláštní úřední povinnosti. 

Díky relativní politické a hospodářské sta-
bilitě za vlády posledního Habsburka, Karla VI. 
(1685 - 1740), a relativního míru na sklonku jeho 
vlády se rozvíjelo a kvetlo i ohromné rottalovské 
panství. Uměnímilovnost Františka Antonína  
a jeho manželky a jejich mecenášství ovlivnily  
i jejich poddané - relativní bohatství umožňovalo 
zdobit řadu měst a obcí dominia významnými 
stavbami a uměleckými díly. Jedním z nejaktiv-
nějších byl v tomto směru holešovský měšťan 
Jan Tomaštík (Thomasstik). 

V roce 1730 nechává postavit kouzelnou 
barokní kapli sv. Jana Nepomuckého v Myslo-
čovicích. Už k této stavbě se váže pověst o jeho 
zázračné záchraně při útoku banditů během 
návratu z obchodní cesty  u Mysločovic, kdy 
prosil svého patrona, sv. Jana Nepomuckého, 
o pomoc v nouzi a ten mu ji skutečně poskytl. 
Jan Tomaštík potom nechal na svůj náklad 
postavit několik kamenných křížů kolem cest 
do Holešova (i k nim se pak vážou pověsti o 
útocích na něj a vždycky jeho slavné záchraně). 
Vrcholem Tomaštíkova mecenášství 
je pak sousoší sv. Anny v lesíku Hra-
bina u Jankovic - to bylo postaveno 
zřejmě před rokem 1742 (i když se 
uvádí jako rok postavení 1742, tedy rok 
Tomaštíkovy smrti) a pravděpodobně 
(soudíme tak podle sochařského stylu 
oficiálně neznámého autora) je vytvořil 
špičkový moravský sochař Ondřej Zon-
ner. Sousoší je klenotem barokního 
sochařství a jeho umístění v krajině 
podhůří Hostýnských vrchů z něj vytváří 
snad nejpoetičtější barokní sousoší na 
Moravě. I k němu se váže stejná pověst 
jako ke kapli sv. Jana Nepomuckého 
a ke křížům, obohacená navíc zce-
la nepravděpodobnou podrobností o 
úkladech mladé Tomaštíkovy manželky 
(která naopak vynakládala obrovské 
úsilí a prostředky, aby Jana Tomaštíka 
zachránila z pruského zajetí). 

Jan Tomaštík narozený v roce 
1673, a tudíž skoro o generaci starší 
než František Antonín z Rottalu, měl 
zřejmě k holešovskému pánu velmi vře-
lý a blízký vztah. Nejen že se jej snažil 
napodobit v uměleckém mecenášství, 
ale naopak zase hrabě z Rottalu jej 
využíval k aktivitám, které sice byly 
nutné, ale nijak příjemné. Když měla 
v letech 1727 - 1728 z vládního nařízení 
proběhnout tzv. separace Židů, tedy 
jejich přestěhování zpět do ghetta (Židé 
tehdy drželi skoro třetinu pozemkového 
vlastnictví a čtvrtinu domů na náměstí, 
ve kterých bydleli), a to i za cenu jejich 

násilného přesunu, pověřil 
František Antonín právě Jana 
Tomaštíka zprostředkováním 
majetkových přesunů, aby 
alespoň formálně, naoko, 
židovské vlastnictví domů 
z náměstí zmizelo. 

To, že se židovští vlast-
níci domů do svých držeb 
zanedlouho vrátili, ukazuje, 
že v tomto případě František 
Antonín, hrabě z Rottalu, vel-
mi humánně spíš předstíral 
separaci, než aby ji na svém 
panství skutečně provedl.

Jan Tomaštík ale nebyl 
zdaleka jediným obyvatelem 
rottálovských panství, který 
se po vzoru majorátního 
pána angažoval ve zřizování 
veřejných budov a umělec-
kých děl. Holešovský děkan František Wag-
ner, ostatně rovněž přítel rodiny holešovského 
hraběte, který byl dokonce pochován v nově 
zřízené rottalovské kryptě po boku svých pánů 
a přátel, nechal svým nákladem v roce 1735 
postavit kostel sv. Petra a Pavla v Kostelci u 
Holešova. Rovněž farář z Bystřice pod Hostý-
nem, Jan Karel Straka, nechal svým nákladem 
pořídit krásné barokní sochy sv. Tadeáše a sv. 
Antonína Paduánského na náměstí  v Bystřici.

Obrovský rozvoj rottalovského umělecké-
ho mecenášství se ale netýkal jen stavitelství 
a výtvarného umění. Na holešovském dvoře 
kvetla rovněž hudba a divadelní umění. V pod-
poře těchto múz byl František Antonín z Rottalu 
nepochybně zásadně ovlivněn olomouckým 
biskupem Wolfgangem, hrabětem Schratten-
bachem, velkým milovníkem především italské 
opery. V úzkých stycích byl i s Janem Ada-

mem,  hrabětem z Questenberku v Jaroměři-
cích nad Rokytnou, který na svém dvoře rovněž 
provozoval různé hudební disciplíny (ostatně 
hrabě Questenberk byl svým mecenášstvím 
Rottalovi hodně podobný) a vzájemně si v hu-
dební oblasti pomáhali. Vzhledem k popularitě 
opery využíval František Antonín služeb italské 
Mignottiho operní společnosti v Brně. 

Část  Mignottiho ansámblu získala v Ho-
lešově trvalé angažmá, takže mezi lety 1731 
- 1740 působila na zámku v Holešově malá 
operní společnost, jejímiž členy byli i příslušní-
ci, či spíše příslušnice hraběcí rodiny. Zatímco 
opery byly provozovány ve velkém sále zámku 
a z té doby uvádí písemné zmínky tento sál vždy 
jako zámecké divadlo (a tak je jeho zařízení 
popisováno i ve vypořádání dědictví Františ-
ka Antonína), menší hudební formy se jistě 
provozovaly v sala terreně. Z té doby zřejmě 

pochází domněnka, že ženské postavy, 
zachycené na freskách stropu sala 
terreny, hrající na hudební nástroje, 
představují dcery Františka Antonína, 
hraběte z Rottalu. 

Prvním trvale na zámku zaměst-
naným kapelníkem byl Ital Giuseppe 
Alberti, člen Mignonovy operní spo-
lečnosti. Od roku 1736 v této funk-
ci působil hudební skladatel Ignác 
Holzbauer, pozdější spoluzakladatel 
mannheimské hudební školy. Předpo-
kládané působení Františka Xavera 
Richtera, označovaného jako holešov-
ského rodáka, rovněž spoluzakladatele 
mannheimské hudební školy, sklada-
tele, interpreta a předního hudebního 
teoretika v kapele holešovského pána 
není doloženo, jediné, co je zřejmě bez-
pečně prokázáno, je, že ve dvacátých 
letech byl mušketýrem na holešovském 
dvoře otec Františka Xavera Richtera 
a mladý hudebník na holešovském 
zámku zřejmě u svých rodičů trávil své 
prázdniny - vakace - při studiu na jezu-
itském hudebním semináři sv. Františka 
Borgiáše v Uherském Hradišti. 

V roce 1740 je holešovská zá-
mecká kapela rozpuštěna a slavná éra 
holešovské opery z doposud nezná-
mých důvodů končí, ale velký sál ho-
lešovského zámku zůstává divadelním 
sálem až do smrti Františka Antonína, 
hraběte  z Rottalu.

Karel BartošekFreska ze sala terreny.

Jan Adam Questenberk s manželkou.
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V letošním předvánočním čase probíhá 
v Zemanově kovárně speciální program pro 
mateřské a základní školy nazvaný „Od adventu 
po Štědrý den“. Hodinovým pásmem provází 
postavy kováře a kovářky (pracovníci MKS 
Holešov ve stylovém oblečení), kteří si s dětmi 
vyprávějí o zvycích v adventní a vánoční době. 
Tyto lidové zvyky i tradice jsou prováděny  
a zmiňovány v takových podobách, jak je pro 
nás zaznamenali badatelé z oblasti národopisu 
a zvykosloví. V průběhu programu si děti mohou 
několik jednoduchých zvyků vyzkoušet. Velkým 
a netradičním zážitkem pro malé návštěvníky 
programu je bezesporu posezení v autentic-
ky zařízeném interiéru jizby. Ta je doplněna  
o typické vánoční atributy: stromeček zavěšený 
nad stolem; pokrmy, které patří na štědrovečer-
ní hostinu, adventní věnec, jmelí aj. Prostory  

obydlí kováře jsou provoněny perníčky, jehličím 
a také vůní čerstvých vánočních oplatek. Právě 
o vánočních oplatcích se v dnešním článku 
rozepíšeme podrobněji.

Protože program realizují pracovníci mu-
zea, pátrali jsme při této příležitosti v muzejních 
sbírkách po předmětech spojených s vánočním 
časem, který právě prožíváme. Díky tomu byly 
nalezeny dvě kovové oplatečnice (jinak také 
zvané oplatnice), které dosud nenesly přírůst-
ková čísla. Jde o formy na výrobu vánočních 
oplatek. Technologií výroby se jedná o dlouhé 
kleště, které těsto z obou stran sevřou, vytvarují 
do náležité podoby a nad ohněm jej upečou. 

Thesaurus Hollesoviensis a Zemanova kovárna provoněná 
vánočními oplatky - 19. díl

První z oplatečnic je zdobená 
náboženskými motivy. V celkem 
devíti menších a větších kruzích 
zde najdeme několikrát zkratku 
jména Ježíše Krista - IHS, sym-
bol beránka Božího, ukřižovaného 
Krista a další křesťanské symboly. 
Na druhé z forem je jednoduchý 
ornament složený z několika kru-
hových vzorů. 

Zvyk pojídání vánoční oplatky 
se vztahuje přímo ke Štědrému 
dni. Štědrovečerní večeře začí-
nala modlitbou či četbou z Pís-
ma svatého. Po ní hospodář vzal 
do rukou oplatek. Ten se potíral 
medem, aby všichni byli sladcí a 
dobří, jako je med. Někdy se také mohl potřít 
česnekem, aby byli všichni v domě silní a zdraví 
jako česnek. Hlava rodiny pak oplatek lámala a 
u stolu jej rozdávala přítomným. Oplatek, který 
se podobá hostiím, je symbolem přijímání těla 
Páně. Díky kulatému tvaru to mohl být i symbol 
Slunce, kterého je v zimním období nedostatek. 
Zvyk rozdávání a pojídání oplatků symbolizoval 
přání spokojenosti, radosti, zdraví a duševní 
čistoty všem členům rodiny, kteří seděli u štěd-
rovečerní večeře.

Oplatky byly dříve pouze z hostiového těs-
ta (tedy z mouky a vody). Vyráběli je buď kos-
telníci, nebo učitelé, kteří je potom roznášeli po 
chalupách, koledovali a takto dostávali i něco na 
přilepšenou. Oplatky mohou mít různé tvary, ale 
většinou převažují kulaté. Tento zvyk se mohl 
provádět i po samotné večeři. Oplatky (podobně 

jako některé další druhy symbolických pokrmů) 
dostával po večeři i dobytek chovaný ve stavení.

Dříve byly vánoční oplatky bez výraznější 
chuti a doslazovaly se až při samotné konzu-
maci. Nyní najdeme v kuchařkách pod tímto 
pojmem mnoho sladkých variant tohoto pokr-
mu. Z hlediska chuti se tak přibližují lázeňským 
oplatkům, které původně z této tradice vznikly. 
Je zajímavé, že tento zvyk není omezen na 
etnografické regiony Čech a Moravy. Dokonce 
jej najdeme také v Polsku a na Slovensku.

Za Městské muzeum a galerii v Holešově 
přejeme všem čtenářům Holešovska příjemný 
zbytek adventního času a klidné a pokojné 
vánoční svátky.

Mgr. Ondřej Machálek

Středisko volného času TYMY 
pro Vás chystá zájezd na legendár-
ní muzikál BALADA PRO BANDITU, 
který uvádí v režii Petera Gábora 
Národní divadlo moravskoslezské. 
Zájezd se koná v sobotu 12. ledna, 
cena (v níž je cestovné) je 640 Kč 
pro dospělé a 520 Kč pro děti, 
studenty, seniory a ZTP. Odjezd 
z autobusového nádraží v Holešově 
v 16 hod. Kontakt 573 396 928.

(tymy)

SERIÁL

TIP PRO VÁS

Tymy vás zve na 
Baladu pro banditu Holešovského  

komorního orchestru 
a Holešovského  

chrámového sboru

VÁNOČNÍ 
KONCERT

Úterý 25. 12. 2012 
od 15.30 hodin

Kostel Nanebevzetí 
Panny Marie

Pěknou tradici si dopřávají každoročně i v holešovském Klubu 
důchodců, kde v minulých dnech také zavítal nejen Mikuláš, ale spolu 
s ním i anděl s čertem. Příjemné je, že nadílkou v podobě originálních 
pletených ponožek byli obdarováni všichni zúčastnění senioři včetně 
autora těchto řádků i fotografie. 

Text a foto Robert Rohál

Mikuláš v Klubu důchodců

Holešovská ZUŠ zve na koncerty: Ve středu 12. prosince od 16 hodin 
v sále ZUŠ a představí se na něm malí flétnisté. Ve čtvrtek 13. prosince 
od 17.30 hodin bude následovat Adventní koncert žáků ZUŠ - a ten 
proběhne v zámecké sala terreně. Na dalším adventním koncertě, který 
je v plánu v úterý 18. prosince od 17 hodin v sále ZUŠ, se opět představí 
žáci ZUŠ. A Vánoční zastavení je název pořadu, ve kterém se ve čtvrtek 
20. prosince od 17.30 hodin představí v sále kina Svět žáci tanečního 
oddělení. Vstupné na všechny koncerty je dobrovolné. RR
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Už více než rok je holešovským farářem  
a děkanem P. Mgr. Jerzy Walczak. Musím se 
přiznat, že když jsem se dozvěděl, že do Holešo-
va přichází poprvé v jeho dějinách do děkanské  
a farářské funkce Polák, poněkud jsem se obá-
val - jazykové bariéry, jiné výchovy, postojů 
nového pastýře. Jsem moc rád, že jsem se 
absolutně mýlil. Jednak je otec Walczak Slezan, 
tedy má stejný původ jako holešovský svatý 
Jan Sarkandr, takže na holešovském farářském 
stolci nic nového, jednak jsem - a věřím, že nejen 
já - během jeho působení zjistil, že lepšího faráře 
naše farnost snad ani mít nemůže. 

Je přátelský, milý, češtinu kromě lehkého 
přízvuku a občasné milé záměny „h“ za „ch“ zvlá-
dá bravurně a psaný projev má lepší než mnoho 
vysokoškolsky vzdělaných rodilých 
Čechů, je tolerantní, ale přitom své 
poslání bere zcela vážně a opravdově. 
A nenápadně, ale o to úspěšněji za-
čal „propojovat“ - organizovat setkání  
a spolupráci různých skupin lidí - mlá-
deže, dětí, myslivců, hudebníků, rolní-
ků a dalších a většinou se s jeho při-
spěním podaří udělat krásnou, dělnou 
atmosféru, kdy padnou dříve vytvořené 
přehrady, animozity, ba nepřátelství  
a lidé se spojují při práci na nějaké té 
akci v rámci holešovské farnosti. 

Sám jsem to zažil při organizová-
ní Hubertské mše sv., kde najednou 
začali díky němu úzce a kamarádsky 
spolupracovat a bavit se členové my-
sliveckých sdružení z obcí naší farnos-
ti, které byly donedávna rozhádané  
a znepřátelené. A výsledkem byl tak 
mimořádný zážitek duchovní, umělecký a kul-
turní, že na něj, věřím, žádný z účastníků ho-
lešovské Svatohubertské mše 2012 do konce 
svých dní nezapomene.

A protože nastal advent a po něm přijdou 
Vánoce a jelikož jsme se v redakci Holešovska 
shodli, že bychom tuto krásnou dobu měli přiblí-
žit po její duchovní stránce a trošičku se bránit 
tomu všude se valícímu bezduchému konzumu, 
požádal jsem P. Jerzy Walczaka jako osobu 
nejpovolanější o takový malý předvánoční, tedy 
adventní rozhovor.

Otče Jerzy, začnu obligátně - čím jsou 
pro vás jako pro katolického kněze blížící 
se Vánoce?

Vánoce, tedy svátky Božího narození, jsou 
pro každého kněze spojené s větším pastorač-
ním nasazením. Organizace duchovní obnovy, 
dále hodiny strávené ve zpovědnici, aby se 
věřící mohli připravit na svátky i po duchovní 
stránce. Různá organizační setkání, příprava 
dárečků pro ministranty a scholistky, no a sa-
mozřejmě bohoslužebný maraton, který nám 
kněžím začíná na Štědrý den slavením tzv. 
půlnočních a končí na svátek sv. Štěpána. 
Vánoce jsou pro nás kněze náročnými svátky. 
Po svátcích jsme unavení, ale když vidíme, že 
z tváří farníků každé věkové kategorie vyzařuje 
spokojenost a klid, pak je to radostná únava  
a jsme rádi, že máme na tom malý podíl.

Vím, že se často vracíte do svého rod-
ného Polska, pardon, Slezska a že tam 
máte spoustu přátel a známých. Jak se liší 
adventní doba u nás a v Polsku?

Nemusíte se omlouvat, Slezsko je nedílnou 
součástí Polska, takže neudělal jste žádné faux 
pas. Ano, rád jezdím do Polska natolik, nakolik 
to dovolují pastorační povinnosti. Jistě, mám 
doma v Polsku známé, kamarády a především 
rodinu. Nesmíte ale zapomenout, že jsem na 

Adventní rozhovor s holešovským děkanem Jerzym Walczakem
Moravě už 21 let a působil jsem za tu dobu ve 
čtyřech farnostech, takže je pochopitelné, že  
i tady mám spoustu známých a kamarádů. Co 
se týká rozdílů mezi adventní dobou v Polsku 
a třeba tady v Holešově, tak si myslím, že po 
tom, co se otevřely státní hranice, těch rozdílů je 
čím dál méně. Po komerční stránce je to stejné. 
Ještě než začne adventní doba v obchodních 
centrech, ať už v Polsku, nebo v Česku, slyšíte 
koledy a vidíte vánoční výzdobu. I po duchovní 
stránce je to podobné. V polských a v mnohých 
moravských farnostech se slaví tzv. rorátní mše 
svaté, které jsou charakteristické pro adventní 
dobu. Vyzpovídat se před svátky a přijmout sv. 
přijímání o vánočních bohoslužbách je duchovní 
standard pro většinu věřících, který platí jak 

v Polsku, tak i tady. No a pro ty vzdálenější 
duchovnímu životu „tradiční půlnoční“, v tom 
se nelišíme.

Nenapadá mě žádný větší rozdíl v proží-
vání adventní doby v Polsku a tady. 

Holešovský rodák, benediktýnský 
mnich Jan z Holešova, už ve středověku 
popsal jako vůbec první na světě štědrove-
černí zvyky v českých zemích. Když si jeho 
traktát čteme, vidíme, že se 
námi dodržované zvyky moc 
od 14. století nezměnily. Ale 
prakticky neznáme vánoční 
zvyky našich nejbližších sou-
sedů - Poláků. Jak tedy vypa-
dají Vánoce u vás, v polském 
Slezsku?

Vánoce nám začínají vlastně 
už štědrovečerní večeří, kterou 
obvykle začínáme poté, co se 
ukáže první hvězda na večerní 
obloze. Uprostřed prostřeného 
stolu je v košíčku se senem ulo-
žen bílý oplatek z mouky a vody - 
symbol narozeného Ježíše, který 
se stal chlebem života (Eucharis-
tií). Hospodyně se snaží o to, aby 
na stole bylo 12 bezmasých jídel. 
Samozřejmě všem jídlům kraluje 
kapr. Jedno místo u stolu je navíc 
(pro případného pocestného). 
Než začne večeře, otec rodiny 
zahájí modlitbu a rozdá všem 
členům bílý oplatek. Potom, když 
někdo má něco proti někomu, 
následuje smíření a až poté vzá-
jemné přání požehnaných a krás-
ných svátků. Po večeři se zpívají 
koledy. Teprve pak všichni jdou 
ke stromečku podívat se, co jim 
naložil Ježíšek. První den svátků, 

Boží hod vánoční, je rodina pohromadě. Až na 
Štěpána se konají návštěvy příbuzných, přátel 
a známých, tzv. koledovaní. No a je po svátcích, 
ale čas vánoční ještě trvá. Při bohoslužbách 
zpíváme koledy až do 2. února, do Hromnic. 

Dovedu si představit, že pro kněze je 
vánoční doba sice nádherným obdobím 
narození Krista, ale pracovně jsou to jis-
tě galeje - kolotoč velkých bohoslužeb. 
A kněžský život je pro laiky poněkud ta-
juplný - můžete nám naznačit, jak budete 
vánoční svátky prožívat vy osobně?

Na tu otázku jsem již částečně odpověděl. 
Ano, je pravda, že Vánoce jsou pro nás kně-
ze sice dobou náročnou, ale také radostnou.  

A tato radost nám kompenzuje veškerou 
únavu. Kněžský život není tak tajuplný, 
jak se může zdát. Vánoční svátky začnu 
na Štědrý den v 15.00 hod. bohoslužbou 
pro děti. Kolem 17. hod. štědrovečerní 
večeře s kaplanem a pozvanými kněžími 
holešovského děkanátu. Ano, budou ně-
jaké dárky a zpívání koled. Ve 22 hodin 
mám „půlnoční“ bohoslužbu. Na Boží 
hod vánoční mě čekají čtyři bohoslužby 
a vánoční koncert. Na svátek sv. Ště-
pána další bohoslužby a druhý vánoční 
koncert. Je docela možné, že mě poctí 
svou návštěvou i bývalí farníci. Takže 
nic mimořádného ani zvláštního, zkrátka 
próza kněžského života. (Smích.)

A na závěr zase obligátně - co 
byste v této době očekávání příchodu 
Krista, tedy adventu, chtěl vzkázat 

čtenářům našeho listu?
Všem čtenářům říkám: zpomalte, při-

brzděte, advent není o běhání po obchodech  
a shánění dárků. Všimněte si lidí kolem sebe, 
zvláště těch nejbližších. Udělejte si čas na ty, 
které máte rádi. Největším darem, který můžete 
dát druhým, jste vy sami. 

Bůh nám dal sebe a o tom jsou svátky 
vánoční. Požehnané svátky všem!

Ptal se Karel Bartošek

Holešovský děkan P. Mgr. Jerzy Walczak.
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BELETRIE
ALBRIGHT, Madeleine - Pražská zima: Osobní 
příběh o paměti, Československu a válce, zasvě-
cené a vysoce informativní pojednání o několika 
stěžejních událostech odehrávajících se v letech 
1937-1948.
CLANCy, T.; TELEP, P. - Proti všem: Autoři 
se ve svém novém románu věnují problematice 
pašování drog a hrozbám útoků blízkovýchod-
ních teroristů.
DRVENKAR, Zoran - Sorry: Inteligentní, spletitý 
a výjimečně napínavý román s děsivě krutými 
zločiny.
EBERT, Sabine - Kletba porodní báby: Čtvrtý 
díl historické ságy z období raného středověku.
EUGENIDES, Jeffrey - Hra o manželství: 
Román od amerického autora, nositele Pulitze-
rovy ceny, jehož děj je zasazen do osmdesátých 
let a v jehož popředí stojí studentský milostný 
trojúhelník.
FORMANOVá, Martina - Snědla dětem slad-
kosti: Autorka ve své knize vtipným stylem 
přibližuje čtenáři nejen svou každodenní realitu, 
ale dokáže humorně a s nadhledem reflektovat i 
vážnější životní okamžiky včetně společenských 
a politických témat.
HLAVáČ, Zdeněk - Z myslivcova deníku 
a receptáře: Kniha holešovského autora je 
vyprávěním o lidech, zvěři a přírodě, s nimiž se 
setkal na pomezí Hané a Valašska, na Olomouc-
ku, Horňácku a v Belenských Tatrách. A nabízí 
řadu zajímavých receptů doplněných barevnými 
fotografiemi.
HOLá, Edith - Cesta k mým matkám: Oprav-
dový příběh ženy, která si celý život přála najít 
vlastní matku.
HOLEC, Petr - BEST(ie) of Česko aneb To nej-
lepší o nás: Autor, dlouholetý reportér týdeníku 
Reflex, si ve svých článcích, týkajících se témat, 
která hýbou naší zemí - ať už jde o politiku, či 
společenské problémy - nebere servítky.
CHISHUGI, Leah - Dlouhá cesta 
z ráje: Autobiografický příběh trnité 
cesty někdejší modelky, která přeži-
la rwandskou genocidu.
JAMES, E. L. - Fifty shades of 
grey/ Padesát odstínů šedi: Str-
hující erotický román o temných 
touhách v každém z nás.
KEPLER, Lars - Svědkyně ohně: 
Inspektor Joona Linna vyšetřuje 
vraždu mladé dívky.
LARSEN, Craig - Mánie: V psycho-
thrilleru podniknete s hlavním hrdi-
nou halucinační výlet plný překvape-
ní, krve a rozmazaných vzpomínek.
MAyES, Frances - Toskánsko 
na každý den: Třetí svazek úvah 
a zápisků odrážejících autorčino 
sžívání se s toskánskou krajinou, 
historií, kuchyní a životním stylem.
NESBO, Jo - Sněhulák: Prvotřídní 
thriller, při jehož četbě vám bude 
běhat mráz po zádech.
ROLLINS, James - Ďáblova ko-
lonie: Autor přichází s románem, 
který se odvažuje odpovědět na 
znepokojující otázku týkající se sa-
motných kořenů Ameriky - může 
založení Spojených států stát na 
hluboké lži? Šokující pravda ukrytá 
v troskách odsouzených k zapo-
mnění.
STONE, Irving - Vášně mysli: 
Obsáhlý román o životě Sigmunda 
Freuda od amerického autora.
TEJKALOVá, Jiřina - Běda že-
nám, kterým muži vládnou:  
O prospěšnosti instituce zvané mezi 

KNIŽNÍ NOVINKy V MĚSTSKé KNIHOVNĚ - výběr na prosinec 2012
námi děvčaty “babinec” není třeba ženy přesvěd-
čovat. Stejně to cítí i tři hrdinky románu.
URBAN, Miloš - Praga piccola: Román o pro-
měně českého světa z rakousko-uherského po-
řádku přes naději, radosti i krize masarykovské 
republiky do nejistoty prvních let druhé světové 
války. Hlavní postavou románu je Berhold Neu-
man, mladší syn inženýra automobilky  Praga.

NAUČNá LITERATURA
30 VTEŘIN NA NáBOŽENSTVí: Kniha předsta-
vuje 50 významných náboženství, o nichž získáte 
přehled za 30 vteřin.
CíLEK, Václav - Prohlédni si tu zemi: Eseje o 
normálním, klidném světě trochu povzneseného 
nad nejisté poměry...  I když vidíme jen obyčejné 
věci, stejně toho vidíme hodně.
DAVID, P.; SOUKUP, V. - 50 výletů do historie: 
Turistický průvodce, do kterého autoři vybrali 
padesát atraktivních destinací, např. i Hostýn, 
kam stojí za to se vypravit společně s dětmi.
EMMERT, František - Průvodce českými dě-
jinami 20. století: Čtivě napsaná a přehledně 
strukturovaná kniha přinášející ucelený obraz 
českých dějin minulého století.
GILMAN, Hank - Všechny vyrazit nemůžete: 
Autor ve své knize dává nahlédnout na ponauče-
ní, které si během dvaceti let v manažerských 
pozicích odnesl z mnoha dobrých, špatných, 
příšerných či naprosto bizarních situací.
GRAy, John - Ohnivá Venuše, studený Mars: 
Informace a tipy, jak sobě i svému protějšku 
zařídit příjemnější život a spokojenější vztahy.
HROŠOVá, Marie - Na každém kroku boj: 
Historie 1. československé partyzánské brigády 
Jana Žižky, která během druhé světové války 
působila i v Hostýnských vrších a na Holešovsku.
LOVELOCK, James - Mizející tvář Gaii: Kniha 
je dalším pokračováním století trvajícího bada-
telského úsilí známého britského vědce, tvůrce 
proslulé teorie Gaia.

OREyO, Cal - Zázračná síla medu: Publikace 
vám pomůže objevit neskutečně léčivou sílu 
včelího medu.
REyNOLDS, Anthony - Leonard Cohen: Tato 
jedinečná biografie vás provede celým životem 
legendárního kanadského zpěváka, skladatele, 
básníka a spisovatele Leonarda Cohena.
ZáHOŘíK, Jan - Dějiny Rwandy a Burundi: 
Dějiny dvou malých sousedních afrických států, 
které sdílejí v mnoha ohledech společnou historii, 
bohužel i ve velmi negativním smyslu.
ZíDEK, Petr - Po boku: Kniha historika a no-
vináře Petra Zídka popisuje osudy 33 manželek 
československých a českých premiérů od r. 1918 
po současnost.

KNIHy PRO DěTSKé ČTENáŘE
BASS, Guy - Záplaťák: Seznamte se s Eras-
mem, podivínským profesorem, co vyrábí hu-
manoidy, lebkouny, jednooké pavouky s křídly, 
chodící ryby a tříruké stvůry.
BŘEZINOVá, Ivona - Neotesánek: Základy 
společenského chování pro nejmenší.
GOLDFLAM, Arnošt - Sny na dobrou noc: 
Knížka patnácti pohádek pro mladší školáky,  
k jejichž napsání autora inspirovaly dětské sny.
GROENING, Matt - Simpsonovi/Futurama. 
Propletená lapálie: Další komiksové příběhy 
oblíbené rodiny Simpsonových.
HEJNá, Olga - 111 příběhů s hádankou: 
Krátké veselé příběhy s hádankou pro pobavení 
a k přemýšlení určené dětem od šesti let, ale  
i mladším.
OTČENáŠEK, Vojtěch - Mechanické rybičky: 
Ekologický komiks pro děti sleduje fantastic-
kou cestu “mechanických rybiček” po dně moře  
a nakonec až za hranice vesmíru.
PACOVSKá, Ilka - Smrt kouzelného dži-
na: Dobrodružství našich kamarádů pokračuje  
v útulku pro nemocné magické tvory, kde si 
Hanka, Sváťa a Rafael odpykávají trest.

ŘEHáČKOVá, Věra - Anetin 
příběh z lůžkového oddělení: 
Vážně zraněná Aneta se ocitá na 
traumatologickém oddělení. Na-
vzdory bolestem a utrpení zjistí, že 
i v nemocnici se dá zažít spousta 
zajímavých okamžiků.
SIMON, Francesca - Darebák Da-
vid a dinosauři: Fanoušky Darebá-
ka Davida opět potěší knížka odpor-
ných faktů jejich oblíbeného lumpa.
TOFIELD, Simon - Simonův ko-
cour a trable s kotětem: Kniha je 
třetím dílem dobrodružství vychyt-
ralého Simonova kocoura, který 
má více než 150 milionů fanoušků 
na You Tube.
TONOLLO, Harald - Smrtičovi. 
Temné dědictví: První ze tří pří-
běhů o pozoruhodné čarodějnické 
rodině pana Rottentodda, majitele 
pohřebního ústavu.
WALLIAMS, David - Babička drs-
ňačka: V humorné knížce pro děti 
se vypráví příběh o předsudcích a 
toleranci, o překvapivých odhale-
ních a jedné šílené troufalé loupeži.
WEBB, Holly - O ztracené Ro-
sičce: Amálka touží mít kočku, ale 
rodiče si myslí, že je ještě malá. 
Jednoho vlhkého mlhavého rána 
potká hubené kotě a usoudí, že 
nemá domov... 
Další knižní novinky a fond 
knihovny na www.knihovna.
holesov.info nebo www.knihy.
holesov.info

IŽ 
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ROZHOVOR

Budu se snažit vést mažoretky v Holešově, co nejdéle to půjde, 
říká Lenka Doleželová

Holešovské mažoretky mají za sebou ce-
lou sérii úspěchů, což se potvrdilo i během 
mého rozhovoru s duší souboru Lenkou Doleže-
lovou. Současně však mají před sebou spoustu 
prezentací, soutěží a vůbec velké plány, o čemž 
si přečtete právě v tomto povídání.

Jak hodnotíte tento rok, co se prezentací 
a soutěží týče, a z čeho máte největší radost?

Loňská sezóna byla pro holešovské ma-
žoretky víc než skvělá. Za největší úspěch 
považuji vítězství skupiny Lentilky na Mistrovství 
ČR asociace NBTA. To bylo vůbec poprvé za 
celou historii mažoretek v Holešově, co se nám 
podařilo získat titul mistrů ČR v kategorii skupin.

Existuje ještě nějaká soutěž, kam byste 
se rády dostaly?

Pro nás je vždy úspěchem, pokud se nám 
podaří probojovat do finálového kola MČR v Po-
děbradech. Tak snad se to podaří i letos. Navíc 
Lentilky budou mít nelehký úkol, a to pokusit se 
obhájit titul z loňského roku.

Zatím se bohužel nikdy holešovským děv-
čatům nepodařilo probojovat na Mistrovství 
Evropy mažoretek jako celá skupina. V klasické 
mažoretce postupují totiž jen první dvě místa a 
navíc až od kategorie děti starší (pozn. Lentilky 
soutěžily v dětech mladších). Letos tedy mají 
šanci Arabelky, které loni skončily na brambo-
rové pozici, tak uvidíme, jak se jim bude dařit.

Co máte v plánu příští rok? Co všechno 
byste chtěly stihnout?

Začátkem roku nás čeká Mistrovství ČR 
v twirlingu, pak nejspíše vystoupení na ple-
sech a karnevalech. Budeme se opět účastnit 
nepostupových soutěží - například v Bystřici a 
v Holešově. Hlavním bodem sezóny pak bude 
Národní šampionát mažoretek NBTA ČR - série 
postupových kol pro skupiny i sóla a dua. 

Jak často a kde se scházíte a jak vlast-
ně probíhá příprava na 
takovou soutěž?

Letos trénuje každá 
skupina z časových mož-
ností trenérek bohužel jen 
jedenkrát týdně.  Starším 
skupinám se snažíme 
přidávat tréninky o víken-
dech, abychom stíhaly 
natrénovat vše, co potře-
bujeme. K dispozici máme 
tělocvičnu 2. ZŠ, kde je 
k nám vedení školy velice 
vstřícné. Občas také tré-
nujeme v tělocvičně při ZŠ 
Přílepy, protože tam máme 
větší prostory.

Kdo vybírá hudbu a 
kdo staví choreografii? 
Kde berete inspiraci?

Hudbu na choreogra-
fie vybírají trenérky. Já si 
dělám během roku takový 
zásobník vhodných hu-
deb, protože na sezónu 
využijeme třeba až dvacet 
různých písniček. Inspiraci 
hledám hlavně na interne-

tu, kde je dostatek záznamů ze soutěží. Pak 
také často cestuji po republice, díky školením se 
setkávám s vedoucími jiných skupin a vzájemně 
si předáváme zkušenosti, rady a nápady.

Kolik máte členek a které holky patří  
k těm nejšikovnějším?

V současné době máme šedesát členek 
rozdělených do čtyř skupin (Arabelky, Lentil-
ky, Přípravka starší, Přípravka mladší). Letos 
se kolektiv hodně obměnil, v červnu skončilo 
několik děvčat a v září přišlo spoustu nových 
malých holčiček. Proměnilo se i složení skupin, 
ale věřím, že se nové členky rychle zacvičí  
a doženou ostatní děvčata.

Máme ve svých řadách spoustu šikovných 
mažoretek. Jsou to především ty, které nás re-
prezentují v sólových disciplínách. V soutěžích 
klasické mažoretky jsou to Aneta Krčmařová  
a Agáta Horáková - mistryně ČR 2012. V twirlingu 
a v disciplínách s rekvizitami pak Lenka Smýka-
lová a Nikola Zlámalová, které nás již několikrát 
reprezentovaly na mistrovství Evropy i světa.

Budete trénovat a zkoušet třeba i mezi 
svátky?

Mezi svátky budeme trénovat jen s Lenkou 
a Nikolou jejich twirlingové sestavy. Čeká je totiž 
už na konci ledna v Litvínově Mistrovství České 
republiky v twirlingu. Úroveň českých závodnic 
se rok od roku, díky pomoci zahraničních lekto-
rů, velmi zvyšuje. Jsem proto zvědavá, jak se 
bude našim zástupkyním na této soutěži dařit.

A co bude dělat mezi svátky Lenka 
Doleželová?

Měla bych se věnovat hlavně přípravě do 
školy, konec semestru se blíží. Ale věřím, že si 
stihnu užít i vánoční atmosféry a pohody.

A jak to máte vlastně se školou? Ne-
končíte už náhodou?  A jak stíháte mažo-
retky?

Jsem letos v pátém ročníku, takže mě čeká 
závěrečná praxe na základní škole v Holešově, 
diplomka, státnice… No raději na to nechci 

myslet, už aby to bylo za mnou. Mažoretky 
zatím stíhám, ale budu to muset po Novém 
roce a hlavně na jaře omezit, i když nerada. 
Asi už je tady čas, kdy budu muset dát školním 
povinnostem opravdu přednost.

Co máte v plánu dál? Jak dlouho hod-
láte být duší či šéfkou Holešovských ma-
žoretek?

Pokud bude zájem ze strany dětí a rodičů, 
tak se budu snažit vést mažoretky v Holešově, 
co nejdéle to půjde. Záleží také na podpoře 
města a dalších institucích, co se týče přede-
vším finanční podpory. Zatím je pro nás v tomto 
ohledu situace velmi příznivá. Jsem za to moc 
ráda a děkuji všem, kteří mají zájem podporovat 
nás jakoukoliv formou v naší činnosti.

Ptal se Robert Rohál

Poděkování
Dovolujeme si tímto poděkovat 

hlavním organizátorům mimořádně 
úspěšné akce - Hubertské mše sv. 
a navazujících mysliveckých slav-
ností, kteří nebyli uvedeni ve zpra-
vodajském článku o tomto svátku 
myslivců z Holešova a jeho okolí. Je 
to především MVDr. Zbyněk Miklík, 
předseda přípravného výboru, který 
zcela nezištně a obětavě osobně 
organizoval, koordinoval a zajišťoval 
hlavní část této akce. Dále holešov-
ský děkan Mgr. Jerzy Walczak, který 
inicioval pořádání Hubertské mše 
sv., organizoval spolupráci myslivců 
z mysliveckých sdružení holešovské 
farnosti, podporoval a povzbuzoval 
všechny organizátory a sám se ak-
tivně angažoval v přípravě všech ak-
tivit. Na přípravě slavností se rovněž 
významným způsobem podílel ing. 
Karel Bartošek.

Děkujeme všem těmto hlavním 
organizátorům a těšíme se na další 
Hubertskou mši sv. v roce 2013.

Rodina Totkova a JavorovaLentilky během tréninku.

Lenka Doleželová.
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Poslanec Josef Smýkal ve spolupráci s ob-
čanským sdružením „Centrum pro bezpečný 
stát o.s.“ a občanským sdružením „Olympia, 
o.s.“ v Holešově připravil pro žáky 1. a 2. stup-
ně základních škol mikroregionu Holešovsko 
soutěž pod názvem „Uhas vánoční stromek“. 
Soutěží, při které žáci zvolenou kombinací 
(sčítání, odečítání, násobení a dělení) musí 
docílit výsledku 112, rozvíjejí své matematické 
a kombinační schopnosti. Za správné výpočty, 
vedoucí k výsledku 112 získávají hráči pro svou 
školu body. Celkovým vítězem se stává škola 
s nejvyšším počtem bodů a získává finanční 
příspěvek ve výši 10.000 Kč. Soutěž se koná od 
6. prosince do 24. prosince a díky poutavé gra-
fice rozvíjí počítačovou gramotnost a povědomí 
žáků o tísňovém čísle 112. Soutěžící se do hry  
a získávání bodů pro svou školu mohou zapojit 
na internetové adrese www.codelat.info. 
Hodně štěstí všem účastníkům soutěže 

přeje Josef Smýkal, poslanec PS PČR 

Soutěž pro žáky základních škol - „UHAS VÁNOČNÍ STROMEK“
PRAVIDLA SOUTěŽE 

„Uhas vánoční stromek!“
1. Soutěž je určena pro žáky 1. a 2. stupně 

základních škol mikroregionu Holešovsko. 
Žáci těchto škol se mohou soutěže zúčastnit 
přes internetovou adresu www.codelat.info. 
Účast v soutěži není - kromě znalosti tohoto 
přístupu - limitována jinými podmínkami. 

2. Soutěž se bude konat od 6. do 24. prosince 
2012.

3. Žáci po vstupu na danou stránku musí vhod-
ně zvolenou kombinací (sčítání, odečítání, 
násobení nebo dělení) docílit výsledku 112, 
čímž bude  požár vánočního stromku uha-
šen.

4. Po „uhašení“ požáru bude účastník dotázán, 
které škole ze seznamu přidělí svůj bod.

5. Celkovým vítězem soutěže se stane škola 
s nejvyšším počtem bodů.

6. V případě podstatných dotazů se prosím 
obraťte na asistenta pana poslance Josefa

Smýkala: Karel Šimána, telefon 775 725 533, 
e-mail: simana.karel@gmail.com

Dáte mi jistě za pravdu, že Vánoce patří 
k nejkrásnějším svátkům v roce. Vstupují do na-
šeho života jako svátky rodiny, dárků, svátky 
štědrosti, bohatého stolu, ale také svátky míru 
a pokoje. Měsíc prosinec patří bezesporu k nej-
milejšímu a zároveň nejhektičtějšímu období 
v roce. Nabízí kouzelnou atmosféru v advent-
ním čase, mnoho báječných prožitků a chvil 
strávených s našimi nejbližšími, ale i mnoho 
inspirativních témat do školních tříd. Nejinak 

Vánoční dílničky ve 2. Základní škole
jsme to pojali u nás ve škole. Ještě než jsme 
sfoukli první svíčku na adventním věnci, pustili 
jsme se ve všech třídách do vánočního tvoření. 
V rámci kreativních dílen jsme jak ve výuce vý-
tvarné výchovy, tak i ve školní družině a školním 
klubu vyráběli adventní věnce, vánoční svícny, 
originální druhy novoročenek a různé typy vá-
nočních ozdob.

Barbora Winklerová, 2. ZŠ

Tymy zve: 
15. 12. 2012  

Mik, mik, Mikuláš, přišel s čertem na koláč. 
Čerte, čerte chlupatý, nechej pytel za vraty. 
I těmito básničkami přivítaly děti z mateřinky 
v Grohově ulici naše deváťáky. Tradičně rok co 
rok nejstarší žáci 2. ZŠ Holešov nosí výslužku 
malým předškolákům.

Tentokrát přišel Mikuláš se svou družinou 
a samozřejmě nadílkou, kterou školáci vyrobili 
během výtvarné a pracovní výchovy, do školky 
ve středu 5. prosince. 

Ale nebojte se, deváťáci nedělali radost 
jenom předškolákům, mysleli i na své mladší 
spolužáky. Než se totiž vypravili do mateřinky, 
tak poctivě obešli všechny třídy naší školy 
a po zásluze nadělovali - někomu čertovské 
kázání, jinému andělskou odměnu.

 Barbora Winklerová, 2. ZŠ Holešov

Deváťáci udělali  
radost školáčkům

odjezd v 8.00 
z AN Holešov, cena:  

150,-/osobu, 
dítě do 3 let na klíně 

zdarma

VÁNOČNÍ  
JARMARK

V ROŽNOVĚ POD 
RADHOšTĚMVšem zákazníkům děkujeme 

za projevenou přízeň, přejeme 
pěkné prožití vánočních svátků
a vše nejlepší do nového roku.
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Středisko volného času, příspěvková organizace 
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel.: 573 39 69 28, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz

PROVOZ TyMy 
Kancelář SVČ, p.o.: pondělí - pátek 7.30 - 
18.00. Spontánní aktivity (kulečník, stolní fotbá-
lek, stolní tenis, trampolína, ICM): pondělí - pátek 
14.00 - 18.00, objednávky tělocvičny  dle před-
chozí telefonické domluvy minimálně den předem 
v kanceláři na tel.: 573 39 69 28, 734 358 563

ZVEME VáS
13. 12. VáNOČNí PEČENí od 15.00, cena: 20,- 
+ cena za materiál, přihlášky do 10. 12.
14. 12. PROMEDICAL  od 9.00 do 19.00 - mož-
nost preventivního vyšetření, objednávky předem 
v kanceláři TYMY
14. 12. VyPOUŠTěNí BALÓNKŮ JEŽíŠKOVI 
od 14.30 odpoledne na nám. Beneše - tato akce 
je součástí celorepublikové soutěže „České děti 
čtou s Ježíškem“ a zároveň pokus o rekord ve 
vypouštění balónků v celé ČR, přijďte poslat 
Ježíškovi své přání a zároveň překonat loňský 
rekord - balonky s přáním od nás obdržíte zdarma
15. 12. VáNOČNí JARMARK V ROŽNOVě 
POD RADHOŠTěM odjezd v 8.00 z AN Holešov, 
cena:  150,-/osobu, dítě do 3 let na klíně zdarma
15. 12. TANEČNí WORKSHOP od 14.00 do 
17.00 - pro všechny věkové kategorie - zum-
ba, streetdance, vstupné: děti do 15 let - 70,-, 
dospělí - 140,-
16. 12. POHáDKA PRO DěTI divadlo Hvizd - od 
15.00 - veselá zimní pohádka, vstupné: 40,- pro 
děti i rodiče
17. - 20. 12. ŠPLHáNí ZA JEŽíŠKEM pondělí 
14.00-14.30, úterý 14.00-16.00, středa 14.00-
15.30, čtvrtek 14.00-14.30 - tělocvična TYMY 
- pro všechny věkové kategorie - šplh o tyči
17. - 21. 12. PLyŠáK PRO RADOST od 15.30 
do 18.00 na nám. E. Beneše - prodej plyšáků - 
charitativní akce na pomoc nemocným dětem
17. - 21. 12. VáNOČNí ČAJíRNA 15.00 - 17.00, 
cena: 10 Kč, posezení s vánočním cukrovím  
a čajem, hry, povídání, zpívání
18., 19., 20. 12. VáNOČNí DíLNIČKy - od 16.00 
cena: 50,-/min. 3 výrobky, přijďte si vyrobit pěkné 
dárečky pro své blízké - svícen, zvonek
27. 12. MARy POPPINS odjezd v 17.00 - AN Hole-
šov, cena: 840,- Kč dospělí, 680,- Kč děti, důchod-
ci, ZTP. V ceně vstupenka, doprava, průvodce.
27. a 28. 12. OTEVŘENÝ DOMEČEK od 10.00 
do 17.00 - spontánní aktivity (kulečník, stolní 
tenis, fotbálek, trampolína) doporučujeme re-
zervaci předem
27. 12. VáNOČNí VÝTVARNé ODPOLEDNE 
S EVOU od 14.00, cena: 10,-
28. 12. VáNOČNí SPORTOVNí ODPOLEDNE 
S KUBOU od 14.00 do 16.00, cena: 10,- pro 
účastníky všech věkových kategorií, program 
sestavený z netradičních sportovních disciplín  
29. 12. VáNOČNí TANEČNí ODPOLEDNE 
S OLGOU od 14.00, cena: 10,-

PŘIPRAVUJEME
2. 1. NOVOROČNí SPORTOVNí TROJ-
BOJ od 14.00, startovné: 10,- (vybíjená, 
fotbal, floorbal)
5. 1. NOVOROČNí TURNAJ V PING-PON-
GU od 14.00 v tělocvičně TYMY, startovné: 
10,-/os.
5. 1. NOVOROČNí KERAMICKá DíLNA - 
od 14.00 do 18.00, cena: 30,- až 60,- Kč dle 
velikosti výrobku, přihlášky do 4. 1.
5. 1. Kouzelnická školka Harryho Pottera 
od 14 do 16 hod., vstupné 20 Kč
11. 1. SEDMIKVíTEK - republikové finále 
literární a výtvarné soutěže - slavnostní 
večer s vyhlášením výsledků

20. 1. PUSTEVENSKé SNěHOVáNKy odjezd 
v 9.00 z AN Holešov, zpět v 15.00, přihlášky 
do 11. 1. - program: ledové a sněhové sochy, 
moderovaný program rádia Čas, hry, soutěže, 
tradiční vycházka k soše Radegasta, lyžování, 
sáňkování
25. 1. PLES TyMy - od 20.00, vstupné: 100,-  
v předprodeji, 150,- na místě, k tanci a poslechu 
hraje skupina RETROSPEKT, zajištěn bohatý 
program a občerstvení
26. 1. DěTSKÝ KARNEVAL HARRyHO POT-
TRA V TyMy - od 15.00 v tělocvičně TYMY, 
vstupné: 30,-, děti v masce: 10,-, připraven je 
pestrý program plný her, soutěží, tance a chybět 
nebude ani bohatá tombola
1. 2. - 3. 2. 2013 - LEDOVá PRAHA
Poznávací výlet do Prahy pro děti i dospělé - 
procházky Prahou, Královská cesta, prohlídka 
muzeí. Cena: 850,- (v ceně doprava, účastnický 
poplatek, ubytování, průvodce, placka na MHD). 
Zájemci, hlaste se v kanceláři.
10. 2. - DíVKA ROKU 2013  - dívky a slečny 
přijďte ukázat, že i hezká děvčata jsou chytrá, 
soutěž je určena dívkám ve věku 13-15 let, 
přihlášky do 9. 1. Čekají vás úžasné zážitky  
a hodnotné ceny.
16. 2. HOLEŠOVSKÝ TALENT 2012  - Už se to 
blíží, příležitost má každý. Ukaž se i ty! Předveď 
svůj talent, ať je jakýkoli (tanec, zpěv, kouzle-
ní, folklor, skupina, karate, žonglování, počty  
a mnoho dalších), možnost pro jednotlivce, páry 
i skupiny, otevřeno všem věkovým kategoriím, 
přihlášky do 15. 1. Vítěze čekají super ceny! (Fi-
nále  Holešovský talent 2012 se uskuteční 16. 3.)
25. 2. - 1. 3. 2013 - JARNí POByT S HARRy 
POTTREM NA TROJáKU - pro lyžaře i nelyžaře, 
ubytování na Trojáku, cena: 2.550,-/dítě, 2.950,-/
dospělý, v ceně je doprava, ubytování, plná 
penze, pitný režim, základní pojištění dětí, pro-
gram, materiál, odměny, pedagogický a zdravotní 
dozor, v ceně nejsou zahrnuty vleky
FOTOSOUTěŽ - VáNOČNí A ZIMNí RADO-
VáNKy - fotografie zasílejte mailem do 15. 2. 

KULTURA
SLOVáCKé DIVADLO - UHERSKé HRADIŠTě
JEDEN A DVě JE ŠEST A KDyBy TISíC 
KLARINETŮ - termín bude upřesněn 

MěSTSKé DIVADLO BRNO
27. 12. - MARy POPPINS - strhující hudební 
show plná magie, náročných tanečních a ste-
pařských čísel. Českým divákům známým v prvé 
řadě díky divadelnímu remaku proslulého filmu 
z roku 1964, ověnčeného pěti Oscary. Odjezd 
v 17.00 - AN Holešov, cena: 840,- Kč dospělí, 
680,- Kč děti, důchodci, ZTP
V ceně vstupenka, doprava, průvodce.

DIVADLO JIŘíHO MyRONA - OSTRAVA 
12. 1. 2013 - BALADA PRO BANDITU -  le-
gendární muzikál, který se hraje prvně na velké 
scéně, strhující výkony protagonistů, živá ka-
pela na jevišti, představení, po kterém publi-
kum tleská vestoje. Režie Peter Gábor. Cena: 
640,- (520,- děti, studenti, senioři, ZTP) - v ceně 
doprava, vstupenka, průvodce. Odjezd v 16.00 
z AN Holešov

HUDEBNí DIVADLO KARLíN - PRAHA
9. 3. 2013 - AIDA - v hlavních rolích: Lucie Bílá, 
Noid, Dasha, K. Nývltová, J. Korn… Hudba: 
Elton John. Text: Tim Rice. Námět: Guiseppe 
Verdi. Odjezd v 7.00 hod. - AN Holešov (možno 
nastoupit po trase)                                                
CENA:  1.250,-  Kč, v ceně zahrnut vstup, dopra-
va, průvodce. Přihlášky do 13. 12. 2013, počet 
míst omezen - přednost mají včasné rezervace

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

SPONTáNNí AKTIVITy - pondělí - pátek od 
15.00 do 18.00 hodin - trampolína, stolní fotbálek, 
kulečník, ping-pong, oáza, tělocvična, zrcadlovka 
(můžete rezervovat předem na tel.: 573 396 928, 
mob.: 734 358 563)

Ve Všetulích děti rozsvítily vánoční strom 
již po desáté
V páteční podvečer 30. listopadu se na zahradě 
TYMY již tradičně rozzářil vánoční strom. Pod 
rozsvíceným smrkem všechny přítomné po-
zdravila paní ředitelka SVČ Jarmila Vaclachová  
a pan starosta Pavel Svoboda. Děti z folklor-
ního souboru Zrníčko, Klásek, Malá Rusava 
a Ječmínek zazpívaly a tím všechny přítomné 
pozvaly na vánoční program, který pokračoval  
v tělocvičně TYMY. V programu vystoupily dětské 
soubory z Hané a Valašska. Děti z folklorního 
souboru Zrníčko a Klásek ze SVČ - TYMY všech-
ny přítomné potěšily svým milým vánočním pro-
gramem. Folklorní soubor Ječmínek z Mysločovic 
ve svém programu představil různé lidové zvyky  
a tradice na Hané. Závěr patřil již tradičně dětem 
z folklorního souboru Malá Rusava z Bystřice 
pod Hostýnem, které všechny přítomné potěšily 
nejen zpěvem valašských písní a koled, ale také 
tanečním vystoupením. V programu na závěr 
vystoupil dětský pěvecký soubor Plamínek ze 
3. ZŠ Holešov s vánočními písněmi a koledami. 
Všechna vystoupení sklidila od diváků zaslouže-
ný potlesk. Atmosféru celého programu umocnila 
výzdoba v podobě betlému a vánočních stromů. 

Všem účinkujícím i jejich vedoucím děkuje-
me za příjemně strávené chvíle. Tato akce 
se konala pod osobní záštitou hejtmana 
ZK za podpory ZK. Všem přejeme klidné  
a pohodové Vánoce. 

Jarmila Vaclachová

DěKUJEME VŠEM RODIČŮM, SPON-
ZORŮM, PŘáTELŮM A VŠEM DALŠíM 
ZA CELOROČNí PODPORU A SPOLU-
PRáCI, PŘEJEME PŘíJEMNé PROŽITí 
VáNOČNíCH SVáTKŮ A DO NOVéHO 
ROKU VŠE NEJLEPŠí, HODNě ZDRAVí, 
ŠTěSTí A RADOSTI!

ZA KOLEKTIV PRACOVNíKŮ SVČ 
- TyMy - JARMILA VACLACHOVá, 

ŘEDITELKA
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Ve dnech 28. a 29. 11. se uskutečnilo 
avizované okresní kolo ve florbale, opět v ka-
tegoriích mladších a starších žáků. Naše škola 
coby tradiční organizátor měla své zastoupení 
v obou kategoriích a pomýšlela na mety nej-
vyšší, tj. postup do kola krajského. K dosažení 
tohoto cíle však bylo nutné porazit své soupeře 
a nutno dodat, že konkurence byla opět o třídu 
výš. Jak se ukázalo, hlavní překážkou postupu 
byla v obou kategoriích kroměřížská ZŠ Slovan.

Kategorie mladších žáků probíhala co 
do počtu družstev v komorním duchu. Náš 
tým porazil jak kroměřížský Zachar, tak 1. ho-
lešovskou ZŠ, ovšem prohra 0:3 se Slovanem 
znamenala celkově druhé místo. 

Atmosféra čtvrtka a kategorie starších 
žáků byla umocněna větším počtem družstev 
a jejich rozdělením do dvou skupin (kroměřížské 

Florbalisté skončili v okresním kole druzí
Zachar, Oskol a Slovan, ve druhé pak 1. a 3. 
ZŠ Holešov a Hulín). Sportovní nadšení, ale 
i značné sebevědomí některých týmů přinášely 
napínavé situace a bojovné výkony. Naši kluci 
vstoupili do turnaje jasnou výhrou nad 1. ZŠ. 
Druhý zápas s Hulínem se nevyvíjel zpočátku 
moc dobře, ale bojovným výkonem a uhranou 
remízou postoupil z prvního místa do finále. 

Finálový zápas mezi naším týmem a kro-
měřížským Slovanem byl velmi vyrovnaný. 
Bohužel postupuje ten, kdo dává góly, což byl 
v tomto případě Slovan, kterému k postupu 
stačil jeden jediný. Nezbývá než ocenit bojov-
nost všech týmů, pogratulovat kroměřížskému 
Slovanu k postupu a našim bojovníkům popřát 
příště více sportovního štěstí.

Mgr. Martin Krčál
3. ZŠ Holešov

Londýn, Holešov (frs) - Obránce ang-
lického Fulhamu a současný nejúspěšnější 
holešovský sportovec Zdeněk Grygera zvažuje 
ze zdravotních důvodů ukončení své dlouho-
leté a úspěšné fotbalové kariéry. V minulých 
dnech to oznámil na veřejnosti. Odchovanec 
holešovského fotbalu kvůli zranění už přes 
rok za londýnský klub nenastupoval. Dvaatři-
cetiletý zadák měl během podzimu podepsat 
s londýnským klubem novou smlouvu poté, 
co se zotavil po loňské operaci kolena. Jeho 
návrat však zkomplikovala dvě po sobě jdoucí 
zranění stehenního svalu.  V polovině prosin-
ce se má Grygera i se svojí rodinou vrátit do 
Holešova a definitivní rozhodnutí hodlá učinit 
do konce roku.

Už teď však Zdeněk Grygera děkuje pro-
střednictvím Holešovska svým fanouškům za 
podporu, kterou mu v průběhu jeho kariéry 
věnovali. Všem občanům pak přeje krásné 
prožití vánočních svátků a hodně úspěchů do 
nového roku. 

Grygera zvažuje  
konec kariéry

Vánoční volejbalový turnaj smíšených 
družstev Holešov pod záštitou poslance PSP 
ČR Josefa Smýkala a zastupitelky města Hole-
šova Mgr. Svatavy Ságnerová pořádá občanské 
sdružení Každý může pomáhat. Akce se usku-
teční v neděli 16. prosince ve sportovní hale 

V neděli se koná vánoční volejbalový turnaj
1. Základní školy Holešov. Zahájení turnaje je 
v 9 hodin. Součástí turnaje je charitativní akce 
na podporu postiženého dítěte a jeho rodiny 
z Holešova. 

Přihlášky posílejte na jan-kolacek@cen-
trum.cz nebo volejte 776 148 157. 

Nastala doba adventní 
a pomalu se blíží Vánoce. 
Je čas, v němž se mobilizuje 
dobro, probouzí se ochota 
myslet na druhé a dobro jim 
prokazovat. A jak k tomu 
přispěl náš obecní úřad? 
Posuďte sami . . . 

Přivítali jsme nové ob-
čánky naší vesnice - Marečka Mičolu, Tomáška 
Dorňáka, Terezku Kojeckou, Jozífka Lužu. Po-
přáli jsme jim, aby kolem sebe šířili jen radost 
a dobro jako v tento slavnostní den.

Připravili jsme tradiční setkání dříve naro-
zených spoluobčanů. K radostné náladě přispě-
lo vystoupení našich nejmenších - dětí z MŠ, 
žáků ZŠ a taneční skupiny z Holešova i hudba 
p. Školoudíka. Není divu, že přátelské posezení 
končilo až v pozdních večerních hodinách.

Před první adventní nedělí proběhlo již 
tradiční rozsvěcování vánočního stromečku 

Také v Ludslavicích nastává čas vánoční…
spojené s minijarmarkem. Návštěvníci si moh-
li zakoupit různé vánočně laděné výrobky, 
ochutnat výbornou medovinu nebo se zahřát 
svařeným vínem. V programu vystoupily děti 
z Ludslavic s vánočním příběhem, Bc. Tereza 
Košinová zahrála několik koled na lesní roh 
a k radostné atmosféře přispěl i pěvecký sbor 
pod vedením Mgr. Veroniky Cholastové. Sbor 
na klávesy doprovodil Michal Vajda ml. a sólo 
na klarinet zahrál Jakub Vajda.

Odměnou byla radostná, sváteční nálada. 
Je naším přáním, aby vydržela co nejdéle. 
Nenechme se odradit špatnými zprávami, ka-
tastrofami v novinách, běháním po obchodech, 
ale zatužme po věcech obyčejných, příjemných 
a hezkých. Chceme pocítit, že se něco povedlo. 
A nakonec si o Vánocích zazpívat „nám, nám 
narodil se“ s opravdovou radostí.

Mgr. Zdenka Matulíková
místostarostka obce Tereza Košinová zahrála několik koled  

na lesní roh.
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Rekordní účastí 520 běžců 
a běžkyň se letos mohli pochlubit 
organizátoři 19. ročníku silničního 
závodu Rohálovská desítka, který 
se konal v Prusinovicích v so-
botu 25. února. 

Jasným vítězem další-
ho ročníku Josefovského 
turnaje - fotbalového klání 
mužstev – se stalo družstvo 
veteránů SFK Elko Holešov. 
Tým prošel celým turnajem 
bez jediného zaváhání.

Udělení pamětního lis-
tu v deskách schválila Rada 
města Holešova dlouholeté-
mu předsedovi Tělovýchovné 
jednoty Holešov Milanu Hud-
covi u příležitosti jeho osm-
desátých narozenin, které 
oslavil 24. února. Ocenění 
obdržel za dlouholetou a obě-
tavou činnost pro tělovýchovu 
a sport v Holešově.

Novým předsedou 
fotbalového oddílu SFK 
ELKO Holešov se stal na 
valné hromadě Milan Rou-
balík - jeden z nejlepších 
současných holešovských 
fotbalistů. Ve funkci vystří-
dal Petra Labancze, který nadále 
zůstal členem výboru.

Oddíl orientačního běhu, který 
do té doby působil pod hlavičkou 
T. J. Sokol Holešov, změnil začát-
kem roku název a přešel pod Klub 
českých turistů Holešov. Pod tímto 
novým názvem zahájil sezonu na 
prvních jarních závodech.

Velkou pečeť města Holešo-
va u příležitosti životního jubilea 
obdržel dlouholetý fotbalový tre-
nér žáků a všestranný výborný 
sportovec Ladislav Linda. 

Pátý ročník turnaje mladších 
žáků v kopané „O pohár starosty 
města Holešova“ se konal v úterý 
15. května na hřišti ve Všetulích.

V dlouhodobých soutěžích 
sezony 2011/2012 zaznamenal 
oddíl stolního tenisu Tělový-

Co se také stalo v právě končícím roce 2012 - sport
chovné jednoty Holešov histo-
rický úspěch. Všechna jeho tři 
družstva postoupila do vyšších 
soutěží.

V zámecké zahradě hole-
šovského zámku se konal v pátek 
8. června 1. ročník běžeckého 
závodu pod názvem Zámecká 
pětka. Do hlavního závodu se 
přihlásilo 92 běžců.

Úspěchem skončil ročník 
2011-2012 - II. liga sever pro 
holešovské házenkáře.  V konečné 
tabulce obsadili se ziskem 35 bodů 
druhé místo.

Vítězem 19. ročníku 115 ki-
lometrů dlouhého Bikemaratonu 
Drásal České spořitelny v Hole-
šově se stal Jan Jobánek. Časem 
4:38,30 navíc vytvořil nový traťový 
rekord.

Skvělého úspěchu dosáhl 
holešovský minigolfista Radek 
Doležel starší. Na červencovém 
turnaji v Olomouci se stal abso-

lutním mistrem České republiky 
v minigolfu.

Vítězem letošního ročníku ho-
lešovského triatlonu Holešovman 

se stal v srpnu Přemysl Žaludek ze 
Zlína. Závod má start a cíl v areálu 
Zá meckého koupaliště a stadionu 
Míru.

Ve druhém zářijovém týdnu 
začal další ročník Kroměřížské 
hokejové ligy. Pevnou součástí 

soutěže se již stali dva  zástupci 
Holešova - HC Žopy a Gators 
Holešov.

V pořadí již pátý ročník tur-
naje mladších žáků O pohár 
poslance Josefa Smýkala se 
hrál v úterý 11. září za téměř 
tropického počasí na hřišti 
ve Všetulích. Pořadatelé již 
tradičně zvou do Holešova 
silné celky ze střední Mora-
vy. Vítězem se stali žáci FC 
Fastav Zlín.

Od začátku sezóny 
2012/ 2013 začal město Ho-
lešov reprezentovat nový 
šachový oddíl SK EMKaD 
Holešov, jehož základ tvoří 
bývalí členové T. J. Sokol 
Holešov, doplnění množ-
stvím nových hráčů.

V sobotu 27. října 2012 
se v prostorách VPŠ a SPŠ 
MV Holešov uskutečnila Vel-
ká cena Holešova v nadhozu. 
Hlavní hvězdou byl absolvent 
policejní školy, nejlepší sou-
časný vzpěrač České repub-
liky a úspěšný olympionik  
z Londýna Jiří Orság.

Poslední listopadová 
sobota patřila v Holešově žen-
skému fotbalu. Dívčí fotbalový 
klub Holešov uspořádal popáté 
mezinárodní Mikulášský turnaj 
v halové kopané žen. Vítězem 
se stal polský tým Czarne Gor-
zyce.

Premiéru měl letos běžecký závod Zámecká pětka. 
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Druhý ročník fotbalového ha-
lového turnaje žákyň a mladších 
žáků „O pohár poslance PSP ČR 
Josefa Smýkala“ se uskutečnil v ne-
děli 2. prosince 2012 v tělocvičně 
3. Základní školy. Tato soutěž byla 
určena pro žákyně a mladší žáky. 
Čtyři družstva děvčat a chlapců - 
domácí Dívčí fotbalový klub Holešov, 
TJ FK Loukov, TJ Sokol Racková a 
TJ Sokol Rymice - se utkala ve vzá-
jemných zápasech a k vidění byly 
bojovné výkony i pěkný mládežnický 
fotbal.  Hrálo se 2x 10 minut, zápasy 
s přehledem rozhodoval Pavel Kar-
lík a střetnutím přihlížela zaplněná 

Druhý ročník halového turnaje žákyň se vydařil
tělocvična i s ochozy plnými rodičů 
i fanoušků. Ti viděli jednoznačné 
vítězství Loukova před Rymice-
mi; domácí DFK nakonec obsadil 
bronzovou příčku. Pořadatelé měli 
připraveny i ceny pro nejlepší hráče 
- mezi gólmany byl vyhodnocen Jan 
Pospíšil z DFK Holešov, hráčkou tur-
naje se stala Sára Illéšová a nejvíce 
branek vsítil střelecky disponovaný 
Jáchym Šíp z vítězného Loukova. 
Cenu pro nejužitečnějšího hráče 
turnaje si odnesl Karel Pavelec z 
Rymic a v domácím celku získala 
toto ocenění Gabriela Lipková. Oce-
nění pro benjamínky turnaje patřilo 

Karolíně Smýkalové a Tomáši Lání-
kovi. Poděkování za zdařilou akci 
patří ředitelce 3. ZŠ Holešov Mgr. 
Jitce Heryánové, která umožnila 
realizaci turnaje v místní tělocvičně, 
dále všem hráčkám a hráčům, jejich 
trenérům, rodičům a fanouškům, již 
vytvořili velmi příjemnou sportovní 
kulisu; finančně podpořili průběh 
celé soutěže Zlínský kraj, Asociace 
školních sportovních klubů ČR Zlín-
ského kraje a  Olympia o.s. a všem 
patří velké poděkování za podporu 
mládežnického fotbalu a  sportu 
vůbec.  Děkuji rovněž pořadatelům z 
řad Dívčího fotbalového klubu Hole-

šov, kteří se vzorně starali o zázemí 
celého turnaje včetně občerstvení 
dětí. Výsledky: 1. TJ FK Loukov  2. 
TJ Sokol Rymice 3. DFK Holešov 4. 
TJ Sokol Racková.  

DFK Holešov: Jan Pospíšil 
- Gabriela Lipková, Ema Jirouš-
ková, Valentýna Illéšová, Tereza 
Pospíšilíková, Beatricie Kotaso-
vá, Karolína Smýkalová, Tomáš 
Láník a Tereza Minářová

Vám všem patří přání příjemně 
prožitého adventu a předvánočního 
času.

Mgr. Svatava Ságnerová
DFK Holešov

Holešov (frs) - Letošním ví-
tězem Poháru starosty města se 
stali sportovci ze 3. Základní školy 
v Holešově. Prvenství si odnesli 
z turnajů ve volejbalu chlapců a dív-

Pohár starosty města získali sportovci ze 3. Základní školy
čí kopané. Ve sportovních testech 
(skoky přes švihadlo, sedy lehy, 
skok z místa atd.) sice skončili až na 
třetím místě, celkové prvenství jim 
však neuniklo. I když pouze s ná-

skokem jednoho bodu před spor-
tovci z holešovského gymnázia. 

Soutěž O pohár starosty měs-
ta se pravidelně koná v předvá-
nočním čase. Účastní se jí týmy 

z holešovských základních škol  
a gymnázia a soutěží vždy v něko-
lika sportovních disciplínách. Letos 
pohár organizovala 1. Základní 
škola. 

Celkové výsledky soutěží O pohár starosty města. 

Ve sportovní hale 1. Základní školy se v rámci turnaje konaly sportovní 
testy. Jednou z disciplín byl rovněž skok přes švihadlo. 

Foto František Sovadina. Více fotografií na www.holesov.cz. V tělocvičně gymnázia probíhal turnaj v sálové kopané.

Starosta města předává ocenění zástupcům nejlepších sportovců
ze 3. Základní školy.  

Volejbalisté 1. Základní školy před jedním z utkání. 



31

hole‰ovsko 23/2012www.holesov.cz

Soutěž HolešovskaSudoku

Soutěž vzniká ve spolupráci s restaurací 
KANADA ve Zlínské ulici a MKS Holešov.

Sedmatřicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou uveřejnilo Ho-
lešovsko č. 21/2012, přičemž jste poznali úryvek písně „Kujme pikle“ 
(Jan Hammer ml./Ivo Fischer), kterou zpívali v pohádkovém filmu 
Šíleně smutná princezna Josef Kemr a Darek Vostřel. První vyloso-
vanou výherkyní je Renata 
Horáková z Holešoa, dru-
hým šťastným výhercem je 
Roman Otáhal z Holešova - 
oba si pochutnají v restauraci 
Kanada Holešov.

Za správně vyluštěné 
SUDOKU pošleme volné 
vstupenky do kina Svět Dra-
homíře Riemerové z Hole-
šova a Vojtěchu Zlámalovi 
z Rymic. Všem šťastným 
výhercům redakce srdečně 
gratuluje!

A teď už pokračujeme  
v nové hádance. Uhádnete z úryvku textu, jak se písnička jmenuje, kdo 
ji zpívá a ve které televizní pohádce zaznívá? 

„Přestalo se slunce smát, v hnízdech zmlkli čápi. Proč mě 
nikdo nemá rád? To je to, co mne trápí…“

Správné odpovědi posílejte nejpozději do týdne na adresu: Robert 
Rohál, redakce Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 
Holešov, e-mail: robert.rohal@holesov.cz. 

RR 

Herci Darek Vostřel a Josef Kemr.

Pátek 14. 12. Taneční ples - Zámek od 20 hod.
Pátek 14. 12. Vánoční koncert se sborem 
Plamínek - aula 3. ZŠ od 16 hod.
Neděle 16. 12. Madagaskar, animovaná kome-
die USA - kino Svět od 15.30 hod a 17.30 hod.
Neděle 16. 12. Vánoční příběh aneb Jak si 
hrají andělé, pohádka Divadla Hvizd - malý 
divadelní sál TYMY od 15 hod.
Úterý 18. 12. Méďa, komedie USA - kino Svět 
od 17.30 a 19.30 hod.
Středa 19. 12. Sobík Niko, animovaný dob-
rodružný film USA - kino Svět od 17.30 hod.
Čtvrtek 20. 12. Big Band Holešov a host 
Josef Bažík Pavelka, řídí Josef Hájek - kino 
Svět od 20 hod.
Pátek 21. 12. Postradatelní 2, akční film USA 
- kino Svět od 17.30 a 19.30 hod.
Úterý 25. 12. Tradiční vánoční turnaj hole-
šovských hospod - sportovní hala
Úterý 25. 12. Vánoční koncert, hraje Holešov-
ský komorní orchestr a Holešovský chrámový 
sbor - kostel Nanebevzetí Panny Marie od 
15.30 hod.
Středa 26. 12. Vánoční koncert, zpívají Mo-
ravské děti - kostel Nanebevzetí Panny Marie 
od 16 hod.

Leden 2013:
Úterý 1. 1. Tradiční ohňostroj - zámecký 
park od 17 hod.
Sobota 12. 1. Novoroční koncert města 
Holešova, hraje Holešovský komorní orchestr, 
řídí Ivo Kurečka - velký sál zámku od 18 hod.
Sobota 19. 1. V. Reprezentační ples města 
Holešova - zámek od 19.30 hod.

Akce na nejbližší
3 týdny

Redakci našeho listu poskytl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař velmi zajímavou his-
torickou fotografii ze svého archivu. Jedná se o pohled na zahradní průčelí holešovského zámku, 
který se na první pohled zdá zcela obvyklý a známý. Když si ale prohlédneme podrobnosti snímku 
důkladněji, objevíme na něm několik velmi zajímavých detailů. Fotografie zobrazuje stav, kdy ještě 
nebyl obnoven příkop před zahradním průčelím zámku - terén tedy sahal až k zámecké zdi. Místo 
některých oken v přízemí tedy byla francouzská okna, kterými se vcházelo přímo do parku. Nad 
prostředním vchodem byl ještě umístěn železný balkon a fasáda přízemí měla zcela jinou strukturu 
a zřejmě i barvu, než známe ze současnosti. Unikátní svědectví podává druhý plán obrázku - zde 
je zatím nejzřetelněji zachycen protějšek slavného buku červenolistého, nejkrásnějšího stromu 
v parku, umístěného před levou věží zahradního průčelí zámku. Zcela zřetelně vidíme obdobný 
strom i před pravou věží - tedy tam, kde nám nyní chybí. Změnou prošla i soustava rybníků. Ještě 
nejsou opracovanými kvádry zpevněny břehy kanálů, a to dokonce ani kanálu prostředního, břehy 
jsou travnaté. Prostřední kanál navíc překlenuje dřevěná lávka, ta je však umístěna až u začátku 
prostředního „zubu“ trojzubce, ne na konci „držadla“ trojzubce, jak ještě někteří Holešované pa-
matují. Záhadou zůstává datace snímku - fotografická technika odpovídá zhruba čtyřicátým letům 
20. století. Snímek je pohledem, ale byla z něj odstraněna známka i s otiskem datačního razítka, 
z textu datace nevyplývá, je psán inkoustovou tužkou. Protože je text potisku jen český, nemohl 
pohled vzniknout za 2. světové války. Ale reálie zachycené na fotografii odkazují spíše k první 
čtvrtině 20. století, tedy někam ke 20tým letům. Hlavní ale  je, že i tento zdánlivě velmi nenápadný 
snímek obohatil naše poznání o vývoji holešovského zámku i parku. -kb-

Zámek na 70 let staré fotografii 
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Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé...

Krásné prožití vánočních 
svátků a vše dobré 
nejen v příštím roce 
přeje svým čtenářům 
redakce Holešovska

Adventní koncert učitelů ZUŠ proběhl v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie. Foto na straně Robert Rohál a František Sovadina

Vánoční zvyky a tradice si připomněli také ve středisku volného 
času TYMY.

Pěvecký sbor Moravské děti měl letos úspěch nejen ve Španělsku,
ale také v rodném Holešově.

V kulturním programu letošních vánočních trhů vystoupil také folklorní 
soubor Zrníčko.

Pěkný vánočně laděný program uvedli na trzích 
také žáci ze 3. ZŠ.

Ani letos nechyběly na vánočních trzích rozverné písničky pěveckého 
sboru Banana Vox.


