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Vážení spoluobčané,

předvánoční čas 
bývá dobou určitého 
bilancování a hodnocení pomalu uplývajícího 
roku. Vzhledem k tomu, že rok 2013 byl pro 
mne prvním rokem ve funkci starosty našeho 
krásného města, dovolte mi také ohlédnout 
se za tímto rokem, který byl pro mne tak vý-
znamný a který mi osobně přinesl prohloube-
ní již tak hlubokého vztahu k Holešovu 
a všem jeho občanům.
V oblasti kultury jsme udrželi a dále rozvinuli 
všechny tradiční akce – festivaly Musica 
Holešov, Týden židovské kultury, Holešovská 
regata, přehlídky mažoretek,  Letní škola ba-
rokní hudby, Bluesový podzimek, Dny města 
Holešova, přibyly aktivity nové – Dožínky 
mikroregionu, folkový festival Toulavej, 
Gulášfest, řada výstav s celostátním dosahem 
v prostorách zámku, zejména výstava Mora-
vští krajináři – žáci Julia Mařáka, ale i řada 
hezkých a zajímavých kulturních akcí naší 
mládeže ve středisku volného času TYMY.
Díky změně rozpočtového určení daní se po-
dařilo výrazně navýšit prostředky, určené na 
podporu občanských sdružení a jednotlivců 
v oblasti kultury, sportu, vzdělávání, mládeže 
a dětí – v letošním roce tak město poskytlo 
skoro 5 milionů Kč oproti 2 milionům v roce 
2012 a cca 1,2 milionům v letech předcháze-
jících. 
Výrazný vliv na straně příjmů v rozpočtu 
města  má změna zákona ČNR č. 202/1990 
Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. 
V roce 2012 tato změna pro Holešov zname-
nala 6 milionů příjmů navíc a v roce 2013 
očekáváme částku kolem10 milionů Kč. 
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POKOJNÉ VÁNOCE A MNOHO ŠTĚSTÍ 
V ROCE 2014
Vážení a milí spoluobčané,
rok 2013 se nám nachýlil a přichází snad nejoče-
kávanější období každého roku – období Vánoc. 
Pro někoho to je období dárků a odpočinku pro 
jiné svátky a připomínka narození Krista. Pro 
všechny z nás však znamenají dobu setkávání, kli-
du a rodinné pohody. V tomto čase budeme také 
uzavírat právě končící rok a možná si stanovíme  
i nějaká předsevzetí do roku nového.

Jménem členů Rady i Zastupitelstva města 
Holešova bychom Vám upřímně popřáli pokojné 
a milostiplné prožití svátků vánočních a mnoho 
štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2014.

Pavel Svoboda - starosta
Rudolf Seifert - místostarosta

Jaroslav Chmelař - místostarosta

ADVENT V HOLEŠOVĚ

V rámci vánočních trhů bylo otevřeno zámecké nádvoří. Více str. 2.
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Holešov - Město Holešov společně s Měst-
ským kulturním střediskem připravily na zahájení 
adventního času bohatý celodenní kulturní pro-
gram. V sobotu 30. listopadu ráno jej odstartova-
ly již tradiční vánoční trhy na náměstí E. Beneše.  
V tento den bylo až do večera otevřeno pouze 
pro pěší. Od časných ranních hodin se prostor 
postupně začal plnit stánky se širokým sortimen-
tem spotřebního i řemeslného zboží, jídla i pití. 
Velké fronty se tvořily především u stánků s vo-
ňavými uzeninami, zabijačkovými specialitami, 
domácími sýry i jiným teplým občerstvením. Le-
tošní nabídka bohatého celodenního kulturního 
programu předznamenávala velkou návštěvnost  
a ta se také potvrdila. Počet návštěvníků narůstal  
s narůstajícím časem a doslova gradoval kolem de-
sáté hodiny dopoledne. Náměstí se hemžilo nejen 
nakupujícími občany, ale i těmi, kteří si sem přišli 
před nastávajícími svátky popovídat se svými zná-
mými a přáteli při sklence vánočního punče nebo 
svařeného vína. Novinkou bylo v letošním roce to, 
že dopolední kulturní program již neprobíhal na 
náměstí, ale na zrekonstruovaném nádvoří zámku, 
které bylo v tento den pro veřejnost slavnostně ote-
vřeno. I zde připravilo MKS pro návštěvníky skvělé 
zázemí v podobě stánků s jídlem, pitím, drobný-
mi vánočními a rukodělným předměty na prodej  

ADVENT V HOLEŠOVĚ

a malý zookoutek pro děti. Po vystoupení zábav-
ného pěveckého sboru Banana VOX 1. ZŠ Holešov 
všechny přítomné přivítal starosta města Holešo-
va Pavel Svoboda za asistence Mikuláše, anděla  
a čertů. Krátce pohovořil o nemalé investiční akci, 
kterou pro město rekonstrukce nádvoří znamena-
la. Potom již svým spoluobčanům popřál příjemné 
kulturní zážitky po zbytek dne a do nastávajícího 
adventu a předvánočního času klid a pohodu. Dále 
pak program pokračoval vystoupení dixielandové 
kapely Jazz Book Zlín a milovníkům cimbálové 
muziky zahrál soubor Vonička.

Na mnoha místech v Holešově je advent ča-
sem pořádání vánočních koncertů vážné hudby. 
V posledních letech vznikla tradice jejich konání 
v Kostele Nanebevzetí Panny Marie. Sobotní od-
polední program pokračoval právě zde společným 
vystoupením skvělého Holešovského komorního 
orchestru a Chrámového pěveckého sboru s po-
žehnáním adventních věnců. Zažehnuta byla také 
první svíce na chrámovém adventním věnci. Po 
koncertu se většina přítomných přemístila na ná-
městí. Zde za zvuků Holešovské dechovky čekali 
všichni na příchod starosty, aby se mohla konat 
tradiční slavnost rozsvícení městského vánočního 
stromu. Do této čestné povinnosti se každoročně 
starosta města zapojuje. Také letos mu spoluob-

Advent v Holešově zahájen celodenním kulturním programem 
a slavnostním otevřením zrenovovaného zámeckého nádvoří

čané a hlavně děti společně pomohli odpočítat od 
pěti do nuly, aby se strom mohl poprvé rozzářit. 
Dechová hudba poté doprovázela bavící se spoluo-
bčany až do večera.

Moderní tradice vánočních trhů s kultur-
ním programem byla v Holešově založena v roce 
1997. Ale tradice trhů v Holešově sahá do dávné 
historie. Jejich počet na základě povolení tehdej-
ších panovníků narůstal. Od časů Marie Terezie do 
druhé světové války se v Holešově konalo 5 tzv. vý-
kladních trhů. Kromě jarmarků se zbožím, které se 
ještě na začátku 20. století konaly po celém městě, 
se konaly tzv. týdenní trhy, a to každou středu. Jed-
nou měsíčně pak dobytčí trhy a trhy obilní. Ještě 
do šedesátých let dvacátého století se v Holešově 
držela tradice středečních a sobotních týdenních 
trhů, ale ty postupně upadaly. V osmdesátých le-
tech potom holešovské trhy zanikly úplně a od po-
čátku devadesátých let jejich místo zaujal stánkový 
prodej asijského zboží. Ten se ale později přestěho-
val do kamenných obchodů anebo rovněž zanikl. 
Po několika nezdařilých pokusech radnice vytvořit 
v Holešově trvalou tržnici, se nakonec ujala tradice 
vánočních a velikonočních trhů, které jsou jakýmsi 
odleskem slavných holešovských jarmarků.

JZ         
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Tato skutečnost nám umožňuje posílit pod-
poru především mládeže v oblasti sportu, kultury, 
sociálních potřeb a dalších, což vnímáme přede-
vším jako prevenci v ochraně dětí a mládeže před 
vlivy nežádoucích aktivit (konzumace alkoholu, 
kouření tabákových výrobků, experimenty s dro-
gami, nadměrné trávení času počítačovými a po-
dobnými hrami atd.).

I oblast investiční výstavby byla v letošním 
roce mimořádně rozsáhlá. Dokonce v předtermí-
nu – o dva měsíce dříve - se podařilo zprovoznit 
obrovskou stavbu jihovýchodního obchvatu měs-
ta včetně navazujících drobnějších investic, které 
financovalo naše město, když hlavním investorem 
a organizátorem byl Zlínský kraj prostřednictvím 
Správy silnic Zlínského kraje. Vlastní výstavba, 
která si vynutila nepříjemnou objížďku směrem 
na Dobrotice a Bystřici p. Host. přes Prusinovice 
a Hlinsko, našim občanům zkomplikovala a zne-
příjemnila život. Ale stavba je již dokončená a ve 
městě můžeme navíc využívat i navazující stavby, 
vybudované za účasti našeho města – cyklostezky 
na Přílepy a Žopy. V rámci této akce se podařilo 
upravit i některé komunikace v Dobroticích. Roz-
sáhlé úpravy se týkaly vodního hospodářství v zá-
meckém parku a návazně na ně byly opraveny ces-
ty a úsek mlýnského náhonu v zámecké zahradě. 

Bohužel, i když se vedení města velmi snažilo 
o přechodné propojení obchvatu přes průmyslo-
vou zónu, která je vlastnictvím Zlínského kraje, 
aby mohla být výrazně odkloněna doprava cent-
rem Holešova, zatím jsme byli vedením kraje od-
mítnuti. Tento nevstřícný postoj Zlínského kraje 
nás však neodradil od snahy dále jednat v této věci 
ve prospěch Holešova. 

Posledním úspěchem v této oblasti bylo na-
pojení ulice Partyzánská na obchvat, které bylo do-
končeno dokonce s půlročním předstihem!

Poslední listopadový den jsme společně 
otevřeli zcela rekonstruované nádvoří holešov-
ského zámku, které bylo postupně převlékáno do 
kompletního nového kabátu od podzimu loňské-
ho roku. Nová fasáda, střecha a dlažba nádvorní 
části našeho zámku spolu s obnovenou středově-

MĚSTO, MĚSTSKÝ ÚŘAD
kou studnou a již dříve rekonstruovanou kašnou 
umožní tento nádherný prostor využít na konání 
kulturních a společenských akcí pod širým nebem.

Intenzivně se pracovalo rovněž na drobněj-
ších, i když stejně významných investicích. Z do-
tačních prostředků byl vybudován nový informač-
ní a výstražný systém města, který má sice stále 
ještě své mouchy, ale společně s dodavateli se je 
daří postupně vylepšovat. Byla zateplena sportovní 
hala a nová část areálu 1. Základní školy, opět s vy-
užitím dotací z fondu Životního prostředí (7 mil.
dotace, 2 mil. město). Rovněž tak byla dokončena 
tři roky trvající rekonstrukce plaveckého bazénu 
3. Základní školy v Holešově–Všetulích. Poněkud 
nepříjemná pro řadu spoluobčanů byla obnova  
a posílení elektrického vedené ve větší části vnitř-
ního města. Doufám, že nejen obyvatelé sídliště  
U Letiště jsou spokojeni s vybudovanými parkovi-
šti a s novými pevnými povrchy chodníků v zadní 
části sídliště. Tato akce by měla pokračovat rovněž 
v přední části sídliště v příštích letech.

 Po třech letech se podařilo dokončit nové ka-
nalizace v místních částech Količín a Tučapy, kde 
kromě vlastní kanalizace byly realizovány rovněž 
související stavby a upraveny některé místní ko-
munikace. Nová kanalizace umožní v následují-
cích letech napojení se obcí severně od Holešova 
(Prusinovice, Rymice, Kostelec, Roštění, Němčice) 
na čističku odpadních vod ve Všetulích. Hodno-
ta této investice se pohybuje kolem 180 mil. Kč  
(150 mil. dotace státu, 30 mil. spoluúčast města) 

Došlo i k organizačním změnám ve sprá-
vě města – podařilo se opravdu výrazně zeštíhlit 
úřednický aparát městského úřadu, a to bez nega-
tivního odrazu na kvalitě poskytovaných služeb. 
Odbor životního prostředí se přestěhoval do hlav-
ní budovy v Masarykově ulici aby byl dostupněj-
ší většině občanů. I v následujícím roce bychom 
chtěli optimalizovat práci a dislokaci městského 
úřadu. Mimo jiné byla zavedena možnost hradit 
parkovací poplatky ve městě navíc i mobilním te-
lefonem. 

I když byl letošní rok opravdu náročný a na-
bitý aktivitami, ani rok příští nebudeme sedět s ru-
kama v klíně. V kulturní a společenské oblasti opět 
udržíme a rozvineme všechny dosavadní osvědče-
né aktivity a doufáme, že se podaří rozjet několik 
aktivit nových. Podpora neziskového sektoru bude 
přinejmenším stejná jako v letošním roce. 

V investiční oblasti nás čekají další mimo-
řádně náročné úkoly. Především to bude celková 
rekonstrukce – humanizace centra pro senio-
ry, na kterou jsme získali evropské dotace (cca  
30 mil. Kč, spoluúčast města 10 mil. Kč). Dojde 
k opravě bývalého domu dětí a mládeže - střed-
ní odborné školy v Pivovarské ulici, který bude 
sloužit pro přechodné ubytování klientů CpS (do 
doby provedení rekonstrukce hlavní budovy CpS) 
a později jako multifunkční městský dům. Opra-
vovat se bude střecha na ústřední budově mateřské 
školy v Havlíčkově ulici, zateplovat tělocvična ve 
Středisku volného času TYMY ve Všetulích. Větší 
investicí bude řešení vstupu do Smetanových sadů 
z ulice Masarykova – zde za kinem Svět vznikne 
pěkné, tolik chybějící parkoviště. 

Důstojně by měly být opraveny a rozšířeny 
chodníky v centru města v ulici Palackého a čás-
tečně i na sídlišti Novosady. Tyto opravy by měly 
navazovat na rekonstrukci vozovky a chodníků  
v Sušilově ulici a ulici Havlíčkova, včetně ulice Ná-
rodních bojovníků. Na tuto investici jsme získali 
dotaci ve výši 17,5 mil. Kč z operačního programu 
ROP, 7,5 mil. Kč uhradí město jako spoluúčast).

Již delší dobu na základě iniciace „Všetuláka“ 
pana místostarosty Rudolfa Seiferta město připra-
vuje zajímavou akci ve Všetulích. Chceme se vrátit 
trochu do historie a obnovit předchozím režimem 
odstraněnou kapličku. Máme již vytipované dů-
stojné místo, které by spolu s parkovou úpravou 
bezprostředního okolí této stavby navázalo na tra-
dici a obohatilo Vsetuly o zajímavý kulturně-spo-
lečenský prostor. V této věci vedení města nabídlo 
spolupráci občanskému sdružení „Všetuláci sobě“ 
na společné realizaci této záslužné akce.

Velký zájem a tlak bude projevovat Holešov 
na zahájení stavby rychlostní komunikace R49, 
která by teprve kompletně vyřešila odklonění do-
pravy z Holešova a zajistila plné využití a smysl ji-
hovýchodního obchvatu. V listopadu proběhla již 
první jednání se zástupci investora. Zahájení této 
stavby se plánuje na příští rok. 

Dovolte, vážení spoluobčané, abych Vám, ale 
i kolektivu mých spolupracovníků na závěr tohoto 
mého stručného vyhodnocení naší práce v roce 
2013 popřál krásné prožití vánočních svátků, plné 
klidu a pohody a do roku 2014 vše dobré, pevné 
zdraví a dobrou náladu.

Pavel Svoboda, starosta města Holešova

Holešov - V příštím roce bude opět otevřena po roční odmlce holešov-
ská zámecká plovárna. Za tímto účelem rada města schválila financování no-
vého chodníku, který povede podél koupaliště do zámecké obory. Jedná se  
o zahájení nezbytných oprav před zprovozněním celého objektu po dokonče-
ní stavby jihovýchodního obchvatu. 

Cena díla se bude pohybovat kolem 350 tisíc a soutěž o tuto veřejnou 
zakázku vyhrála firma Hlava - stavby z Hlinska pod Hostýnem. Nejedná se 
ale o jedinou stavební akci, kterou musí město před zprovozněním plovárny 
zabezpečit. Ty další budou pokračovat v příštím roce, jakmile to počasí dovo-
lí, aby koupaliště opět včas sloužilo veřejnosti. Největší výdajovou položkou 
bude zaizolování vany koupaliště, aby se z něj neztrácela voda, jak tomu bylo 
v minulosti. Únik vody podobně již zabezpečili i na Rusavě. Město a tuto akci 
předběžně počítá s náklady 3 - 4 miliony korun.       

JZ, foto R. Seifert   

Ke koupališti v příštím roce 
již po novém chodníku
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V roce 2013 došlo díky projektu města Ho-
lešova spolufinancovaném Evropskou unií – Fon-
dem soudržnosti a Státním fondem životního 
prostředí České republiky k výraznému vylepšení 
nové budovy 1. Základní školy.

Celkové uznatelné náklady na tuto akci činily 
6 295 114 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské 
unie byl 5 350 847 Kč, tedy 85 %, příspěvek Státní-
ho fondu životního prostředí ČR činil 314 756 Kč, 
tedy 5 %, a příspěvek města Holešova 629 511 Kč, 
tedy 10 %. 

Projekt spočíval v  zateplení obvodových 
stěn, výměně výplní a zateplení podlahy nad ex-
teriérem. Realizací projektu dochází ke snížení 
emisí CO2 o cca 43, 604 t/rok a k úspoře energie 
cca 785 GJ/rok.

Ředitelka 1. Základní školy Holešov Mgr. 
Jarmila Růžičková k tomu uvádí: „Po zateplení bu-

Zateplení a úspory 1. Základní školy Holešov
dovy jsme okamžitě pocítili markantní rozdíl teplo-
ty ve třídách i v tělocvičně oproti dřívějším létům. 
Chtěla bych za všechny zaměstnance i žáky poděko-
vat městu Holešov za podání projektu, neboť jinak 
bychom zateplení budovy neufinancovali a bez něj 
by nám unikalo 40 % energie a ve třídách byla při 
větších mrazech opravdu zima.“

Fotografie je z přátelského setkání při příle-
žitosti vyhodnocení projektu na 1. Základní škole 
Holešov, kterého se zúčastnili nejvyšší předsta-
vitelé města Holešova – starosta Pavel Svoboda, 
místostarostové Mgr. Rudolf Seifert a Bc. Jaroslav 
Chmelař. Mezi dalšími účastníky bylo vedení  
1. Základní školy Holešov, zástupci dodavatelské 
firmy Trigema Building, a. s., projektant, zástupci 
školské rady a sdružení rodičů a přátel školy a zá-
stupci Městského úřadu Holešov. 

Projekt města Holešova s názvem Informač-
ní vyrozumívací a varovací systém (IVVS) přešel 
v  průběhu podzimu po řadě let příprav do své 
realizační fáze. Spolufinancování je zajištěno  
z prostředků Evropské unie, Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, v rámci Regionálního ope-
račního programu Střední Morava (podoblast 
podpory 2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury). 
Cílem projektu je modernizace informačního  
a varovacího systému města, který slouží pro řeše-
ní mimořádných a krizových situací.

Modernizace a napojení vyrozumívacích 
systémů - města Holešov  je součástí rozsáhlého 
integrovaného projektu „Informační, vyrozu-
mívací a varovací systém Zlínského kraje, který 
vytváří jednotnou komunikační platformu spo-
jující všechna důležitá pracoviště krizového řízení 

Projekt  IVVS v Holešově spuštěn!
na úrovni kraje, hasičského záchranného sboru  
a jednotlivých obcí s rozšířenou působností  
v rámci kraje. Jde především o dovybavení praco-
višť a jejich vzájemné propojení do systému, a to 
realizací 12 individuálních projektů, včetně toho  
v Holešově a jeho místních částech.

Cílem je efektivnější práce Integrovaného 
záchranného systému Zlínského kraje v případě 
vzniku krizových situací. Projekt umožní včasné 
varování obyvatelstva v případě ohrožení a rych-
lejší reakce v dané chvíli, což přispěje ke snížení 
rozsahu možných škod na životech, zdraví a ma-
jetku. Všechny prvky jsou napojeny na vysílací 

pracoviště v budově Městského úřadu Holešov, 
které je zároveň integrováno do IVVS Zlínského 
kraje. Součástí díla bylo i hardwarové a softwarové 
vybavení. 

Adresa místa realizace projektu: Holešov 
– budova městského úřadu (Masarykova 628), 
budova zámku v  objektu městské policie (nám.  
F. X. Richtra 190). 35 bezdrátových obousměr-
ných hlásičů na sloupech veřejného osvětlení.

Celkové náklady projektu jsou téměř 3,5 mil. 
Kč, z toho 75 % tvoří dotace z Regionálního ope-
račního programu Střední Morava.

Ing. Simona Stuchlíková

V posledních dnech, možná týdnech, pro-
bíhá v  Holešově debata (ne vždy zasvěcená a ne 
vždy seriózní) na výše uvedené téma. Někteří naši 
spoluobčané, v  celku oprávněně, upozornili na 
skutečnost, že v centru Holešova vznikla dvě nová 
restaurační a kavárenská zařízení – tzv. „herny“  
a „kasina“, v jejichž prostorách by měly být umístě-
ny elektronické hrací terminály. Přiznám se, že tyto 
podniky, tak jako většinu ostatních, nenavštěvuji,  
a tudíž nemám přehled, jakými herními přístroji to-
hoto typu jsou místní restaurace vybaveny s tím, že 
je takzvaně provozují. Historicky však většina z nás 
dříve narozených v  minulých 23 letech dozajista 
registrovala téměř v každých veřejně přístupných 
prostorách blikající a různě zvukově se projevují-
cí černé bedny, do kterých naši hraví spoluobčané 
házeli kovové mince různé hodnoty, aby ukojili 
svou hráčskou vášeň. Ve většině případů o tyto své 
kovové mince přicházeli. Bohužel, byla to doba, 
kdy dohled nad provozovateli těchto přístrojů byl 

Holešov a zákon  „O loteriích a podobných hrách“  
(č. 202/1990 – 112/2013 Sb.)

ze strany státu velmi vágní a nedokonalý, důsled-
kem čehož se velmi často stávalo, že mezi vášnivý-
mi hráči se vyskytovali mladiství, kteří nedokázali 
objektivně vyhodnotit nesmyslnost svého konání.  
Podle informací, které jsem v  této době obdržel, 
již tato praxe neexistuje. V restauracích již černé 
bedny neblikají a veškeré aktivity v  tomto směru 
se odehrávají buď doma na počítačích (drtivá vět-
šina milovníků elektronických her si může zahrát  
a prohrát velké částky zcela nekontrolovaně doma), 
nebo v oficiálních tzv. „hernách“, které jsou v sou-
časné době přímo online napojeny na Finanční 
úřady a na Ministerstvo financí, čímž je zajištěna 
téměř dokonalá kontrola státu. Přístup do těchto 
heren je, podle mých informací, provozovateli vel-
mi bedlivě hlídán bez možnosti vstupu mládeže 
pod 18 let stáří. Navíc, prý většinou zejí prázd-
notou, kromě termínů výplaty sociálních dávek. 
Ale vraťme se k  některým tvrzením, že v  Ho-
lešově tzv. „herny“ rostou jako houby po dešti. 

Ano, na náměstí Dr. E. Beneše registrujeme nový 
podnik, který by se údajně touto činností měl za-
bývat. Nasvědčuje tomu ne zrovna vkusná reklama 
ve výkladních skříních, ale i vyloženě nevkusně 
natřená fasáda, která je v historickém centru Ho-
lešova zcela nevhodná a navíc z  pohledu památ-
kářů i nepřípustná. Úředníci měst. úřadu dostali 
pokyn věc okamžitě řešit. Další případ je otevření 
Klubu BONVER v prostorách budovy bývalé Čes-
ké spořitelny, nyní v  majetku soukromých osob.  
V průběhu letošního roku jsme sledovali, že fasá-
da této dlouho neprovozované a chátrající budovy 
byla opravena, byla natřena okna a bylo zřejmé, že 
v  interiéru bude zahájen provoz. Po několika le-
tech nevyužití zde byla otevřena kavárna. Já jsem 
tyto prostory sice nenavštívil, ale mnozí naši spo-
luobčané – především velmi dobře informovaní 
senioři, chválí jejich vysokou úroveň. 

Pokračování na str. 5 >>>



Prosinec 2013 5

Tučapy - Za účasti asi padesátky místních 
občanů a vedoucích představitelů města Holešova 
proběhlo 5. listopadu veřejné zasedání osadního 
výboru v Tučapech. Schůzi zahájil jeho předseda 
Ing. Tomáš Nedbal a předal slovo starostovi města 
Holešova Pavlu Svobodovi, který vyzval přítomné, 
aby se ptali na to, co je trápí i naopak, aby sdělili, 
co se jim líbí nebo co se v poslední době povedlo. 
Dlouhá debata se rozvinula především na téma 
nedávno dokončené nové kanalizace v obci a s tím 
spojený stav některých místních komunikací. Sta-
rosta města hned v úvodu sdělil, že celková částka 
této investiční akce provedené stavební firmou 
KKS spol. s. r. o. činí cca 190 milionů vč. DPH  
a nebyla jedinou akcí, kterou město Holešov v této 
místní části v  posledních dvou letech zainvesto-
valo. Podle sdělení pracovníka z odboru investic 
a údržby města, který na celou stavbu dohlížel, je 
v celkové částce zahrnuto také financování dalších 
stavebních objektů, které mají na kanalizaci v Tu-
čapech přímou návaznost. Jedná se o kanalizační 
přivaděč, čerpací stanici, technologie, přípojku 
nízkého napětí, oplocení a povrchové úpravy okolí 
čerpací stanice atd.  

V rámci stavby se podařilo opravit i větší část 
místních komunikací, které bylo třeba po polože-
ní kanalizace uvést do původního stavu.  Je třeba 
ale říci, že některé z nich byly opraveny nad rámec 
těchto oprav a získaly zcela nový asfaltový koberec. 

Veřejné zasedání osadního výboru v Tučapech
Méně spokojeným občanům na jejich požadavky 
starosta doporučil, aby je projednali se členy osad-
ního výboru a v  písemné podobě předali městu. 
Dle finančních možností se bude město Holešov 
snažit o to, aby byly postupně řešeny ke spokoje-
nosti občanů. Jednou ze smluvních podmínek je, 
že firma opraví případné závady vzniklé v  rámci 
této akce po dobu záruční lhůty. 

Zazněla ale také i slova chvály. Za období 
dvou let, téměř souběžně se stavbou kanalizace, 
byla dokončena další investiční akce, kterou byla 
stavba dětského víceúčelového hřiště v  celkové 
hodnotě cca 2 miliony korun. To 
již v  současné době slouží svému 
účelu. Dokončit je třeba ještě zá-
zemí v podobě buňky na materiál, 
sportovní nářadí, mobiliář hřiště a 
herní prvky dětského koutku. To si 
bude obec moci dovolit případně až 
v příštím roce z investiční položky, 
kterou každoročně všechny čtyři 
místní části Holešova v  rozpočtu 
mají. Dále pokračovala debata na 
téma obecní rozhlas.  Větší část 
ženského osazenstva upozornila na 
špatnou kvalitu příjmu rozhlaso-
vých relací, které jsou nyní vysílány 
z Holešova. Přítomní vyjádřili přá-
ní obnovení místního rozhlasového 

vysílání. Dle vyjádření vedení města se bude opra-
va místního rozhlasového zařízení řešit. Delší de-
bata se vedla také kolem zemědělských výsadbo-
vých kultur na polích kolem Tučap. Ty způsobují 
při větších přívalových srážkách místní povodně. 
Dojít by mělo i na řešení svodů těchto srážek. Sta-
rosta města přislíbil, že jakmile to bude možné, 
osobně všechna problematická místa prohlédne  
a bude se snažit společně s dotčenými pracovníky 
města, majiteli pozemků a osadním výborem Tu-
čap situaci řešit.    

JZ                            

Holešov - Velice hodnotné dílo přináší nyní na pulty knihkupec-
tví město Holešov ve své Knihovničce Holešovska. Jako 28. svazek této 
edice vychází kniha „Proměny holešovského náměstí“ od Miroslava 
Olšiny. Je to první ucelené dílo, jež mapuje historii centra města, tedy 
jednotlivých domů náměstí. Jedná se o velmi fundovanou práci, která 
přibližuje nejen dřívější vlastníky jednotlivých stavení, ale přináší i další 
informace zpracované a publikované v minulých letech doplněné no-
vými zjištěními a informacemi. Díky mravenčí práci Miroslava Olšiny 
se tím dostávají k veřejnosti. Práce vychází v Knihovničce Holešovska 
a navazuje na dřívější kvalitní díla této řady obohacující informace  
o našem městě. Vydavatelem je opět město Holešov. Publikaci si můžete 
zakoupit v knihkupectví p. Měchury, papírnictví p. Trnky, v Městském 
informačním centru atd. ¨

Kromě této publikace se milovníci historie mohou těšit na další 
hodnotné dílo, a to je sborník současnosti velice aktivního Vlastivěd-
ného kroužku. Podobně rozsáhlá a kvalitní knížečka vyjde krátce po 
Novém roku a dále obohatí informace a vědění o našich památkách  
a historii. Nyní probíhají poslední přípravné a redakční práce. 

Kalendář města 
Kalendář města pro rok 2014 je tentokrát ve velké míře sestaven 

z  fotografií pořízených z „ptačí perspektivy“. I ten si zájemci mohou 
pořídit ve výše uvedených, ale i dalších prodejních místech (samozřej-
mě i ve vestibulu Městského úřadu (Masarykova ul.). Kalendář aktuál-
ně zobrazuje naše město z pohledů, jež obyčejně člověk nemá možnost 
zhlédnout. Je to do jisté míry i již nyní archivní věc. Vychází s podporou 
firmy JACOM.

Plesy města – prodej vstupenek
Od počátku prosince si mohou zájemci zakoupit vstupenky na ně-

které plesy a koncerty. Městské informační centrum již zahájilo prodej 
vstupenek na Novoroční koncert města s „číší vína“ se starostou měs-
ta, následovat bude Ples města Holešova a podobně si také již můžete 
zakoupit i vstupenky na oblíbený ples o.s. Castellum Holešov, Divadla  
6. května, který pořádají tato sdružení ve spolupráci s TS a TH.

I tyto vstupenky – kromě brožury o historii a kalendáře – mohou 
být vhodným a milým vánočním dárkem. Milostiplné Vánoce všem  ...

Rudolf Seifert

„Proměny holešovského 
náměstí ...“

>>> Stejně tak hodnotí kvalitu úprav interiérů i provoz někteří zastupitelé (např. 
klub KSČM) města, kteří se byli osobně přesvědčit, zda tomu tak opravdu je. Hrací pří-
stroje a hráči tam údajně registrováni nebyli. O dalších nových podnicích tohoto typu 
však v Holešově nevíme. Naopak, v letošním roce jsme v Holešově zaznamenali ukončení 
dvou až tří skutečných heren. Takže podle všeho u nás v Holešově naopak těchto aktivit 
ubývá, což hodnotíme pozitivně. To však neznamená, že Město v tomto směru zůstává 
pasivní. Chystáme obecní vyhlášku, kterou chceme preventivně regulovat negativní pů-
sobení předmětných a souvisejících aktivit vůči občanské veřejnosti. Chápeme, že chránit 
musíme především mladou generaci. 

Je to však pouze problematika elektronických her? Nebo i alkoholismu, kouření  
a drog? Z kterého konce začít? Co je největší problém? A pomůže snad tyto věci vyřešit 
jedna obecní vyhláška Města? Zřejmě ne. Je na každém z nás, abychom především doma 
v rodinách nastavili základní vzorce chování a priorit, s nimiž pak každý mladý člověk 
vstupuje do svého aktivního života. Ale vraťme se ještě k výše zmíněnému zákonu „O lo-
teriích a podobných hrách“. Ano, tento zákon reguluje loterie, sázky, karetní hry, tomboly 
(Sportka, Sazka, Fortuna, Pokr a další..), atd.. Je všeobecně známo, že i těmto ostatním 
„hrám“ (Sportka, Fortuna..) propadá spousta lidí, aniž o nich víme. Chceme tedy regulo-
vat vše, nebo pokrytecky jen to, co je vidět? Hovoříme tady o hrách, které na jedné straně 
odsuzujeme, ale na straně druhé tajně, nebo i veřejně, provozujeme. Ve většině případů se 
jedná o aktivity regulované a povolené zákonem. Člověk je tvor hravý, a pokud mu hru za-
kážeme, vždy si najde cestu, jak svého dosáhnout, tedy i nelegálně. A to přece nechceme. 
Tento zákon spolu se zákonem „O daních z příjmů“ a „Rozpočtovém určení daní“ řeší 
daňové odvody ze všech výše uvedených činností a jejich přerozdělení ze státního roz-
počtu mimo jiné i do rozpočtů měst a obcí. Zákonná, výše zmíněná pravidla, která platí 
pro celou republiku, tak do rozpočtu města Holešova v současné době přináší finanční 
zdroje ve výši cca 10 milionů Kč za rok. Město tyto finance obratem investuje do podpory 
mládežnického sportu, kultury, vzdělání, sociální oblasti. V letošním roce jsme v rámci 
tzv. akce „Milion“ vynaložili téměř 5 milionů Kč na zmíněné aktivity. V minulých letech 
to bylo pouze 1,5 mil Kč. Mimo to můžeme další uspořené částky z těchto zdrojů pou-
žít při opravách sportovišť, kulturních zařízení a dalších, podle předem projednaných  
a dohodnutých pravidel. Pokud bychom chtěli naše město oprostit od zde jmenovaných 
regulérních a regulovaných činností, přijdeme o rozpočtové zdroje a tím pádem i o mož-
nost podpory výše uvedených oblastí činnosti mládeže, co by prevence proti negativním 
jevům, jako je kouření, alkohol, drogy a další.. 

Tyto mé poznatky a argumenty, které zde ve stručnosti uvádím, jsou konstatováním 
reality současné doby v aktuálních poměrech našeho města. Nemám absolutně žádný zá-
jem populisticky vykřikovat a odsuzovat kohokoliv a cokoliv, což by mi na druhou stranu 
v očích méně informované veřejnosti mohlo přinášet tzv. „pozitivní body“. Současně však 
nemám ani zájem cokoliv a kohokoliv se v této souvislosti aktivně zastávat, nebo pod-
porovat. Snažím se jen realisticky dívat na věci, které bezprostředně ovlivňují náš život 
v našem městě a volit takové kroky a opatření, které jsou v souladu se zákony naší země  
a pro občany Holešova objektivně nejpřínosnější a nejvýhodnější. Právě v  tom vidím 
smysl své práce ve funkci starosty Holešova.

Pavel Svoboda
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V úterý 3. prosince 2013 se v Holešově uskutečnila tradiční akce pod 
názvem Den na radnici. Jednalo se o setkání členů Parlamentu dětí a mlá-
deže s představiteli města. Společné jednání probíhalo v malé zasedací míst-
nosti – u kulatého stolu. Se členy PDM se setkali starosta Pavel Svoboda  
a místostarostové Jaroslav Chmelař a Rudolf Seifert. Po krátkém úvodu, při 
kterém se představili členové PDM, se rozvinula zajímavá diskuse. Dotazy 
se týkaly průmyslové zóny, kulturního života ve městě, sportu i školství atd. 
Představitele města zajímaly názory mladých lidí na dění ve městě, se zájmem 
si vyslechli různé podněty a připomínky. Starosta Pavel Svoboda na závěr po-
zval zástupce PDM na jednání zastupitelstva a také k možnosti předávat své 
náměty a připomínky i v průběhu roku. Tato schůzka byla oboustranně velmi 
prospěšná a vyplynula z ní potřeba dalších takových setkání, nejen v období 
Vánoc. Na závěr poděkovali členové PDM panu starostovi a oběma místosta-
rostům za milé přijetí a čas, který s nimi strávili, a předali jim malý dáreček.

Mgr. Jarmila Vaclachová 
koordinátorka PDM

Dětský parlament se setkal s představiteli 
našeho města

I. rozhodla  na základě doporučení hodnoticí ko-
mise o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku „Chodník podél koupaliště do zámecké 
obory“ o uchazečích v tomto pořadí:1. HLAVA - 
STAVBY, s. r. o., Hlinsko pod Hostýnem 74; 2. RA-
VAL INTERIER, s. r. o., Palackého 525, Holešov; 
3. DK stavby, s. r. o., Vyšehradská 1349/2, Praha 2;
II. pověřila starostu města Pavla Svobodu uza-
vřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem 
č. 2. společností HLAVA - STAVBY, s. r. o., IČ 
26950421. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít 
smlouvu nebo neposkytne-li k uzavření smlouvy 
řádnou součinnost v termínu do 15 dnů, pověřila 
starostu města uzavřením smlouvy s dalším ucha-
zečem ve vybraném pořadí;

vzala na vědomí informaci tajemníka městského 
úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova ze 
dne 4. listopadu 2013; 
  
schválila přijetí mimořádné účelové neinvestiční 
dotace ve výši 169 tis. Kč poskytované z rozpočtu 

Výpis z usnesení orgánů města
26. řádná schůze zasedání Rady města Holešova, která se konala 18. listopadu 2013, mimo jiné

MV-GŘ HZS ČR na výdaje za uskutečněný zásah 
nebo výdaje na zabezpečení akceschopnosti jed-
notky SDH Holešov JPO II/1;
 
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit rozpočtové opatření č. 7/2013 podle předlože-
ného a doplněného návrhu.

schválila výši finanční odměny ředitelce 1. Zá-
kladní školy Holešov Mgr. Jarmile Růžičkové; 
ředitelce 2. Základní školy Mgr. Heleně Mora-
včíkové; ředitelce 3. Základní školy Mgr. Jitce 
Heryánové; ředitelce Mateřské školy Sluníč-
ko, Holešov Lence Krčové; ředitelce Mateřské 
školy Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž,  
Bc. Aleně Kotoučkové; ředitelce Mateřské školy 
Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž, Jaro-
slavě Turoňové; ředitelce Střediska volného času, 
příspěvková organizace, Mgr. Jarmile Vaclachové; 
ředitelce Ústřední školní jídelny Holešov Mileně 
Michalcové; ředitelce Centra pro seniory Holešov, 
příspěvková organizace, Mgr. Ivaně Bozděchové; 

řediteli Městského kulturního střediska Holešov, 
příspěvková organizace, Mgr. Pavlu Chmelíkovi; 
vedoucí organizační složky Mateřské centrum Sr-
díčko Evě Fuksové;

schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
na individuální projekt z Regionálního operační-
ho programu regionu soudržnosti Střední Morava 
číslo ÚRR D-2013/0128/OKP na projekt „Huma-
nizace Centra pro seniory v Holešově - 2. etapa“ 
s Regionální radou regionu soudržnosti Střední 
Morava dle předloženého návrhu; 

projednala a vzala na vědomí souhrn usnesení 
komisí rady města za období říjen/2013;

doporučila Zastupitelstvu města Holešova schvá-
lit zveřejnění záměru prodeje městských pozem-
ků p. č. 2910, ostatní plocha, a p. č. 2911/3, zast. 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Holešov, na základě 
žádosti Natálie Gregorové o odkoupení pozemků 
ze dne 11. 11. 2013 dle předloženého návrhu; 

schválilo předložený a upravený program jedná-
ní Zastupitelstva města Holešova konaného dne  
18. listopadu 2013;

schválilo ověřovateli zápisu PaedDr. Zdeňka Jana-
líka a Mgr. Ivanu Bozděchovou;

schválilo návrhovou komisi ve složení: Libor Liš-
ka, Miroslav Kunc a Josef Bartošek;
 
vzalo na vědomí informaci tajemníka městské-
ho úřadu o plnění usnesení Zastupitelstva města 
Holešova z 5. řádného zasedání konaného dne  
16. září 2013 a 6. mimořádného zasedání konané-
ho dne 2. října 2013;

vzalo na vědomí informaci starosty města o čin-
nosti orgánů města od posledního jednání Zastu-
pitelstva města Holešova;

7. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 18. listopadu 2013, mimo jiné
schválilo plán společných zařízení v rámci „Kom-
plexní pozemkové úpravy v k. ú. Žopy“ dle před-
loženého návrhu;

schválilo bezúplatné převzetí stavebních objektů 
SO 152, 153.1, 154.1, 165 - polní cesty a SO 206 
- most na polní cestě Pravčice – Količín přes R49, 
vybudovaných v souvislosti se stavbou „Rych-
lostní silnice R49, stavba 4901 Hulín – Fryšták“ 
z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha 
4 – Nusle, Na Pankráci 546/56, IČ 65993390, po 
jejich dokončení do vlastnictví města Holešova;

schválilo rozpočtové opatření města Holešova  
č. 7/2013 dle předloženého a upraveného návrhu 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů;

schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0/0162/2010/
DOP, uzavřené se Zlínským krajem za účelem 
zajištění dopravní obslužnosti, týkající se úpravy 
výše příspěvku na spolufinancování dle předlože-
ného a upraveného návrhu;

schválilo realizaci projektu „Obnova krajinných 
struktur k. ú. Rymice“ na pozemku p. č. 270  
v k. ú. Količín a podání žádosti o dotaci z Operač-
ního programu Životní prostředí, oblast podpory 
6.3. Žadatel (příjemce výše uvedené dotace) se za-
vazuje k zajištění udržitelnosti projektu následnou 
péčí a údržbou nejméně po dobu 10 let;

schválilo prodej městských nemovitostí - pozem-
ků p. č. 1921/5, orná půda, o výměře 396 m2, p. 
č. 1920/4, zahrada, o výměře 687 m2, p.č. 1920/6, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 36 m2 a bu-
dovy bez čp/če stojící na pozemku 1920/6, >>> 
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>>> vše k. ú. Holešov, Pavlu a Jolaně Krkavco-
vým, bytem Holešov, za kupní cenu 260.000 Kč 
+ náklady s prodejem spojené. Smlouva musí být 
uzavřena v termínu do 31. 12. 2013. Po marném 
uplynutí uvedené lhůty způsobené nabyvatelem 
pozbývá toto usnesení platnost;

schválilo prodej části městského pozemku p. č. 
3550/46, ostatní plocha, o výměře cca 30 m2, k. ú. 
Holešov, Romanu Hyánkovi, bytem Holešov, za 
kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady s prodejem spoje-
né. Smlouva musí být uzavřena v termínu do 31. 12. 
2013. Po marném uplynutí uvedené lhůty způsobe-
né nabyvatelem pozbývá toto usnesení platnost;

schválilo zveřejnění záměru prodeje městského 
pozemku p. č. 1920/5, zahrada, o výměře 572 m2, 
k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu;

neschválilo zveřejnění záměru prodeje městských 
pozemků p. č. 2907, ostatní plocha, p. č. 2910, 
ostatní plocha, p. č. 2911/3, zastavěná plocha,  
a p. č. 2908, zahrada, vše k.ú. Holešov, dle předlo-
ženého návrhu.

schválilo zveřejnění záměru prodeje městských 
pozemků p. č. 2910, ostatní plocha, a p. č. 2911/3, 
zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Holešov, na 
základě žádosti Natálie Gregorové o odkoupení 
pozemků ze dne 11. 11. 2013 dle předloženého 
návrhu. 

I. schválilo zveřejnění záměru prodeje městských 
pozemků v lokalitě ul. Školní v Holešově, případ-

ně jejich částí, p. č. 1071, p. č. 1072, p. č. 1073,  
p. č. 1074, p. č. 1075, p. č. 1077, p. č. 1078, p. č. 
1079, p. č. 1080, a p. č. 2961/1, vše ostatní plocha, 
k.ú. Holešov, dle předloženého návrhu;
 
II. jmenovalo hodnoticí komisi pro vyhodnocení 
veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na zastavění 
části lokality ulice Školní ve složení: člen klubu za-
stupitelů ČSSD; člen klubu zastupitelů ODS; člen 
klubu zastupitelů Koalice pro Holešov; člen klubu 
zastupitelů KSČM;  člen klubu zastupitelů KDU-
-ČSL; člen klubu zastupitelů SN; Ing. Stanislav 
Julíček; Ing. Radomír Šťastný; Ing. Aleš Trněný;

schválilo úplatné nabytí spoluvlastnických podí-
lů na nemovitostech k. ú. Holešov, 1/96 domu čp. 
183 na pozemku p. č. 380/1, pozemků p. č. 380/1, 
p. č. 380/2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaných 
na LV č. 5921, k. ú. Holešov, se vším příslušen-
stvím a se všemi součástmi. Dále 1/96 domu bez 
čp/če na pozemku p. č. 380/2, zapsaného na LV 
č. 2658, k. ú. Holešov, se vším příslušenstvím a se 
všemi součástmi a dále 1/96 pozemku p. č. 2984/1 
zapsaného na LV č. 641, k. ú. Holešov, z vlastnictví 
Evy Zemanové prostřednictvím pověřené soudní 
komisařky JUDr. Jitky Holcmanové do vlastnictví 
města Holešova za kupní cenu 37.000 Kč;

schválilo výzvu Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových ČR k úhradě bezesmluvního 
užívání za budovu bez čp/če, stojící na pozemku 
p. č. 1608/7, k. ú. Holešov.
II doporučilo Radě města Holešova uzavřít 
smlouvu o výpůjčce na užívání budovy bez čp/

če, stojící na pozemku p. č. 1608/7, k. ú. Holešov,  
do doby bezúplatného převodu této budovy;

neschválilo podání žádosti na Úřad pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových o převod pozem-
ku p. č. 3315/5, orná půda, o výměře 2.692 m2, k. ú. 
Holešov, do vlastnictví města Holešova;

schválilo 1. předložení žádosti o finanční příspěvek 
v rámci výzvy Operačního programu Přeshranič-
ní spolupráce SR–ČR 2007-13 za účelem realizace 
projektu „Poďme bližšie k sebe – Považská Bystri-
ca a Holešov“, jehož cíle jsou v souladu s platným 
územním plánem města a s platným programem 
hospodářského a sociálního rozvoje města (vedou-
cí partner město Považská Bystrica, hlavní přeshra-
niční partner město Holešov). 2. zajištění realizace 
projektu po schválení žádosti o nevratný finanční 
příspěvek. 3. financování projektu do výše 10 %  
z celkových oprávněných nákladů na projekt, t. r. ve 
výši max. 4.436,50 eura, tedy 114.018,- Kč;

schválilo prodloužení platnosti Komunitního 
plánu sociálních služeb města Holešova na obdo-
bí 2012–2014 o jeden rok, tj. do konce roku 2015;

schválilo plán činnosti kontrolního výboru Za-
stupitelstva města Holešova na II. pololetí 2013 
dle předloženého návrhu;

pověřilo starostu města Pavla Svobodu zahájením 
procesu, jehož konečným cílem bude předložení 
obecně závazné vyhlášky týkající se regulace ha-
zardu;

Zpracovala JZ

Količín (JZ) - Také osadní výbor v Količíně 
připravil pro své občany seniorského věku besedu, 
kterou pojal jak jinak než vánočně. Večírek se ko-
nal v sále místního hostince U Tří lip v podvečer 
11. prosince. Sešla se zde více než šedesátka se-
niorů i další hosté. Pozvání přijal i starosta města 
Pavel Svoboda a oba místostarostové. Důkazem 
toho, že v Količíně panuje dobré občanské sou-
žití, byla veselá a přátelská sousedská atmosféra. 
Pro návštěvníky byl připraven pestrý kulturní 
program a skvělé pohoštění v podobě knedla, 
zela, vepřa a domácích koláčků, které napekly 

místní kuchařky. Nechyběla ani kapka něčeho na 
zapití. K radostné a sváteční náladě přispělo pře-
devším divadelní představení o narození Ježíška.  
I ti nejmenší herci v něm předvedli skvělé výkony. 
Se svými žáky je nacvičily učitelky ze ZŠ Rymice  
a patří jim za to velký obdiva a poděkování. Mu-
zikantské umění předvedlo duo hráčů na klarinet. 
Chlapci zahráli vánoční koledy. V závěru kultur-
ního pásma zatančily dvě malé baletky synchro-
nizované baletní vystoupení. Také letos Količínští 

Senioři v Količíně si zazpívali s dechovkou

vzpomněli na své zemřelé spoluobčany, kteří ode-
šli v průběhu roku, a společně uctili jejich památ-
ku minutou ticha. Vzpomenuto bylo i na nejstarší 
občany obce. Při té příležitosti pogratulovalo 
vedení osadního výboru panu Rudolfu Bartáko-
vi, který je v současné době nejstarším občanem. 
Právě v den besedy oslavil své devadesáté druhé 
narozeniny. Ke gratulacím se pak připojili i ostatní 
přítomní. Poté již přišel na řadu pozdrav starosty 
města Pavla Svobody. Ten poděkoval za pozvání  

a závěrečnými slovy „je vidět, že to v Količíně žije 
a funguje“ vyjádřil spokojený pocit. Přítomným 
popřál, aby tomu tak bylo i v dalších letech. Při 
dechovce v podání mladé chlapecké kapely Šafáři 
si představitelé holešovské radnice se všemi pří-
tomnými připili na zdraví a pohovořili. V příštím 
roce se obec připravuje na oslavy 70. výročí zalo-
žení sboru dobrovolných hasičů. Zdejší spolek má 
skvělé vedení i početné zastoupení.           
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MIKROREGION

Količín - Také v Količíně občané oslavili spo-
lečně začátek adventu slavnostním rozsvícením 
obecního vánočního stromu. Akce, na kterou se 
tradičně těší nejvíce děti, zde proběhla v podvečer 
pátku 29. listopadu a zúčastnili se jí také starosta 
Pavel Svoboda i oba holešovští místostarostové. Ti 
také spolu s předsedou místního osadního výboru 

V Količíně společně rozsvítili vánoční strom

Vystoupení dětí na besedě s důchodci v Žopech. Děti u vánočního stromu v Količíně.

Rymice - Adventní čas je nejen dobou příprav na Vánoce, ale také časem 
příjemných setkání lidí. Na vesnicích patřila ještě před několika lety k těmto pří-
pravám na Vánoce a zimu také zabijačka. Prase pro užitek se chovalo téměř v ka-
ždém domě. V současné době je tomu ale zcela jinak. Lidé již málo hospodaří 
na svých polích a nabídka masných výrobků na dnešním trhu je velká a pestrá. 
Proto na vesnicích chov prasat téměř vymizel. Aby se na tento starý zvyk zcela 
nezapomnělo, připomínají si jej občané Rymic již tradičně každým rokem před 
Vánocemi obecní zabijačkou, na kterou je pozvána rymická veřejnost. Nejinak 
tomu bylo i v  letošním roce, kdy obecní prase zabíjeli již po osmé. „Společná 
obecní zabijačka je v Rymicích již oblíbenou akcí. Občané tu při dobrém jídle 
i kapce něčeho pro zahřátí pobesedují a je to také připomínka toho, jak se na 
zabijačce vše připravuje a jak vše probíhá. Opět to byla zabijačka se vším všu-
dy. K ochutnání byly jitrničky, tlačenka i polévka. Máme také čerstvě vyuzené 
klobásky. Ty společně sníme  na další akci, kterou bude 17. prosince zpívání  
u obecního vánočního stromu,“ řekl nám starosta obce Rymice Ing. Martin Bartík. 
Tečkou dne byl pak košt místních pálenek a zabijačkových specialit, který proběhl 
v prostorách obecního bistra. To vše ještě podtrženo cimbálovou muzikou Josefa 
Marečka z Uherského Hradiště bylo příjemným zakončením celého dne.   

JZ, foto Rudolf Seifert               

Jiřím Kaňou všem popřáli příjemné vánoční svát-
ky a po krátkém kulturním programu se všichni 
rozešli zpět ke svým domovům.

JZ, foto R. Seifert

Osadní výbor děkuje občanům Količína 
za aktivní přítup, loajalitu a spolupráci při dění  

v obci. Tímto bychom Vám chtěli popřát pohodo-
vé prožití svátků vánočních v okruhu svých blíz-
kých a do nového roku zdraví, štěstí, lásku, úctu 
a pohodu.

S pozdravem 
Radovan Kaňa, předseda o. v. v Količíně

V Rymicích proběhl 
8. ročník obecní zabijačky
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KULTURA

Holešov (JZ) - Nejen rodina a přátelé popřáli nejstarší holešovské ob-
čance Marii Mičkové k jejím úžasným 103. narozeninám. Ty oslavila 21. lis-
topadu. Této na svůj věk stále ještě energické a vitální dámě přišli pogratu-
lovat k významnému životnímu jubileu také starosta města Pavel Svoboda, 
oba místostarostové a matrikářka města. Po gratulacích se návštěva nesla  
v příjemném besedním duchu. 

Stále usměvavá oslavenkyně vyprávěla o svém životě. Pochlubila se, že 
ji stále ještě baví celoživotní koníček - šití, což vzápětí potvrdila její dcera, 
když přinesla ukázat společenské šaty, které pro ni maminka šije a které jsou 
velmi šik. Marii Mičkové přejeme do dalších let hojnost životního optimismu 
a pevné zdraví.     

Nejstarší občanka Holešova 
oslavila 103. narozeniny

Městské kulturní středisko Holešov se síd-
lem na zámku uzavřelo sezonu. Letos jeho akce 
a památky, které má ve správě, navštívilo 40 tisíc 
lidí. Podle slov ředitele Pavla Chmelíka byla nej-
úspěšnější Holešovská regata, dále festival váž-
né hudby Musica Holešov, festival hudby, tance  
a výtvarného umění Holešovění 2013, jenž pro-
pojil svět zdravých a hendikepovaných lidí, pak 
první ročník folkového festivalu Toulavej v dra-
maturgii Vojty Kiďáka Tomáška, výstava morav-
ských krajinářů Romana Havelky, Aloise Kalvody 
a Stanislava Lolka a závěrem samotné ukončení 
sezony na zámku v  duchu starých holešovských 

Ukončení sezony 2013 na zámku v Holešově a přípravy na rok 2014
pověstí. Zámek ten den navštívilo přes 600 lidí. 
Z holešovských památek turisty jako tradičně nej-
více zajímala Šachova synagoga, barokní zámek  
a zámecká kovárna. Osm procent z nich přijelo ze 
zahraničí. V současné době se připravuje progra-
mový plán na rok 2014. Například v dubnu zahájí 
Zámecká galerie výstavu Svazu výtvarných uměl-
ců moravských, která následně poputuje do čtyř 
moravských krajských měst. V  červnu na ni na-
váže nejzásadnější výstavní projekt příštího roku - 
výstava spolku Mánes. V Holešově vystaví kolekci 
asi dvou set děl současných i nežijících osobností 
české výtvarné scény včetně tak slavných jmen, 

jako je Jan Zrzavý, Toyen nebo Jan Šturza. Při této 
příležitosti bude vydána také obsáhlá publikace. 

Po mnoha letech se do Holešova vrátí výsta-
va historických vozidel. 28. června 2014 budou 
na nádvoří zámku a v jeho parcích vystaveny 
veterány, které vozily významné české politiky  
a českou šlechtu. Tuto akci bude provázet kulturní 
program a zábava pro fandy i pro rodiny s dětmi. 
Především těm bude určena další holešovská vý-
stava  - historických hraček z 19. a první poloviny 
20. století. 

Dana Podhajská
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Dne 26. 11. 2013 se ve vel-
kém sále holešovského kina Svět 
uskutečnil koncert orchestru BIG 
BAND Holešov Josefa Hájka, kte-
rý byl zároveň vzpomínkovým 
koncertem na muzikanta, bubení-
ka, kamaráda a hudebního kolegu 
pana Pavla Květáka, který nás dne 
27. 11. 2008 navždy opustil. 

Jako host večera vystoupil 
pan Felix Slováček, jehož vystou-
pení bylo obrovským hudebním 
a kulturním zážitkem pro všech-
ny diváky ve zcela vyprodaném 
sále. Svým krásným vystoupením 
tak vytvořil neopakovatelnou 
atmosféru. Všichni hudebníci 
orchestru BIG BAND Holešov Jo-
sefa Hájka společně se všemi só-
listy zazpívali a zahráli nádhernou 

Koncert orchestru BIG BAND Holešov Josefa Hájka 
a vzpomínka na pana Pavla Květáka

hudbu. Jejich hudební výkony byly na profesionální 
úrovni. Celý koncert byl krásnou poctou dobrému 
člověku, který nám všem strašně moc chybí, a to 
nejen v hudebním životě.

Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Jo-
sefu Hájkovi a celému jeho orchestru za krásnou 
vzpomínku na toho, který pro mě v životě strašně 
moc znamenal, na mého tatínka pana Pavla Květáka. 
Velký dík patří také panu Felixu Slováčkovi, že přijal 
naše pozvání a přijel nás všechny potěšit svým ob-
rovským hudebním uměním. Jeho vystoupení v nás 
všech zanechalo nezapomenutelný hudební zážitek.

Dále bych chtěla poděkovat všem sponzorům, 
díky jejichž finanční pomoci se mohl koncert usku-
tečnit, a MKS Holešov za pomoc při organizaci.

Velký dík patří také všem, kteří si našli čas, 
přišli se zaposlouchat do krásné hudby a společně s 
námi zavzpomínat.

Za celou rodinu pana Pavla Květáka 
děkuje dcera Petra

Holešov - Až do 30. prosince 2013 bude 
v  prostorách Městské knihovny Holešov otevře-
na výstava 400 let Bible kralické. Ta byla zahájena 
vernisáží ve čtvrtek 5. prosince. 

Úvodní slovo přednesll  Mgr. Milan Svobo-
da, kazatel Sboru Jednoty bratrské v  Holešově,  
a přivítal vzácné hosty - biskupy Jednoty bratrské 
Petra Krásného a Jana Klassa. Oba tito pánové 
poté hovořili o prvních iniciátorech českého pře-
kladu, o historii tohoto vzácného tisku i o smy-
sluplném složení obsahu překladu. Veškeré tyto 
informace mohou zájemci načerpat a přečíst si 
společně se zhlédnutím  dobové fotodokumenta-
ce v  sále Městské knihovny. Součástí výstavy je  

Navštivte výstavu 400 let Bible kralické
i vzácný originál Bible kralické 
z roku 1613. Hudebně-recitač-
ním pásmem příjemně dopl-
nily program členky hudební 
skupiny Korda Magico a Jar-
mila Pokorná. 

Po skončení vernisáže 
si zájemci mohli vytisknout 
stránku na ručním knihtisku. 
Výstavu pořádá Sbor Jednoty 
bratrské v Holešově ve spolu-
práci s  Městskou knihovnou 
Holešov.    

JZ        

O adventu se říká, že je to období rozjímání, 
klidu a starých zvyků. Pro Holešovský dětský sbor 
Moravské děti je to ale trochu jiné. Po nedávném 
koncertě v Holešově, kde zazněly v podání našich 
zpěváčků libé tóny Vivaldiho Glorie, už museli 
sboristé „přeladit“ na vánoční tóninu. Moravské 
děti ve dnech 5. a 8. prosince koncertovaly v Kon-

Vyprodané a úspěšné předvánoční koncerty 
Moravských dětí a Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín

gresovém centru ve Zlíně a mají za sebou dva 
úspěšné koncerty s  doprovodem Filharmonie 
Bohuslava Martinů Zlín.

První koncert „O Vánocích bílých“ navodil 
vánoční atmosféru melodiemi skladatelů Duka 
Ellingtona, Irvinga Berlina, George Bizeta, Leroy 
Andersona, Antonia Vivaldiho, Josefa Suka atd.

Další koncert „Hudební na-
dílka pro děti“ byl předvánočním 
putováním po různých zemích pro 
děti a jejich rodiče. Nadílku při-
náší někde Santa Claus, Mikuláš 
nebo i děda Mráz, ale tentokrát to 
byla hlavně Filharmonie Bohusla-
va Martinů s  Moravskými dětmi  
a moderátorem – zlínským hercem 
Rostislavem Markem.

Dirigentem obou koncertů 
byl anglický dirigent Kirk Tre-
vor, který působil jako šéfdirigent 
Filharmonie Bohuslava Martinů 
v  letech 1995–1999. V  současnos-
ti je šéfdirigentem dvou orchestrů 

– Indianapolis Chamber Orchestra a Missouri 
Symphony. Na oba koncerty skladby nacviči-
la a důkladně připravila děti – jak jinak než naše 
sbormistryně Mgr. Lenka Polášková, pro kterou 
advent rozhodně není dobou klidu a rozjímání…. 
Zvládá to ale skvěle, a to kromě Moravských dětí 
je také sbormistryní sboru na konzervatoři v Kro-
měříži, dospěláckého sboru Smetana v Hulíně, do-
provází studenty na soutěžích a doma je mámou 
dvou šikovných malých kluků – Honzíka a Adám-
ka. Věříme, že koncerty udělaly všem posluchačům 
radost a navodily tu správnou předvánoční atmo-
sféru. Na závěr musím prozradit, že oba zlínské 
koncerty byly beznadějně vyprodány!

Zveme tímto všechny přátele Moravských 
dětí, rodiče i širokou veřejnou na tradiční vánoč-
ní koncert v Holešově, kde společně s námi bude 
účinkovat dětský pěvecký sbor Plamínek 3. ZŠ  
a orchestr studentů a absolventů Konzervatoře  
P. J. Vejvanovského Kroměříž. Těšíme se na vás -  ve 
čtvrtek 26. 12. v 17.00 hod. v kostele Nanebevzetí 
P. Marie v Holešově.

Mgr. J. Slovenčíková, Moravské děti
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Dne 3. prosince v 18.00 hodin se uskutečnil Adventní koncert učitelů ZUŠ 
Holešov v  kostele Nanebevzetí Panny Marie Holešov. Koncert zahájil ředitel 
školy PhDr. Jaroslav Zámečník, který rovněž symbolicky zapálil adventní svíci 
před hlavním oltářem. Na koncertě před zcela zaplněným kostelem vystoupi-
li  takřka všichni pedagogové školy hrající na různé hudební nástroje (housle, 
klavír, flétny, lesní roh, violoncello, contrabas, kytary, trubka, varhany a zpěv). 
Zazněly především melodie starých mistrů, ale i skladby současných autorů 
(např. profesora kroměřížské konzervatoře Miloslava Gajdoše v  jeho Káno-
nické suitě pro violoncello a contrabas) či skladby Ladislavy Jančové a Nelly 
Billové. Průvodního slova se ujala pedagožka školy Jana Lochmanová. Ředitel-
ství školy a pedagogický sbor děkují touto cestou Římskokatolické farnosti Ho-
lešov za umožnění vystupovat v prostorách zdejšího kostela v tak příjemném  
a důstojném prostředí. Zároveň přejeme všem našim žákům, jejich rodičům  
a široké holešovské veřejnosti příjemné prožití vánočních svátků a do nadchá-
zejícího roku 2014 hodně úspěchů, rodinné i pracovní pohody, zdraví a štěstí. 
Na setkání s vámi se těšíme v úterý 21. ledna 2014 v 18.00 hod., kdy bude v kos-
tele uveden V. varhanní koncert Ludvíka Šuranského, pedagoga školy.

Ředitelství a pedagogický sbor ZUŠ Holešov

Adventní koncert učitelů 
Základní umělecké školy Holešov

Kulturně společenské akce:
Novoroční ohňostroj
středa 1. 1. 2014 – 17.00 hod., zámecká zahrada
občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.

VI. Reprezentační ples města
sobota 18. 1. 2014 – 19.30 hod., zámek Holešov
Hvězda večera: Moderátor, zpěvák, herec – Ro-
man Vojtek. K tanci a poslechu hrají: Avion BIG 
BAND Zlín, Showband Pavla Březiny, cimbálová 
muzika Linda. Slavnostní předtančení: Taneční 
škola A&A Mědílkovi Zlín. V rámci programu vy-
stoupí: Barmani Zlín, ukázka krasojízdy…
Vstupné: 500,-Kč/velký sál, 350,- Kč/malé sály.
V ceně: místenka, večeře v nové zámecké restaura-
ci a 0,7 l vína dle výběru (pro 2 osoby).
Předprodej: MIC Holešov 

Přednáška - Seilernové na Moravě a na Holešov-
sku, 30. 1. 2014 - 17.00 hod. – studovna Městské 
knihovny Holešov. Povídání o osobnostech, ma-
jetcích a osudech rodu Seilernů. Přednáší Ing. Jan 
Dúbravčík, místopředseda Vlastivědného kroužku 
v Holešově. Vstupné: 25,- Kč

KONCERTY:
Vánoční koncert - Moravské děti
sbormistryně: Lenka Polášková, klavíristka: Mar-
tina Mergentalová
čtvrtek 26. prosince 2013 - 16.30 hod.
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Holešově
dále účinkují: Dětský pěvecký sbor Plamínek

Program MKS - prosinec, leden
Orchestr studentů a absolventů Konzervatoře P. 
J. Vejvanovského Kroměříž. Vstupné dobrovolné
 
Slavnostní novoroční koncert 
neděle 12. 1. 2014, zámek Holešov
Slavnostní novoroční koncert s číší vína a přípit-
kem p. starosty - Pavla Svobody.
Účinkuje: Holešovský komorní orchestr pod vede-
ním um. vedoucího I. Kurečky.
Program: výlet do světa opery a operety se zpěvem 
a tancem. Vstupné:  100,- Kč, předprodej: MIC

KINO:
29. ledna 2014  - HRDINOVÉ Z DARANU
Strhující dobrodružný příběh pro děti i dospělé o 
přátelství, o víře v sebe sama, o snaze něco dokázat 
a někomu pomoci.  Jedenáctiletý anglický chlapec 
Jimmy žije v Africe se svou velmi zaměstnanou 
matkou, která na něj nemá čas. Jimmy na místním 
tržišti potká domorodou dívku Charitu a sněhově 
bílou mluvící žirafu Seraf. Tajemná Seraf daru-
je Jimmymu kouzelný talisman a líčí mu příběh 
o dvou domorodých kmenech, které mezi sebou 
válčí o půdu. Jimmy je prý jediný, kdo může ten-
to konflikt vyřešit. Čeká ho náročná a nebezpečná 
cesta do vnitrozemí. Holandsko, rodinný, 86 min., 
CinemArt, vstupné 35 Kč

VÝSTAVY:
400 let Bible kralické, do 30. 12. 2013 
Výstavu pořádá Sbor Jednoty bratrské v Holešově 
ve spolupráci s Městskou knihovnou Holešov. Sou-

částí výstavy bude i vzácný originál Bible kralické 
z roku 1613 a zájemci si budou moci vytisknout 
stránku na ručním knihtisku. Vstup zdarma.

Autoportréty
7. 1. - 28. 2. 2014 - studovna Městské knihovny 
Holešov. Vystaven je výběr reprodukcí vlastních 
podobizen malířů, grafiků a sochařů z různých 
zemí světa od doby gotické po současnost z roz-
sáhlé sbírky Jiřího Valenty. Otevírací doba: Út: 
8.00-12.00 / 13.00-18.00 hod.; Čt, Pá: 8.00-12.00 / 
13.00-17.00 hod. Vstup zdarma.

Připravujeme:
KINO: 26. února 2014  - FERDA MRAVENEC
Dětské pásmo obsahuje povídky: Příhody Ferdy 
Mravence (17 min.), Ferda v mraveništi (16 min.),
Ferda v cizích službách (11 min.), Příhody Brouka 
Pytlíka (14 min.), ČR, loutkový, pohádka, 58 min., 
Bontonfilm, vstupné 35 Kč

Modelářská prodejna 
v Bystřici pod Hostýnem!
Prodej plastikových modelů letadel, bojové 
techniky, lodí, aut od firem Revell, Academy, 
Airfix, Italeri, Tamiya, Hasegawa.  Provozu-
jeme kamenný i internetový obchod, vše za 
internetové ceny.
Tel. 605371512, Obchodní 1576  B.p.H.
www.gomoto.cz 



12 Holešovsko

Přemýšlíte o nové plesové sezoně?
Rádi bychom Vás pozvali na VI. Reprezentační ples města Holešova, který 
se bude konat v sobotu 18. ledna 2014 a jehož hlavní hvězdou bude Roman 
VOJTEK – herec a zpěvák, vítěz show České televize STARDANCE. Jedna 
z největších a nejobsazovanějších muzikálových hvězd České republiky.

Mgr. Jana Slovenčíková

VI. Reprezentační ples města 
s Romanem VOJTKEM

ODVOZ A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

Včetně vystavení dokladu o ekologické likvidaci 
vašeho autovraku NA MÍSTĚ

Tel.: 777 550 621, 608 749 219
Autovrakoviště Třebětice

Za kompletní nebo téměř kompletní autovrak 
vyplatíme 1000,- Kč
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ŠKOLSTVÍ

Již šestnáctý rok jsme 26. října vyrazili na Lysou horu tradičně uctít pa-
mátku našeho spolužáka z  holešovského gymnázia Petra Kasaje, který nás 
tragicky opustil v roce 1998. 

Sešlo se nás tentokrát 16. Za krásného slunečného a teplého počasí jsme 
dorazili po cestě plné vzpomínek na vrchol Lysé hory. Jako každý rok jsme se 
shromáždili u vrcholového obelisku, připili symbolickou skleničkou a ales-
poň na chvíli jsme všechny své myšlenky věnovali Petrovi. Chybíš nám, Petře, 
vzpomínáme...

V Holešově dne 15. 11. 2013
Miloslav Růžička - třídní a studenti - spolužáci

Za Petrem na Lysou horu

Víte, jak vypadal svatý Vojtěch, Jan Nepo-
mucký nebo Anežka Přemyslovna? My také ne, 
přesto jsme v minulém školním roce požádali ně-
které žáky z 1. ZŠ Holešov, aby namalovali, jak si 
představují sv. Jana Sarkandra. Tyto obrázky jsme 
na požádání paní Běly Gran Jensen z hnutí Sto-
nožka zaslali pro připravovanou knihu pana pro-
fesora Petra Piťhy „Světla na nebi“ s podtitulkem 
„Děti a učitelé České republiky k výročí slovanské 
misie na Moravu“. V knize jsou v šesti jazycích 
velmi pěknou civilní formou připomenuty živo-
ty  některých    českých svatých, jejich lidské kva-
lity a historický význam pro další pokolení. Naše 
škola si vybrala k ilustraci sv. Jana Sarkandra, pro-
tože tento kněz působil mimo jiné i v Holešově.
Publikace byla vytištěna k celostátním oslavám 
1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Vel-

Světla na zemi i na nebi
kou Moravu a sloužila jako dar různým oficiálním 
hostům z řad vědců, diplomatů, politiků, biskupů 
či umělců. Žáci Nikol Guľová, Ivo Kryštof, Natálie 
Olšáková, Hugo Kuhl, Kristýna Ordeltová a Dani-
el Vydra, jejichž ilustrace byly do knihy vybrány, 
obdrželi každý jeden výtisk, který jim byl v pátek 
22. 11. 2013 slavnostně předán. V knize, která vy-
šla pod záštitou předsedkyně Parlamentu ČR paní 
Miroslavy Němcové, arcibiskupa olomouckého  
a metropolity moravského Mons. Jana Graubnera, 
ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR prof. 
PhDr. Petra Fialy, Ph.D., LL. M., a ministryně kul-
tury paní Mgr. Aleny Hanákové jsou ilustrace dětí 
z celkem 31 škol, mezi nimi nám nejbližší je Cír-
kevní ZŠ Kroměříž a ZŠ Dřevohostice.

Mgr. Jarmila Růžičková

Od zahájení školního roku uběhly již tři mě-
síce, které byly ve 2. Základní škole naplněny nejen 
výukou, ale i mnoha motivačními aktivitami pod-
porujícími vzdělávání.

V rámci Evropského dne jazyků každoročně 
probíhá v celé Evropě řada zajímavých akcí, jejichž 
cílem je poukázat na jazykovou rozmanitost 
a vybídnout ke studiu cizích jazyků. Také žáci 2. 
stupně naší školy se v září zapojili do oslav a k to-
muto dni vytvořili zajímavý projekt. Měli jsme 
možnost přivítat návštěvu až z  daleké Austrálie, 
klauna, který pobavil svým interaktivním vystou-
pením žáky všech ročníků. Tím, že celé představe-
ní probíhalo v angličtině, přispělo k rozvoji jazyko-
vých dovedností. 

Rádi bychom tedy na základní rovinu všeo-
becného rozvoje dětské osobnosti postavili další 
stavební kámen, a to v podobě zaměření na aktivní 
užití cizího jazyka v praxi. I proto jsme pro zájem-
ce od ledna roku 2014 zajistili konverzace s rodi-
lým mluvčím.

Jsem velmi ráda, že se nám podařilo začle-
nit do mezinárodního e-twinningového projek-
tu – Middle European Tales – Pověsti ze střední 
Evropy. Patříme mezi vybrané školy z  Rakouska, 
Slovenska a Česka, které v anglickém jazyce zpra-
cují formou plakátu, loutek, komiksu, rozhlasové 
hry… pověsti charakteristické pro oblast, ve které 

Od září do Vánoc
žijí a výstup z  této činnosti přepošlou partner-
ským školám. Netradiční formou tak budou mít 
možnost se seznámit s  historií a kulturou nejen 
naší země, ale i zemí ostatních a v nemalé míře se 
zdokonalí v angličtině. 

Dalším projektem je Tandem – Němčina ne-
kouše - se zaměřením na výměnné pobyty mládeže. 
Je realizován ve spolupráci s velvyslanectvím Spol-
kové republiky Německo. Žáci, kteří budou opouš-
tět naši školu, mohou tedy na pomyslnou startovní 
čáru života vstupovat s mírným náskokem. 

Nelze také nezmínit alespoň některé další 
aktivity, jichž se naši žáci účastnili – návštěva di-
vadelních představení ve Zlíně, beseda k volbě po-
volání, slavnostní předávání slabikáře prvňáčkům, 
vánoční dílny pro rodiče a děti, účast na pěvecké 
soutěži s  velmi pěkným umístěním našich žáků 
na předních místech, účast v šachové soutěži, byli 
jsme pořádající školou tradičního Poháru starosty, 
akce Děti v pohybu…

Ze strany mých kolegů – učitelů mi bylo sděle-
no, že o kom se nepíše v Holešovsku, jako by nebyl. 
Rozhodně nepatřím mezi příznivce zviditelňování 
se za každou cenu a psaní článků k  sebemenším 
akcím, které se ve školských zařízeních pořá-
dají. V  této souvislosti si dovolím citovat slova  
Prof. PhDr. Petra Piťhy, nesmírně moudrého člo-
věka, pedagoga, bývalého ministra školství, slova, 

která jsou stále aktuální a pravdivá: „V době bulva-
rizace tisku, všeobecné povrchnosti a reklam, je těžké 
vytvářet kvalitní, klidnou školu. O dobrých školách 
se nebude psát v tisku, nebudou mít úžasně atraktiv-
ní nabídku, budou mít potíže, protože poctivou prací  
a péčí o žáky budou rodičům dělat starosti.“

Závěrem bych chtěla všem popřát klidný 
předvánoční čas bez zbytečného shonu a stresu, 
Vánoce provoněné láskou a pohodou a hlavně…
pevné zdraví.

Helena Moravčíková, 
ředitelka 2. ZŠ Holešov

PROSBA
Prosím všechny pejskaře, kteří chodí ven-
čit své pejsky od pálenice na Rymickou, 
sbírejte exkrementy po svých pejscích. Je 
jich tam hrůza!!! Já venčím svého psa 4x 
denně. Mám s  sebou pytlíky a po svém 
psovi si vždy uklidím. Občas se stydím za 
to, co vidím. Nebaví mě už vysvětlovat, že 
psí bobky nejsou naše. 

Marie Zachovalová 
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Holešov - Mikulášsky a vánočně laděný den 
otevřených dveří proběhl ve 3. Základní škole Ho-
lešov 5. listopadu. Již tradičně je tato akce spojena 
s vánočním jarmarkem drobných předmětů, kte-
ré z velké většiny vyrábějí žáci školy v zájmových 
kroužcích. Od rána až do odpoledních hodin si 
návštěvníci mohli prohlédnout prostory celé bu-

Den otevřených dveří ve 3. ZŠ Holešov
dovy. V  1. ročnících dokonce probíhaly vzorové 
hodiny pro rodiče a rodiny prvňáků. Podívat se do 
své budoucí školy přišly se svými učitelkami i děti 
z mateřských škol. Pro ně byl připraven i krátký 
kulturní program. Nedávno byla dokončena další 
etapa investiční akce na opravách krytého pla-
veckého bazénu. Mimo pravidelnou výuku těles-

né výchovy zde nově probíhají lekce plavání pro 
kojence, batolata a děti předškolního věku pod 
odborným vedením pracovníků Okresního svazu 
Českého červeného kříže Kroměříž. Ředitelství 
školy tak s  nedílnou podporou města neustále 
zvyšuje již tak dobrou vybavenost školy.    

JZ     

Letos se v  SVČ – TYMY konala tradiční 
akce Vánoce na Hané a Valašsku, která proběhla 
ve dnech 27. a 28. 11. V obou dnech se akce zú-
častnilo přes 400 dětí z mateřských a základních 
škol z Holešova a širokého okolí. Měli jsme velkou 
radost, že i letos k nám přijely děti z mateřské ško-
ly z Bystřice pod Hostýnem, Rychlova, Prusinovic  
a základní a mateřská školy ze Sazovic. Dále se 
akce zúčastnily děti z  1. a 3. základní školy Ho-
lešov a Mateřské školy Sluníčko. V devadesáti-
minutovém programu se dozvěděly o tom, jak 
trávili vánoční svátky naši předkové, dozvěděly se 
o zvycích, tradicích, měly možnost ochutnat ha-
nácké i valašské koláče, také čaj z devatera kvítí. 
Letos poprvé děti mohly obdivovat také troubení 
ponocného a zpracování ovčí vlny na tradičním 
kolovrátku. Všichni účastníci této akce měli mož-
nost obdivovat krásné hanácké a valašské kroje 
a na památku domů si odnesli ručně malované 
perníčky a recepty tradičních vánočních pokr-
mů. Kromě povídání o tradicích si děti vyrobily 

Tradiční Vánoce na Hané a Valašsku se konaly v TYMY
ozdobu na stůl, napsaly dopis Ježíškovi, podívaly 
se, jak se vyrábí adventní věnce a také si u velkého 
betléma zazpívaly vánoční koledy. Nádherná at-
mosféra a rozzářené dětské oči provázely oba dva 
dny. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli 
na přípravě této velmi nároč-
né akce. Jednalo se o 60 dob-
rovolníků. Děkujeme 3. Zá-
kladní škole za zajištění žáků 
8. ročníku. Velmi děkujeme 
paní Martě Konečné, Zdence 
Chudárkové, Jaroslavě Vaš-
kové, Drahomíře Hrubanové 
a Karlu Bazikovi za ukázky 
tradic. Velké poděkování si 
zaslouží také všichni ostatní 
dobrovolníci z  řad aktivních 
důchodkyň. Nad touto akcí 
převzal záštitu hejtman Zlín-
ského kraje Stanislav Mišák, 
kterému moc děkujeme také 

za finanční podporu, dále děkujeme za podporu 
městu Holešov a europoslankyni Olze Sehnalové. 
Všem vám přejeme klidný a láskyplný adventní čas.

Mgr. Jarmila Vaclachová
ředitelka SVČ - TYMY

Jako každoročně, i letos 
tvořili žáci   ZŠ v Přílepích   
adventní věnečky. Každý 
den v týdnu před adventem 
se věnovala jedna ze tříd   
dvě hodiny  této krásné, ale 
pro mnohé   náročné práci. 
Nejvíce námahy jim dalo, 
vytvořit zelený základ z vět-
viček jehličnanů, přízdoba 
pak pro ně už byla jedna 
velká soutěž, kdo bude mít 
věneček hezčí. To se oprav-

Holešovští zahrádkáři tradičně podpořili adventní 
výtvarné tvoření žáků ZŠ Přílepy

du nedalo posoudit. Každý byl jiný a jinak krás-
ný. Sladěné barvy svíček a stuh, ale také doplňky   
z přírodního materiálu, kterým věnečky děti doz-
dobily, byly vhodně využity. 

Děti se tak učí již od 1. třídy základům este-
tiky, ale také ruční práci. Myslím, že i když takto 
utvořený věneček nevyjde levněji, než kdyby si jej 
koupili, ten pocit, že si jej sami vytvoří a donesou 
domů, je pak těší po celou adventní dobu.      

Vlasta Čablová
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Středisko volného času, příspěvková organizace 
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel.: 573 39 69 28, 734 358 563, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz

PROVOZ TYMY 
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí – pátek 8.00 – 18.00. 
Spontánní aktivity (kulečník, stolní fotbálek, stol-
ní tenis, trampolína, ICM): pondělí – pátek 14.00 
– 18.00. Objednávky tělocvičny dle předchozí te-
lefonické domluvy minimálně den předem v kan-
celáři na tel.: 573 39 69 28, 734 358 563

ZVEME VÁS
20. 12. VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ V ČAJÍRNĚ - od 
18.00, posezení s kytarami, zpívání lidových i vá-
nočních písní…, vstupné dobrovolné
20. - 21. 12. VÁNOČNÍ NOČNÍ DESKOHRANÍ 
– od 18.00, cena: 70,- pro členy deskohraní, 100,- 
ostatní, přihlášky do 18. 12.
22. 12. ZVONEČKOVÉ KOLEDOVÁNÍ se Zr-
níčkem – v 9.00 u stromečku na náměstí E. Bene-
še, zvonečky, rolničky s sebou
28. 12. ŠTĚPÁNSKÝ TURNAJ V SÁLOVÉ KO-
PANÉ pro děti a mládež do 18 let– od 14.30, máš 
chuť si zahrát fotbal? Tak přijď. Těšíme se na tebe, 
cena: 10,- Kč, bližší informace v kanceláři TYMY
28. - 29. 12. DĚTSKÝ SILVESTR – od 18.00 
noc plná překvapení a zábavy s půlnočním „pří-
pitkem“,  cena: 100,- pro členy deskohraní, 150,- 
ostatní, přihlášky do 20. 12.
Od 1. 12 do konce roku – Výstava fotek k akci 
Fair play – jedná se o festival propagující netra-
diční a extrémní sporty. Výstava bude probíhat po 
celý měsíc prosinec.
4. 1. NOVOROČNÍ POCHOD HOSTÝNSKÝ-
MI HORAMI – v 9.00 sraz na AN Holešov, mož-
nost zapůjčení trekkingových holí za 20,- Kč, do-
pravu + občerstvení hradí každý sám
5. 1. NOVOROČNÍ BADMINTONOVÝ TUR-
NAJ – od 13.00, dvě kategorie: do 16 let a od  
16  let, startovné: 20,- Kč, přihlášky do 3. 1. 
10. 1. HARMONIZAČNÍ CVIČENÍ S MILADOU 
HYÁNKOVOU – od 16.00 do 19.00. Protistresové 
psychosomatické cvičení pro každodenní praxi 
s prvky jógy, tai-či, nácvik relaxace. Cena: 95,- Kč
10. 1. REPUBLIKOVÉ FINÁLE VÝTVARNÉ, 
RUKODĚLNÉ, KERAMICKÉ A LITERÁRNÍ 
SOUTĚŽE SEDMIKVÍTEK 2013 – vyhlášení 
s  programem od 17.00, vstupné: 40,- /vyhlášení 
výsledků literárního Sedmikvítku od 19.00/
11. 1. KOUZELNICKÁ ŠKOLA – od 14.00, učí-
me se triky a kouzla s Mirkem Svobodou
11. 1. RC MODELY – novoroční turnaj od 14.00, 
vstupné: děti do 15 let 10,- Kč, dospělí 20,- Kč
12. 1. SILOVÝ VÍCEBOJ PRO NEJMENŠÍ – od 
10.00 /pro děti do 7 let včetně/, disciplíny: běh, vý-

drž na hrazdě, hod daleký, skok z místa, startovné: 
10,- Kč, přihlášky do 9. 1.
15. 1. TURNAJ VE HŘE DUCH – od 17.00, pro 
děti od 8 do 15 let, startovné 10,- Kč, přihlášky 
do 14. 1.
17. 1. NOVOROČNÍ ZUMBA – pro děti do 15  
let, od 17.00 do 18.00, vstupné: 20,-
17. 1. – 18. 1. NOČNÍ DESKOHRANÍ - od 18.00, 
cena: 70,- Kč pro členy deskohraní, 100,- Kč ostat-
ní, večer s deskovými hrami a nejen to, přihlášky 
do 15. 1.
18. 1. KERAMICKÁ DÍLNA – od 14.00 do 18.00, 
cena: 40,- dospělí, 20,- děti, přihlášky do 15. 1.
18. 1. VÝROBA ŠPERKŮ – od 14.30, cena: 60,-/
dítě, 120,-/dospělí včetně materiálu, přihlášky do 
15. 1.
19. 1. PUSTEVENSKÉ SNĚHOVÁNKY – odjezd 
v 9.00 z AN Holešov, návrat mezi 16.00 až 17.00, 
bohatý program: valašské speciality, možnost sáň-
kování a lyžování, ledové a sněhové sochy, tradič-
ní vycházka k soše Radegasta,  informace o ceně 
v TYMY, přihlášky do 13. 1. 
21. 1. MUZIKOTERAPIE - od 16.00, cena: 400,-
/3 hodiny,  přihlášky do 17. 1.
24. 1. PLES TYMY – zveme všechny rodiče, 
přátele, sponzory, sousedy a širokou veřejnost 
od 20.00, vstupné: 100,- v předprodeji, 150,- na 
místě, k tanci a poslechu hraje skupina QUANTO, 
zajištěn bohatý program a občerstvení
24. 1. PREMEDICAL CENTRUM PREVEN-
TIVNÍ MEDICÍNY -  možnost  vyšetření od 9.00 
do 20.00, informace a přihlášky v TYMY
25. 1. MAŠKARNÍ KARNEVAL – „PIRÁTI 
Z KARIBIKU“ – od 15.00, pestrý program /tan-
ce, hry, soutěže…/, vstupné: dospělí i děti 30,- Kč, 
děti v masce 10,- Kč
25. 1. KOUZELNICKÁ ŠKOLA – od 13.00, učí-
me se triky a kouzla s Mirkem Svobodou
26. 1. LEDNOVÝ TURNAJ NA PS 3 – od 13.00, 
startovné: 10,- Kč, přihlášky do 24. 1. 
26. 1. POHÁDKY TISÍCE A JEDNÉ NOCI - 
divadélko HVÍZD v TYMY od 15.00 – premiéra 
představení, vstupné: 40,-  
31. 1. - 2. 2. 2014 LEDOVÁ PRAHA
Poznávací výlet do Prahy pro děti i dospělé - pro-
cházky Prahou, Královská cesta, prohlídka muzeí. 
cena: 850,- (v ceně doprava, účastnický poplatek, 
ubytování, průvodce, placka na MHD). Zájemci, 
hlaste se v kanceláři.

Každé úterý od 18.00 JÓGA PRO ŽENY – po-
máhá ženám najít svou vnitřní podstatu, harmo-

nizuje tělo i duši ženy. Je určena pro úplné začá-
tečnice i pokročilejší jogínky (dechové techniky /
pranajáma/, asány, jógové sestavy Pozdrav Slunci 
a Pozdrav Měsíci, antristresová cvičení, mantry, 
mudry prstů, tibetské techniky vedení energie, ak-
tivace čaker a meditace) PŘIDEJTE SE K NÁM!
23. 2. - DÍVKA ROKU 2014 - dívky a slečny, 
přijďte ukázat, že i hezká děvčata jsou chytrá, sou-
těž je určena dívkám ve věku 13-15 let , k termínu 
konání musí dosáhnout minimálně 13 let a ke dni 
konání finále nesmí dosáhnout 16 let. Účastnic-
ký poplatek 100,- Kč. Čekají vás úžasné zážitky 
a hodnotné ceny. Soutěžní disciplíny: rozhovor 
s  moderátorem, test znalostí, zručnost, doved-
nost, aerobik, volné vystoupení, módní přehlídka. 
Přihlášky nejpozději do 7. 2. 2014.
8.2. HOLEŠOVSKÝ TALENT 2014  - Už se to blí-
ží, příležitost má každý. Ukaž se i ty! Předveď svůj 
talent, ať je jakýkoli (tanec, zpěv, kouzlení, folklor, 
skupina, karate, žonglování, počty a mnoho dal-
ších), možnost pro jednotlivce, páry i skupiny, 
otevřeno všem věkovým kategoriím, přihlášky do 
31. 1. Vítěze čekají super ceny! 

KULTURA
MATA – HARI – DIVADLO BROADWAY – 
MUZIKÁL MICHALA DAVIDA – hudební 
příběh nejslavnější špionky, hrají: K. Brožová, 
J. Vojtek, M. Vašut, J. Langmajer, M. Vojtko, M. 
Stropnický, A. Háma, sobota 8. března, odjezd 
7.00 z AN Holešov, cena: 1 100,- nebo 1 300,- dle 
kategorie sedadel

!!! 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, 
mobil: 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, 
mobil: 734 358 563 )

Nabízíme pronájem jídelny a kuchyňky na rodin-
né oslavy, schůze apod. Cena pronájmu: jídelna: 
60,-/hod., kuchyňka: 60,-/hod.

V NOVÉM ROCE 2014 PŘEJEME VŠEM HOD-
NĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A POHODY A TĚŠÍME 
SE NA SPOLEČNĚ STRÁVENÉ CHVÍLE.

Holešov (JZ) - Mikuláš nezapomněl přijít ani do holešovského centra pro ma-
minky s  dětmi na mateřské dovolené Srdíčko. Čtvrteční podvečer 5. prosince sem 
přišla oslavit Mikuláše a obdarovat svoje ratolesti téměř čtyřicítka rodičů. Protože se 
jednalo o ty nejmenší děti, neměl s sebou Mikuláš žádného čerta, jen dva anděly. Jed-
noho většího, který mu pomáhal s náročnou nadílkou, protože některé děti se hodně 
bály. A druhý andílek byl malinký a utěšoval ty moc plačící děti slovy: „Neboj se, to je 
můj tatínek.“ Ten večer měl zde Mikuláš opravdu náročnou službu, protože dětí bylo 
moc a věnoval se každému zvlášť. Nám ale řekl, že v Srdíčku naděluje již třetím rokem 
a velmi ho to baví a těší.   

Mikuláš v Mateřském centru 
Srdíčko
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Na Country bále v TYMY  se práskalo 
bičem

Letošní Country bál se konal v pátek 8. 11. 
2013. K tanci a poslechu opět hrála holešovská 
country skupina Texas. Pravou atmosféru ve sty-
lu country vytvořili tanečníci skupiny Kentucky, 
kteří v průběhu večera předvedli několik country 
tanců a zájemce také jeden z tanců naučili. No-
vinkou letošního Country bálu byla ukázka práce 
s honáckých bičem, kterou předvedl Dušan Polá-
šek - ŠERIF. Chtěla bych poděkovat všem členům 
skupiny Texas, tanečníkům Kentucky, Dušanu 
Poláškovi i ostatním účinkujícím za vytvoření 
skvělé nálady a všem svým spolupracovníkům za 
přípravu a pomoc. Velký dík si zaslouží všichni, 
kteří nám poskytli sponzorský příspěvek.

Podzimní „ Dámská jízda“ v TYMY
V sobotu 9. 11. se uskutečnila v TYMY tra-

diční podzimní „Dámská jízda“.  Ženy se dozvě-
děly spoustu nových informací, např. o výrobcích 
firmy Just, o medu a dalších výrobcích z pylu,  
o technice patchwork a o pozitivních účincích po-
bytu v solné jeskyni. Program byl zpestřen ukázka-
mi cvičení tai-či, pilates, jumping trampolínkami, 
break dance a společenského tance. O přestávce 
mohly přítomné ženy ochutnat výrobky zdravé 
stravy firmy Amunak, výborný kváskový chleba  
z pekárny Králík Třebětice, obdivovaly šperky  
a další výrobky Hanky Palečkové z Ateliéru Krásno 

Mateřské centrum Srdíčko zve rodiče s dětmi 
do svých  kurzů i v novém roce 2014. 

Otevírá v pondělí 6. ledna, kdy zároveň začí-
ná zahajovací hodina Malované písničky, blok vý-
tvarných činností pro rodiče a děti od 2 do 4 let.  

Mateřské centrum zve do svých kurzů pro nejmenší
Pod vedením lektora se děti učí seznamovat se 
základními výtvarnými technikami, rozvíjejí jem-
nou motoriku rukou, fantazii, ve druhé polovině 
hodiny zpívají, tančí a plní hravé úkoly. 

Malovaná písnička se bude konat každé pon-
dělí od 9.30 do 10.30 hodin.

Mateřské centrum dále nabízí kur-
zy rozvoje jazyka a socializace pro děti 
od 6 měsíců do 4 let Hrátky s batolátky 
a Kolo, kolo mlýnské. V  pravidelných 
třicetiminutových lekcích se rodiče 
s dětmi postupně učí, jak dítě stimulo-
vat a vést k  rozvoji řeči a slovní záso-
by a s  tím související i jemné a hrubé 
motoriky těla. Děti pracují s říkankami, 
písničkami, plní úkoly úměrné svému 
věku, které je například procvičují v ro-
zeznávání barev, tvarů, ovládání těla  
a rovnováhy.

Zahajovací hodiny Hrátek s batolátky se ko-
nají 6. a 7. ledna a Kola, kola mlýnského 7. ledna. 
Kurzy probíhají každé pondělí a úterý dopoledne. 

Přihlásit se můžete buď na e-mailové adrese 
m.c.srdicko@seznam.cz, na telefonním čísle 573 
397163, anebo se můžete přijít rovnou podívat do 
zahajovacích hodin.

První týden v lednu se můžete přijít podívat 
i do dalších kurzů MC: každé pondělí v 10 hodin 
je to Cvičení pro čiperky, které probíhá pod vede-
ním lektorky v tělocvičně v TyMy.  Kurzy pro děti 
předškolního věku, které probíhají v odpoledních 
hodinách v rámci programu Podporujte všestran-
ný rozvoj svého dítěte. V pondělí v 16 hodin jsou 
to Výtvarné hrátky a v úterý v 15 hodin kurz No-
tička – první krůčky k hudbě.

Více informací o činnosti a nabídce MC Sr-
díčko najdete na www.srdicko.estranky.cz.

Mateřské centrum Srdíčko 

Adventní měsíc ve SVČ TYMY
a dětské módní doplňky Veroniky Petřivalské. Zá-
věr Dámské jízdy již tradičně patřil módní přehlíd-
ce, kterou připravila Kamila Nevřelová z butiku  
K–Fashion, byla doplněna o ukázku módních ka-
belek prodejny Bizon z Holešova. Podzimní Dám-
skou jízdu uváděla Bára Winklerová, které patří 
velký dík za příjemný průběh celého podvečera. 

Florbalový turnaj v TYMY
Nedělní dopoledne 24. 11. 2013 se v tělocvič-

ně SVČ Tymy neslo ve sportovním duchu. Konal se 
zde florbalový turnaj, který jsme zahájili v deset ho-
din. Proti sobě postupně nastoupilo všech pět druž-
stev, hrálo se systémem „každý s každým“. K vidění 
byla spousta pěkných akcí, gólů, bojovnosti a pře-
devším nadšení ze hry a to vše v duchu fair-play.

Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na 
další turnaj, který se uskuteční na přelomu ledna 
a února.

Malí Hanáci a Valaši rozsvítili vánoční 
strom ve Všetulích

Ve čtvrteční podvečer 28. 11. se na zahradě 
TYMY již tradičně rozzářil vánoční strom. Pod 
rozsvíceným smrkem všechny přítomné pozdra-
vila paní ředitelka SVČ Jarmila Vaclachová a pan 
místostarosta Rudolf Seifert. Za zvuku trubky 
nastoupily děti z folklorního souboru Zrníčko  
a Malá Rusava, poté společně zazpívaly vánoční 
písničku a tím všechny přítomné pozvaly na vánoč-

ní program, který pokračoval v tělocvičně TYMY. 
V programu vystoupily dětské soubory z Hané  
a Valašska, děti z folklorního souboru Zrníčko SVČ 
– TYMY a malí Valaši z folklorního souboru Malá 
Rusava z Bystřice pod Hostýnem, kteří všechny 
přítomné potěšili nejen zpěvem valašských písní  
a koled, ale také tanečním vystoupením v hudeb-
ním doprovodu vlastní „cimbálovky“. V programu 
na závěr vystoupil dětský pěvecký soubor Plamínek 
ze 3. ZŠ Holešov s vánočními písněmi a koledami. 

Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ - TYMY

DĚKUJEME RODIČŮM, SPONZORŮM, 
PŘÁTELŮM A VŠEM DALŠÍM ZA CELOROČ-
NÍ PODPORU A SPOLUPRÁCI.

VÁNOCE  PŘINÁŠEJÍ  RADOST A OTE-
VÍRAJÍ SRDCE….

AŤ VÁM  LETOŠNÍ  VÁNOCE  PŘINE-
SOU HODNĚ RADOSTI  A  LÁSKY.

A TATO RADOST AŤ VÁS NEOPUSTÍ PO 
CELÝ ROK !

ZA KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ TYMY – SVČ 
Mgr. JARMILA VACLACHOVÁ, ředitelka

NABÍZÍME:
• plavání dětí od 6 měsíců do 8 let
• počet dětí ve skupince max. 8
• skupinky dle věku, plaveckých dovedností 
 a přání rodičů
• možnost náhrad zameškaných lekcí

PLAVÁNÍ KOJENCŮ, BATOLAT A DĚTÍ 
PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU V HOLEŠOVĚ

Kde:  3. Základní škola Holešov, Družby 329
Kdy:  každý čtvrtek od 21. 11. 2013
Kontakt:
OS ČČK Kroměříž, Koperníkova 2646
tel.: 777 627 440, mail: plavani-cck@seznam.cz
Těšíme se na Vás.

OPRAVA REDAKČNÍ CHYBY
Redakce Holešovska se omlouvá všem 

svým čtenářům, vedení Gymnázia L. Jaro-
še a především sportovcům, kteří repre-
zentovali gymnázium na Sportovním dni  
o Pohár starosty města Holešova za uvede-
ní špatného pořadí vítězů letošního roční-
ku této sportovní soutěže. Vítězem nebyla 
1. Základní škola Holešov, ale Gymnázium 
Ladislava Jaroše. Děkujeme za pochopení.   
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SOCIÁLNÍ OBLAST, FIRMY

V páteční odpoledne se na chodbách DPS (dům s pečovatelskou služ-
bou) na Novosadech začaly zjevovat bytosti andělské i čertovské. Pro obyva-
tele domu bylo připravené posezení a každý, kdo přišel, si mohl vybrat svoje 
místečko. Atmosféra byla umocněna krásnou výzdobou stolů s pohoštěním, 
svíčkami a také adventním věncem, kde se rozhořela první svíčka. Kolem 
třetí hodiny se mumraj utišil a všichni se těšili, že přijde patron svého svátku 
- sv. Mikuláš. A ten vskutku přišel, v celé své parádě. 

Zahájení besídky se ujala vedoucí CHPS Eva Relichová, připomněla 
důležitost adventního času v dnešní uspěchané době a popřála všem přítom-
ným hlavně hodně zdraví a pokoje. „Tato akce má již dlouholetou tradici, 
snad poprvé se slavil Mikuláš s obyvateli DPS v roce 2006. Právě tato dob-
rovolná akce, kterou chystají každoročně pracovnice pečovatelské služby ve 
svém volném čase, je důkazem toho, že naše služby nejsou jen o výkonech 
a úkolech. Je to také jedinečná příležitost, kdy se mohou lidé sejít s DPS 
dohromady a v případě zájmu si společně zazpívat a prožít aspoň pár chvil 
takto spolu,“ uvedla Relichová. 

Leona Čapková
Charita Holešov

Mikuláš zavítal i do DPS 
Novosady

Za účasti vedení Zlínského kraje v čele s hejt-
manem MVDr. Stanislavem Mišákem, vedení 
města Kroměříže v čele se starostkou Mgr. Danie-

Čistá voda i pro Holešov
lou Hebnarovou a zástupců okolních měst a obcí 
včetně města Holešova byla v polovině října ote-
vřena zrekonstruovaná úpravna vody v Kroměří-

ži, kterou spravuje  firma Vodovody 
a kanalizace Kroměříž, a. s. Z  této 
úpravny je zásobován pitnou vodou 
celý okres Kroměříž  (včetně našeho 
města – od nás voda zase teče v rám-
ci propojené soustavy do ostatních 
míst okresu). 

Úpravna vody v  Kroměříži 
spravuje zcela nejvydatnější prame-
ny (celkem 70 % spotřeby okresu), 
které jsou sice biologicky čisté, ob-
sahují ale  sloučeniny železa a man-
ganu, které jsou odstraňovány na 
úpravně vody v  Kroměříži. Vzhle-
dem k  tomu, že zařízení úpravny 
z  konce sedmdesátých let minulé-

ho století bylo již značně zastaralé, využily VaK 
v  roce 2012 prostředků z  Operačního programu 
Životní prostředí EU (v celkové výši 106 milionů 
Kč) a ze Státního fondu životního prostředí ČR 
(ve výši přes 6 milionů Kč) a pustily se do cel-
kové obnovy a rekonstrukce strojního vybavení 
úpravny, která byla právě dokončena a jejíž celko-
vé náklady dosáhly téměř 182 milionů Kč (chy-
bějící finance dodaly samy VaK). Celé rozsáhlé 
dílo vyprojektovala společnost VODING, stavbu 
provedlo sdružení firem IMOS group s. r. o. Zlín 
a AKRO TECHNOLOGY, a. s., Brno. Podstatou  
rekonstrukce bylo nahrazení zastaralé metody 
úpravy surové vody vápenným mlékem moderní, 
účinnější a levnější metodou ozonizace vody. Tato 
změna rovněž  zvýší kvalitu dodávané pitné  vody 
a tuto kvalitu stabilizuje.

-kb-

V sobotu 16. listopadu se na holešovském 
zámku, k završení oslav 150. výročí založení usku-
tečnil první ročník plesu závodu Sfinx. Tento slav-
nostní večer byl uspořádán pro zaměstnance a je-
jich partnery. Celebritou a zároveň moderátorem 
večera byl známý imitátor Petr Martinák. K tanci 
a poslechu hrála skupina Show band, cimbálová 
muzika Hudci z Kyjova a DJ Navrátil. 

Program byl zpestřen živými sochami před-
stavujícími Michaela Jacksona, Marilyn Monroe, 
Elvise Presleyho a Charlieho Chaplina, dále vstu-
py taneční školy Mědílkovi, orientální ohnivou 
show Duo in Flamenus a barmanským vystou-
pením Jakuba Orla. Pro všechny návštěvníky ne-

Výtěžek z plesu věnuje holešovský Sfinx dětským domovům
chyběl ani bohatě připravený 
raut. Slavnostní události se 
zúčastnilo 360 osob, každý 
přispěl k dobré náladě a věří-
me,  že se tato akce stane pro 
náš závod tradicí.

Za vybranou částku ze 
vstupenek budou zakoupeny 
vánoční dárky pro děti do 
dětských domovů v Bystřici 
pod Hostýnem a v Kroměříži.

Eva Remešová
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SPOLKY, POLITICKÉ STRANY

Likvidační komise „Sdružení zdravotně postižených Holešovska“ sdě-
luje členům, kteří zaplatili členský příspěvek pro rok 2013, že mají nárok dle 
článku XI. stanov při zániku sdružení na podíl finančních prostředků ze zů-
statku po vyrovnání všech závazků sdružení. Tento podíl bude vyplácen ve 
dnech 8. ledna 2014 od 10.00 do 16.00 hod.; 9. ledna 2014 od 10.00 do 14.00 
hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Holešov ve II. patře. 

Poznámka: Členové, kteří chtějí doplatit členský příspěvek pro rok 2013 
ve výši 100 Kč, tak mohou učinit při výplatě podílů.

Za likvidační komisi Marie Holotíková

MÍSTNÍ  ORGANIZACE 
ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ 

 (MO ČSSD)  V HOLEŠOVĚ
děkuje příznivcům a sympatizantům ČSSD za projevenou 
důvěru v uplynulém roce. Současně přeje všem občanům 
příjemné prožití svátků vánočních a hodně štěstí, zdraví 

i osobní spokojenosti v nadcházejícím roce

2014.

Sdělení pro členy Sdružení 
zdravotně postižených Holešovska

Holešov (JZ) - Na každoroční výroční člen-
ské schůzi se sešli členové holešovské organizace 
klub důchodců. Uskutečnila se v klubových pro-
storách bývalého Drive Clubu v  kině Svět 5. lis-
topadu. Organizace má v  Holešově dlouholetou 
tradici a v současné době sdružuje více než 80 čle-
nů, ke kterým ještě přibyli další členové z nedávno 
rozpadlého občanského sdružení zdravotně posti-
žených. Po projednání nezbytných organizačních 
záležitostí  si všichni společně pod vedením man-
želů Sadilových zazpívali tzv. „Všetulskou hymnu“, 
neboť většina členů jsou Všetulané a přivítali se 

Výroční schůze klubu
s oběma místostarosty města Holešova Rudolfem 
Seifertem a Jaroslavem Chmelařem. Ti je společně 
přišli pozdravit a podpořit do další činnosti.  Ná-
sledovala zábavná mikulášská nadílka, kterou za-
jistil Mikuláš společně s čertem a sličnou čerticí. 
Obsah i obal nadílky byly velmi originální a nápa-
dité. Obalem byly papírové taštičky zhotovené ze 
starých závěsných kalendářů města Holešova, do-
konce s háčkovanými oušky a papírovým čertem 
na špejli. Pro všechny je zhotovila Ludmila Sadi-
lová. S originálností obalů si nic nezadal ani jejich 
obsah. Byla v  nich pro každého jednak drobná 

sladkost a ručně pletené teplé ponožky. Ty pro 
všechny připravila Jaroslava Ondráčková z  vlny 
z  rozpletených odložených svetrů. A jak nám 
sama řekla, tyto dárky připravovala ve volných 
chvílích po celý rok. Následovala zábava spojená 
s poslechem dechovek a občerstvením. 

Důchodci se v  klubu  vzdělávají, odreagují 
i pobaví, což je jistě smyslem podobných zaříze-
ní. Spolek zaštiťuje a finančně podporuje město 
Holešov prostřednictvím odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví. Ten pomáhá především s organi-
začními záležitostmi.  

V  rámci projektu Oblast 2 jsme od 
ledna letošního roku uspořádali několik 
zajímavých víkendových akcí. Závěrečnou 
víkendovku v rámci tohoto projektu jsme v 
PS M. Očadlíka Holešov uskutečnili  8.-10. 
11. 2013. Program víkendovky byl velmi 
pestrý a různorodý, v pátek jsme si zahráli 
zajímavé deskové hry, měli jsme také zají-
mavou dílnu s mladým kouzelníkem a také 
jsme se připravovali na naše vystoupení 
na Dětské Portě, takže jsme většinu veče-
ra zpívali naše oblíbené táborové písničky. 
Se dvěma našimi nejoblíbenějšími písnič-
kami jsme dokonce vystoupili na zahájení 

Pionýři z Holešova ukončili projekt 
Oblast 2 supervíkendovkou

Country bálu. Sobotní program  byl věnován ob-
lastnímu kolu Dětská Porta, kde jsme se jednak 
zúčastnili jako soutěžící, ale také jsme částečně 
pomohli s organizací. Odpoledne po skončení této 
akce jsme hráli v tělocvičně míčové hry a také jsme 
trénovali ringo. Druhý den se většina z nás zúčast-
nila výletu do Mikulova a rakouského Laa. Tento 
výlet byl určen také dalším zájemcům z řad našich 
kamarádů, kteří se během roku účastnili různých 
akcí v našem volnočasovém klubu Oáza. Díky pro-
jektu Oblast 2 jsme toho letos hodně prožili a také 
jsme získali další vybavení do našeho klubu. Těší-
me se na další zajímavé projekty. 

Členové PS M. Očadlíka, Holešov
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Třetí listopadový víkend pomáhali holešovští 
skauti městu a místní farnosti. Do práce se pustilo 
více než padesát dětí a jejich vedoucích. Holešov-
ské farnosti pomohli s obnovou zarosteného sadu 
u Bořenovic a během tří dnů vyčistili městský 
pozemek za Dobroticemi nazývaný Propadeňák. 
„Služba městu je nejen poděkováním za materi-
ální a finanční podporu, kterou nám poskytuje. 
Zajímat se o své okolí a pomáhat mu je pro skau-
ty zcela přirozené,“ říká vedoucí holešovského 
skautského střediska Martin Sadílek.

Už v pátek se na bývalé hradisko vydalo šest 
starších skautů a vedoucích, aby zde pořezali ná-
letové dřeviny a posekali vzrostlou trávu. V so-
botu se k práci připojily i mladší děti a pomáhaly 
s odnášením klestí a hrabáním trávy na několik 
hromad, které skauti o týden později spálili. Na 
hlídkách u ohně se střídali celý den. „Lokalita  
s pozůstatky dobrotické tvrze je už od roku 1958 
kulturní památkou a také zde roste památný 
strom, letitá planá hrušeň,“ popisuje Pavla Pšejová 
z odboru životního prostředí. „Pravidelná udržba 
je nutná kvůli zachování původní modelace teré-
nu i rostlinných a živočišných druhů, které se vá-
žou k otevřené travnaté ploše.”

Zatímco v sobotu mladší pracovali u Dobro-
tic, dvacet starších kluků i holek kácelo stromky  
a keře na farním pozemku v Bořenovicích. „Skau-
ti odvedli pořádný kus práce,“ děkuje holešovský 
děkan Jerzy Walczak a uvažuje, co s pozemkem 
dále: „Jako možné varianty se jeví obnova trnko-
vého sadu nebo přeměna na louku.“ 

Skauti odpracovali 220 hodin pro město

Skauti určitě budou mít i v příštím roce pří-
ležitost pomoci svému okolí. Ta je nedílnou sou-
částí jejich činnosti. „Snažíme se děti naučit, že si 
nejde pořád jenom hrát. Klademe důraz na dobré 
skutky, které se v dnešní společnosti často nevidí,“ 
vysvětluje Tereza Šíblová, vedoucí dívčího oddílu. 
Ale i během pracovního dne se čas na několik her 
našel. Mladší děti využily dvou příkopů a valů, 
které po dobrotické tvrzi zůstaly, a zahrály si hru 
Na krále. To starší si u Bořenovic na ohni společně 
uvařili oběd. 

„Je pro nás radost vidět, jak se děti pouštějí 
do práce se stejným nadšením jako do her,“ do-
dává Šíblová. „Učí se nejen cenným dovednostem, 
ale také pozitivnímu přístupu k práci samotné.“ 
A to se jim bezesporu bude, až vyrostou, hodit. 
Výsledky své práce ale mohou skauti i ostatní Ho-
lešované vidět už dnes, třeba při zimní procházce.

Skauti a skautky z Holešova 
(junak.zholesova.cz)
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SPORT

Šestnáctiletý Tomáš Navrátil, jezdec týmu 
Heartattack racing, z Tučap u Holešova se věnuje 
sjezdu na horských kolech už 7. rokem a již 2. ro-
kem jezdí za kategorii juniorů. Za tu dobu obhájil 
nemálo prvních míst a ani letos tomu nebylo jinak. 

V  Českém poháru se jely 4 závody po celé 
republice. První závod si zajel mladý závodník u 
Tábora ve skiareálu Monínec, kde skončil na 6. 
místě. Po Monínci se Český pohár přesunul na 
Moravu do Koutů nad Desnou. Pro Toma jsou 
Kouty velmi oblíbenou lokalitou s  dobrými tra-
těmi, to ukázalo i pěkné 3. místo. Finálový závod 
Českého poháru se konal v šumavském bikeparku 
Špičák. V průběžném pořadí poháru byl závodník 

Tomáš Navrátil na bednách vítězů
na 2. místě, ale po nedělní finálové nevydařené 
jízdě nakonec skončil na 5. příčce. Celkově Tomáš 
v Českém poháru obsadil 3. místo a tím si zaslou-
žil pozici na bedně vítězů. 

Jedna z technicky a vůbec i fyzicky nejnároč-
nějších tratí v  České republice je ve Špindlerově 
Mlýně, kde se v  červenci jelo mistrovství České 
republiky. S  tímto závodem se Tomáš bravurně 
popral, když v  semifinálové jízdě smolně spadl 
na hlavu, ale nakonec nastoupil do finále a zajel 
4. pozici v juniorech a v kadetech dojel na místě 2.

Po závodech ve Slopném, Zlíně a Luha-
čovicích, kde Tomáš obsadil 1. a 2. příčky, se  
o říjnovém státním svátku ve Velkých Karlovicích 

v bikeparku Kyčerka konalo finále závodu WBS 
(Wood Bike Series). V  kategorii juniorů se jed-
nalo o velmi napínavý závod. Šlo o souboj dvou 
juniorů, Tomáš versus Adam (v celkovém seriálu 
vedl Adam v tabulce o 3 body). A jak se říká, rych-
lejší vyhrává, Tomáš dokonale ovládl své schop-
nosti, kolo ho poslouchalo jako beránek a být co 
nejrychleji v cíli bylo pro něj jediným záměrem. 
Čistá jízda bez jediné chybičky zajistila závodní-
kovi zlatou medaili a šťastný pocit stát na nejvyš-
ším stupni vítězů. Tomáš Navrátil letos opět obhá-
jil celkové vítězství v seriálu WBS. Gratulujeme!

Heartattack racing team

Agilní vzpěrači z SKP Holešov a TJ Holešov 
za podpory Zlínského kraje uspořádali posled-
ní mistrovskou soutěž vzpěračů v  letošním roce. 
V sobotu 7. 12. 2013 se do Holešova sjeli reprezen-
tanti nejlepších osmi klubů z celé ČR, aby změřili 
své síly ve finále ligy starších žáků. Hostem sou-
těže byl olympijský vítěz Ota Zaremba. Po vítěz-

Finále celostátní ligy žáků ve vzpírání v Holešově
ství mezi mladšími žáky si závodníci Horní Suché 
zopakovali triumf i v kategorii starších žáků, když 
po vynikajících výkonech získali zlaté medaile. 
Mohutně dotahovali borci ze Zlína, ale jejich finiš 
stačil pouze na druhé místo. Bronzovou medaili 
si bez problémů pohlídali závodníci  Chebu. Do-
mácí závodníci obsadili pěkné 6. místo. Družstvo 

soutěžilo v sestavě Daniel Kolář, Lukáš Šmíd a Jir-
ka Loučka. Holešovští vzpěrači děkují všem pod-
porovatelům, především městu Holešov, za celo-
roční pomoc a doufáme, že i v roce 2014 budeme  
vzorně reprezentovat náš region.

Daniel Kolář

Tradiční akce Dívčího fot-
balového klubu Holešov – Miku-
lášský turnaj v  kopané žen 2013 –  
se uskutečnila o poslední listo-
padové sobotě ve sportovní hale 
1. Základní školy Holešov. Účast  
na této akci byla opět meziná-
rodní – na palubovce se utka-
ly prvoligové týmy ze Slovenska  
(FK Slovan Dusľo Šaľa), Polska 
(Goczalkowice), dále družstva hra-
jící divizní a krajské soutěže žen  
(SK Březnice, Baťov 1930, SK Bře-
zůvky) a dva týmy domácího DFK 
Holešov. Šestý ročník turnaje jako 
vždy podpořila finančně i morálně 
řada osobností a sponzorů. Všech-
ny celky se střetly ve vzájemných 
zápasech. Součástí celého turnaje 

Mikulášský turnaj v Holešově opět úspěšný
bylo opět několik charitativních počinů – výtěžek 
tomboly věnovaly hráčky a členové pořádajícího 
DFK Holešov Michalce Macurové. V adventním 
čase přeji jménem Dívčího fotbalového klubu Ho-
lešov našim členům a příznivcům nádherné prožití 
vánočních svátků, co nejvíce dobrých lidí kolem nás 
a všem pokoru, úsměv na tváři a klid v duši.
Celkové pořadí turnaje:
1. Goczalkowicze  6 0 0 15:1 18
2. FC Dusľo Šaľa 4 1 1 8:2 13
3. DFK Holešov A 3 1 2 11:9 10
4. SK Březnice 2 1 3 6:5 7
5. SK Březůvky 2 1 3 4:6 7
6. Baťov 1930 0 3 3 4:10 3
7. DFK Holešov B 0 1 5 0:15 1
Nejlepší brankářka: Gabriela Lipková (DFK Hole-
šov). Nejlepší hráčka: Alžběta Moskálová (Šaľa). Nej-
lepší střelkyně: Vendula Kuchařová (DFK Holešov)

Mgr. Svatava Ságnerová
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Po několikaleté odmlce se uskutečnil 7. prosince 2013 turnaj okresní 
žákovské ligy v Holešově. Zázemí pro vlastní soutěž poskytla ve velmi pěk-
ném prostředí 3. Základní škola Holešov. Sešlo se celkem 33 dětí z 6 oddílů 
kroměřížského a zlínského okresu, mezi nimi i 6 hráčů z pořádajícího oddílu 
SK EMKaD Holešov. Naši hráči a hlavně naše žákyně dali o sobě vědět. Hrálo 
se tradičním švýcarským systémem na 7 kol, tempem 2×15 minut na partii.

V kategorii mladších žákyň se velice pěkně umístily žákyně Patricie 
Růžičková na 2. místě, Erika Miklendová na 3. místě a Jana Miklendová na  
4. místě ve svých kategoriích.  

Okresní žákovská liga v šachu 
se vrací do Holešova

Jak jste se ke kulturistice vůbec dostal?
Poprvé jsem vešel do posilovny v březnu 

2009. Do té doby jsem se sice věnoval sportům, 
ale spíše jen tak povrchově. Začal jsem chodit cvi-
čit se svým otcem, který se za mlada také věnoval 
kulturistice.

Co pro vás byla hlavní motivace?
Cíl byl tehdy jasný, zatočit s obezitou! Ve 14 

letech jsem měl 90 kg tuku a byl jsem konečně 
rozhodnutý s tím něco udělat. Začátky byly jako  
u všeho těžké. Ale po  zhruba půl roce se mi začala 
alespoň malinko líbit vlastní postava.

Existuje něco, co vás v tomto sportu dělá 
stále šťastným?

Miluju pocit, když se mi svaly nalévají krví  
a jsou k prasknutí. Vím že to možná vypadá děsi-
vě, ale je to, jako když se někdo jiný dobře projede 
na kole nebo jenom hezky projde a má ten vnitřní 
pocit, že udělal něco pro svoje zdraví. Šťastným 
mě také dělá ta skutečnost, že jsem něco se sebou 
dokázal a nikdy nebral žádné zakázané látky, 
steroidy a podobně, to je ono kouzlo naturální 
kulturistiky.

Jistě nastala chvíle, kdy jste si sáhl na dno, 
kdy to bylo?

Naturální kulturista Ondřej Straka se připravuje 
na závody ve Fitness Trinity
Mladý a nenápadný devatenáctiletý mistr Slovenska a vicemistr České republiky v kategorii dorost  
v naturální kulturistice Ondřej Straka se připravuje na další závody, tentokrát v kategorii junioři  
do 21 let. Jeho druhým domovem je fitness posilovna Trinity na Novosadech. 

Nejvíc jsem si sáhl na dno při závěrečné 
fázi předsoutěžní diety, u sacharidových vln.  
V poslední etapě přípravy na závody se tělo rýsuje  
a prudce se upravuje strava, hlavně cukry, jak slo-
žité, tak jednoduché. Tělo je prakticky bez energie. 
Trénuje se intenzivněji i dvakrát denně.

Nastaly situace, kdy jste s tím chtěl skončit?
V průběhu diety je to snad každý týden, ale 

naštěstí mám kolem sebe lidi, kteří mě podpo-
rují. Hlavně moje přítelkyně a všichni kamarádi  
z Fitness Trinity. Díky kolektivu, který zde panu-
je, jsem zjistil, že v životě není až tak důležité co 
děláte, všechny spojuje posilování, ale důležité je  
s kým. Lidé na Trinity jsou různého věku, ze dvou 
třetin muži a zbytek ženy. Nezažil jsem zde, že by 
se někdo na někoho špatně díval, že cvičí nebo 
vypadá špatně a všichni jej sledují. Většina lidí 
má pocit, že v posilovnách a fitness centrech jsou 
lidé, kterým svaly vytlačily mozek. Záleží vždy na 
posilovně, na majiteli a kolektivu. Kamarádi mě 
neustále motivují, pomáhají, jistí mě, hecují jako 
v každém sportu. 

Co vše jste tomu obětoval? 
Nejvíce čas. Místo zábav, párty, diskoték  

a všech možných akcí trávím večery v posilovně  
a tvrdě dřu. V dietě musím potlačit chutě na 
všechny možné laskominy, také po finanční strán-
ce to není jednoduché. Není ale nad pocit, když 
stojíte na pódiu v nejlepší formě a stovky lidí ob-
divují a sledují každý váš pohyb.

Jaké jsou vaše dosavadní úspěchy, výhry?
Podařilo se mi umístit na Aminostar MMČR 

v naturální kulturistice a Fitness 2012 - Brno  
v kategorii dorost v mezinárodní části na 3. místě 
a mezi Čechy na 2. místě. Na MMSR v naturální 
kulturistice a Fitness 2012 - Velký Grob v katego-
rii dorost v mezinárodní části na 1. místě. Letošní 
sezónu jsem už v kategorii junior, tedy do 21 let. 
Konkurence je opravdu velká, tak uvidíme, jak se 
bude dařit.

V čem může fitness obohatit i běžného člo-
věka, v čem je fitness všeobecně zdravé?

Člověk, který chce vylepšovat své tělo, ne-
musí trávit v posilovně každý den. Postačí dva-
krát za týden rozproudit tělo. Když začne někdo 
chodit do posilovny, vždy je to stejné, ze začát-
ku mívá pocit unavenosti a bez výsledků, po 
pár týdnech se ale začne cítit daleko lépe, tělo 
se skoro při každém sportu čistí a zlepšuje svůj 
metabolismus. Ono staré přísloví říká, co bolí, to 
sílí a roste. Neznamená to, že člověk po jakém-
koliv sportu musí doma týden ležet bolestí. Když 
se cítí příjemně unavený a trochu jej bolí tělo, je 
to správně odvedený trénink, ať už se jedná o cy-
klistiku, posilování, horolezectví, prostě cokoliv. 
Dnes má mnoho lidí i v mladém věku problémy  
s obezitou, cukrovkou, nejčastěji páteří, asi všich-
ni víme proč. Posilování zádových a břišních sva-
lů je zde na místě. 

Vlivem častého užívání mobilů, myší, klá-
vesnic se zkracují šlachy a svaly rukou, i to lze 
pomalu napravovat. Když se podíváme zpět, stačí  
o jednu generaci, tak celkový pohyb byl tehdy 
větší, dnes dělá problém i relativně mladým li-
dem vyjít do osmého patra, když nefunguje výtah. 
Možností, jak tyto a mnohé další problémy napra-
vit, je mnoho, ale vždy se musí začít zavčasu. >>> 

POZVÁNKA 
na tradiční štěpánský 

turnaj ve fotbale 
,,Memoriál Petra Kasaje“

hala 1. ZŠ v Holešově, 
26. 12. 2013 

od 8.30 h do 17 h
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>>> Co osobní život, jak vás vnímá okolí?
Osobní život zajisté mám, právě díky 

dobrému zázemí v rodině a u přítelkyně, poznal 
jsem a stále poznávám mnoho nových lidí skrze 
sport a posilování, určitě se nenudím. Okolí mě 
vnímá různě, dozvěděl jsem se o sobě různé zají-
mavosti, třeba že jsem bral steroidy, což je absolut-
ní nesmysl právě díky oné naturální kulturistice. 
Nad lidskou závistí mně občas zůstává rozum stát.

Několikrát zde padlo slovo naturální kul-
turistika, o co se vlastně jedná? 

Můžeme to přeložit jako čistá kulturistika. 
Jsem registrován v asociaci, která si hlídá, aby její 
kulturisté nepoužívali zakázané látky, mohou mi 
kdykoliv během roku přijít udělat testy, namát-
kově mě zkontrolovat. Jsou totiž lidé, kteří chtě-
jí všechno a hned. Pak to začíná užíváním třeba 
oněch steroidů, které mají vždy negativní vliv na 
tělo. V naturální kulturistice takové věci proste 
neexistují a člověk má zde jakési morální zábrany 
a přesvědčení o stejných pravidlech pro všechny.

Jak tedy tento sport snáší vaše tělo?
Důležitá je hlavně strava, znát lidské tělo, 

svaly a mnoho dalších věcí. Vše si pečlivé hlídám 
a doplňuji. Užívám kloubní výživu, vitaminy a po-

slouchám své tělo, což je zde velmi důležité, aby se 
předešlo úrazům. Tento sport je na profesionální 
úrovni velmi náročný fyzicky i psychicky. Tento 
životní styl bych si chtěl udržet celý život, proto 
jsem na sebe opatrný, ale nějaké sportovní úrazy 
už byly, například „ruplo“ mně v zádech a násle-
dovala dlouhá rehabilitace.

Uvažoval jste někdy o tom mít vlastní 
kroužek posilování nebo někomu dělat trenéra?

Jistěže. Dělat někomu trenéra chce mnohá 
osvědčení, zatím například kamarádům skládám 
tréninky, jídelníčky, chodí za mnou s různými 
dotazy a řešíme je. Jednu dobu jsem takový 
«kroužek» vedl, ale je to náročné. Nedávno jsme 
založili sportovní občanské sdružení s přáteli tady 
v posilovně a chceme oslovit více veřejnost, zatím 
připravujeme program a vize, co jak dál. Nedávno 
jsme uspořádali veřejnou soutěž v páce, uvidíme 
jak to půjde. 

Jak vypadá příprava na závody?
Vytvořím si určitý časový plán. Například 

půl roku nabírám svalovou hmotu, jím velké por-
ce výživného jídla několikrát za den. Tvaroh, va-
jíčka, maso, rýže, těstoviny, vločky aj. Dostanu se 
třeba na 90 kg a jsem více zakulacený a mohutný. 

Poté svaly začnu zpevňovat, změní se jídelníček, 
upraví se cviky, počet opakování, série cviků, zá-
važí. Nakonec obvykle 3 měsíce před závody při-
chází poslední fáze a to je dieta. Jedná se o velkou 
úpravu jídelníčku a trénování. Postupně se snižuje 
denní dávka sacharidů, tím nemyslím, že třeba 
stačí, abych nejedl čokoládu, ale existují i cukry, 
které nejsou sladké a obsahuje je mnoho potravin, 
třeba těstoviny, vločky. V posilovně mám krátké 
pauzy mezi cvičením, hlídám si tepovou frekven-
ci, přidává se rotoped a další cviky, nazývá se to  
kardio trénink. Dostanu se na váhu třeba 76 kg. 
Do toho si připravuju předváděcí pozice, dělám 
sestavu. Posledních pár dnů je opravdu kritických, 
energie není už z čeho brát a 3 dny se vůbec nepije, 
aby se tělo odvodnilo a vyrýsovalo. 

A pak pochopitelně přichází závody, jak ty 
probíhají? 

Natírám se speciální bronzovou barvou a če-
káte na pódiu v řadě v určité pozici, pořád mám 
svaly zatlé i několik desítek minut. Poté hodnoticí 
komise vždy vyvolá několik soutěžících a pózuje 
se v základních pozicích. Po závodech je vždy vel-
ký raut, na který se pak všichni vrhnou. 

Za rozhovor poděkoval Jakub Nevřala

Dvě po sobě jdoucí úterý, 3. a 10. prosince, 
se v Otrokovicích konaly halové atletické závody 
pro dětské a mládežnické kategorie. Obou závodů 
se coby své atletické závodní premiéry zúčastnili i 
atleti z Holešova. 

V úterý 3. 12. byly závody vypsány pro ka-
tegorie dětí narozených v roce 2004 a mladší. Je-
diným zástupcem byl z Holešova David Hanslík. 
Ten svým vystoupením v atletickém trojboji (pře-
kážkový běh, skok daleký z místa a hod medicin-
balem) nejenže nezklamal, ale dokonce příjemně 
překvapil. V nejpočetněji zastoupené kategorii 
celých závodů se po velmi těsných rozdílech mezi 
jednotlivými závodníky umístil v polovině výsled-
kové listiny.

Dětští atleti z Holešova poprvé 
na závodech

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, P. O. HOLEŠOV  
U PŘÍLEŽITOSTI DESÁTÝCH NAROZENIN VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

KTERÝ SE USKUTEČNÍ 
V PÁTEK 24. LEDNA 2014 OD 20.00 HODIN

VE SPOLEČENSKÉ HALE SVČ HOLEŠOV

VSTUPNÉ: 100,- Kč PŘEDPRODEJ, 150,- NA MÍSTĚ

K tanci hraje skupina QUANTO, zajištěn bohatý program, 
lákavá tombola a  občerstvení

Předprodej: kancelář SVČ, p. o. Sokolská 70, Holešov,
tel: 573 396 928, e-mail.: vsetuly@centrum.cz

PLES TYMY

Následující týden, 10. 12., vyrazila Atleti-
ku Holešov reprezentovat čtyři děvčata: Adriana 
Zelená v kategorii mladších žaček a Justýna Daň-
ková, Eva Ševčíková a Simona Zelená v katego-
rii starší přípravky. Především Simona dokázala  
v hodu tenisovým míčkem a sprintu na 40 yardů 
úspěšně sekundovat nejlepším. 

Všechna děvčata podala výkony na hranici 
svých současných možností. Všechny reprezen-
tanty Atletiky Holešov chválím za zodpovědný 
přístup k závodům a do dalšího období jim přeji 
stávající tréninkovou píli a trpělivost, protože jen 
trpělivým přístupem lze dosahovat zasloužených 
výkonů. 

Jakub Hřib, trenér
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VLASTIVĚDA

Do novodobé kulturní historie našeho města 
se významně zapsal Stanislav Bártek (nar. 13. 10. 
1933 v Holešově), archivář, vlastivědný a kulturní 
pracovník, městský kronikář a patriot Holešovska. 
Veřejnost jej znala jako ředitele místního Domu 
osvěty a později zejména jako ředitele Okresního 
archivu Holešov (1958–1959) a Okresního archi-
vu Kroměříž se sídlem v Holešově (1962–1970).  
V archivu vykonal kus záslužné organizační  
a ediční práce. Mj. zde zpracoval ve spolupráci  
s Adolfem Hadravským cennou práci Archiv města 
Holešova 1581–1945 (1951), kterou vydal tiskem 
okresní archiv v r. 1966. Podílel se také na edici 
mnoha drobných regionálních publikací. Inicio-
val založení holešovského vlastivědného kroužku 
v roce 1959 a patřil mezi jeho zakládající členy.  
V rámci přednáškového programu kroužku pro-
slovil řadu hodnotných veřejných přednášek ze 
starší i novodobé historie města Holešova. Nedíl-
nou součástí aktivit tohoto absolventa olomoucké 
univerzity (obor historie a bohemistika) byla prá-
ce v městské i okresní kulturní komisi. Řadu let 
vykonával funkci městského kronikáře.

Velkou láskou Stanislava Bártka bylo diva-
dlo. Patřil k zakládajícím členům Divadla 6. květ-
na, do jehož historie se zapsal nejen jako nadaný 
režisér, ale také jako autor několika her. Na scéně 
D6K uvedl s úspěchem několik hudebních her  
z repertoáru Osvobozeného divadla Voskovce  

Vzpomínka k nedožitým 80. narozeninám Stanislava Bártka
a Wericha s hudbou Jaroslava Ježka 
(Robin zbojník – 1957, Caesar – 1959, 
Golem – 1962). Velký úspěch zazna-
menala jeho vlastní revue Návštěva  
v oblacích, kterou uvedlo D6K v auto-
rově režii v r. 1958. Další jeho hry – 
Od dědečka k vnukovi (1956) a Hlavou 
proti zdi (1958) si s chutí zahrál mlá-
dežnický soubor při zámeckém diva-
dle v Holešově. Poslední hrou, kterou 
uvedl na jevišti D6K se svým přítelem 
Františkem Fuksou, byla hra F. Lange-
ra Velbloud uchem jehly (1974).

Agilnímu a erudovanému kultur-
nímu pracovníku a čestnému člověku 
však nebylo umožněno plně využít 
svých schopností. Jeho životní osud po srpnu 1968 
dokazuje, jak byli, on sám i lidé přibližně jeho 
věku, schopností a píle, postiženi tragickým ob-
dobím tzv. normalizace, které následovalo po in-
vazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa 
v srpnu 1968. Po politických prověrkách dostal  
v roce 1970 výhazov ze zaměstnání a byl vyob-
cován z kultury včetně zákazu cokoli publikovat. 
Jeho jméno bylo zamlčováno ve všech regionál-
ních publikacích. Živil se jako topič, řidič, zaměst-
nanec podniku Restaurace a jídelny aj. Až teprve 
po listopadu 1989, nedlouho před odchodem do 
důchodu, se mohl vrátit do archivu ke své odbor-

né práci. Poslední léta života věnoval zpracování 
kroniky města Holešova. Navázal tak na svoji zá-
služnou činnost z 60. let. Kolik cenné a užitečné 
práce mohl v demokratické společnosti při svých 
schopnostech vykonat pro své rodné město!

Stanislav Bártek zemřel po dlouhé nemoci 
28. února 1999 ve věku 65 let. 

Za veškerou jeho práci pro naše město mu 
patří poděkování a úcta. Lze si jen přát, aby pa-
mátka na Stanislava Bártka a jeho dílo zůstala  
v našem městě trvale živá!

 Ing. František Rafaja
 člen Vlastivědného kroužku v Holešově

Zdá se to nedávno, kdy nás navždy opustil 
prof. Zdeněk Stojan, spolu s P. Františkem Alexem 
nejvýznamnější osobnost holešovské vlastivědy 
druhé poloviny 20. století, špičkový historik, pe-
dagog, organizátor kulturního života a skvělý člo-
věk. Ale je to již 10 let a současně 90 let od jeho 
narození. Městská knihovna, Městské muzeum 
a galerie a Vlastivědný kroužek Holešov proto 
uspořádaly ve čtvrtek 21. listopadu vzpomínkový 

Výročí prof. Zdeňka Stojana – jedné z nejvýznamnějších 
postav holešovské vlastivědy a historie 20. století

večer na profesora Stojana. Programu se tradičně 
ujalo Malé divadlo při Městské knihovně Holešov 
a hudební soubor Corda Magico, tentokrát pod 
skvělým a důsledným režijním vedením Jiřiny 
Šaškové. Studovna Městské knihovny doslova 
praskala ve švech – svému učiteli, kolegovi, příteli 
a významnému Holešovanu, který má stále co říci 
našemu regionu a který nám pořád velmi chybí, se 
přišly poklonit desítky starších i mladších zájem-
ců o dění v našem regionu.

Pásmo sestavené z  úryvků článků, předná-
šek prof. Stojana, vzpomínek jeho žáků a kolegů 
a životopisných dat bylo proloženo osobními 
vzpomínkami několika jeho nejbližších studentů 
a kolegů. Jeho dlouholetý žák a spolupracovník, 
člen gymnazijního historického kroužku a vlas-
tivědného kroužku K. Bartošek vzpomenul jeho 
skvělou odbornou historickou činnost – z  kon-
ceptů z pozůstalosti prof. Stojana sestavil malou 
výstavku postupného vzniku jeho odborných his-
torických prací. Prof. Stojan přitom relativně málo 
publikoval, i když jeho badatelský záběr byl velmi 
široký – od holešovského středověku po výstavbu 
holešovského vodovodu v  meziválečném obdo-
bí. Častěji přednášel, ale i jeho přednášky vzni-
kaly mimořádně pečlivě, s  využitím obrovského 
množství pramenů, neustálým zdokonalováním, 
přepisováním textu, výběrem důležitých informa-
cí, vytvářením skutečných historických děl, zařa-
zených do širšího kontextu dějin. Projevovala se 
v tom jeho nesmírná skromnost a pokora součas-

ně s obrovskou erudicí a poctivostí a nadhledem 
nad vlastní prací – jak vysoce tím stál nad někte-
rými současnými adolescentními rádobybadateli, 
kteří zjistí, že např. nějaká polozapomenutá osob-
nost měla ráda květák a postaví na tomto „objevu“ 
nejen svou diplomovou práci, ale i nicneříkající 
publikace, přednášky a výstavy. 

Jeho kolegyně Mgr. H. Strýčková v osobních 
vzpomínkách zabrousila do svých kantorských 
počátků na holešovském gymnáziu, kdy měl její 
„zácvik“ na starosti právě prof. Stojan jako tehdejší 
zástupce ředitele školy a zpočátku ji až ničil svými 
mimořádně náročnými požadavky na zavádění 
moderních pedagogických metod. V  těch ostat-
ně předběhl dobu nejen na úrovni gymnázia, ale 
i tehdejšího vysokého školství. Postupně se vztah 
mezi mladou profesorkou a náročným zástupcem 
ředitele měnil z jednostranného poučování a kon-
troly v kolegialitu, pracovní pedagogické partner-
ství a na sklonku života prof. Stojana i přátelství.

Současný ředitel Gymnázia prof. Jaroše 
PaedDr. Z. Janalík byl řadu let rovněž členem 
historického kroužku vedeného prof. Stojanem  
a jeho žákem, později pak kolegou, který přizval 
prof. Stojana zpět k jeho milované výuce na stej-
ně tak milovaném gymnáziu. Zavzpomínal si na 
postupně vznikající osobní vztah mezi pedago-
gem s obrovskou autoritou a jeho žákem, obdivu-
jícím znalosti, osobnost a přístup k výuce – díky 
prof. Stojanovi se stala historie celoživotní láskou  
Dr. Janalíka. >>>
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>>> Prof. Stojan byl po všech stránkách vzor pro 
své studenty – a jak Dr. Janalík na závěr podotkl 
– také fanda fotbalové Sparty, což byla snad jeho 
jediná chyba.

Posledním vzpomínajícím byl PhDr. Č. Za-
pletal, bývalý ředitel okresního archivu a později 
pedagog holešovského gymnázia, dlouholetý spo-
lupracovník prof. Stojana ve vlastivědném kroužku, 
rovněž historik a popularizátor naší vlastivědy. Vel-
mi si vážil přátelství prof. Stojana a rovněž vyzve-
dl jeho nesmírné vzdělání, poctivost a skromnost. 
Poukázal na skvělé spolupracovníky holešovského 

vlastivědného kroužku v  osmdesátých a devade-
sátých letech, kdy velké osobnosti – kromě prof. 
Stojana také profesoři Gogela st. i ml., Peška, Nývlt, 
Andrlík, L. Mucalíková-Plecháčová, Dr. Bartošek 
a další představovali intelektuální výkvět našeho 
města a jejich přednášková i publikační činnost se 
vyznačovala nejen špičkovou odborností, ale i kul-
tivovaností jazyka a stylu. Jak vysoce převyšovali 
nynější populární figurky, prezentující svou hlou-
post a nevzdělanost v moderních médiích.

A po skončení oficiálního programu se po-
tom kolegové a  žáci prof. Stojana ještě sesedli 

v  badatelně knihovny, vzpomínali na něj, dávali 
k  dobru úsměvné i vážné historky z  jeho půso-
bení, dobrou vůli spolu měli, a tak se na chvilku 
vrátila ta skvělá doba, kdy byl prof. Zdeněk Stojan 
mezi námi. A jestli se duch prof. Stojana v tu chvíli 
náhodou zastavil v  badatelně, byl jistě potěšen –  
a občas stiskl rameno některému ze vzpomína-
jících, což bylo u našeho milovaného profesora  
a kolegy nejvyšší vyznamenání a uznání. 

Moc nám, pane profesore, chybíte!

Karel Bartošek

Během třetího říj-
nového týdne jsme se 
dozvěděli smutnou zprá-
vu, že 14. října 2013 ve 
věku 84 let zemřel pan 
Václav Měsíc, dlouhole-
tý pracovník Městského 
muzea v Holešově a poz-
ději Muzea Kroměřížska. 
Václav Měsíc se narodil 

27. září 1929. Obecní školu vychodil v Podhradní 
Lhotě a Rajnochovicích. Ve studiu pak pokračo-
val na gymnáziu ve Valašském Meziříčí. Matu-
roval v  roce 1948. I  do jeho osudu tvrdě zasáhl 
nastupující komunistický režim, když musel pro 
své náboženské přesvědčení nastoupit vojen-
skou službu u PTP – tedy u nechvalně známých 
pomocných technických praporů. Celkem zde 
strávil čtyři roky. Pro nás je ale důležitý jeho pří-
chod do Městského muzea Holešov v lednu roku 
1961. Zde začal pracovat pod tehdejším ředitelem  
PhDr. Josefem Svátkem, s nímž na 18 let vytvořil 
pracovitý a odborně zdatný tandem. Do jeho pra-
covní náplně patřila péče o sbírkový fond archeo-
logie, zajišťování archeologických nálezů, inventa-
rizace a katalogizace především archeologických 

Vzpomínka na Václava Měsíce
sbírkových předmětů, základní konzervace těchto 
nálezů, jejich odborná evidence, péče o příruční 
knihovnu, zpracovávání přírůstků fondu fotogra-
fií, lektorská služba u výstav a expozic, metodická 
pomoc pracovníkům vědeckých ústavů a  vlasti-
vědným badatelům, vyhledávání a zapůjčování 
vlastivědné literatury. V jeho činnosti se tedy spo-
jovala práce kurátora, archeologa, dokumentáto-
ra, knihovníka a lektora, což je pro malá muzea 
typické a také nezbytné.

Když v roce 1976 proběhlo sloučení Městské-
ho muzea v Holešově s Muzeem Kroměřížska, stal 
se Holešov pouhou pobočkou a detašovaným pra-
covištěm. Poté co Dr. Svátek odešel v roce 1979 do 
Kroměříže, zůstal Václav Měsíc v  Holešově sám. 
Zatímco 60. a 70. léta byla zlatou dobou hole-
šovského muzea, v  letech osmdesátých byla péče  
o muzeum se zrušenými expozicemi složitá  
a kvůli stále se prodlužujícím opravám zámku ví-
ceméně pouze udržovací. Ale i v této nejistotě pan 
Měsíc potvrzoval svou pečlivost. Staral se o fondy 
a knihovnu a zajišťoval služby badatelům. Brzy po 
roce 1989 odešel do důchodu.

Jako pracovník muzea také publikoval drobné 
odborné články v regionálních časopisech, mimo 
jiné: „Nález mincí v Libosvárech“, „Archeologické 

nálezy 1967 ve sbírkách Městského muzea v Hole-
šově“, „Zámecká klepátka v Holešově“, „Doklad o 
stavbě hradu Šaumburku“, „K penězokazecké díl-
ně na hradě Křídlo“, „Plavení dřeva v Hostýnských 
vrších“ a řadu dalších. Patřil do okruhu spolupra-
covníků archeologa PhDr. Karla Ludikovského, 
CSc. V roce 1967 a dále v roce 1983 prováděl na 
Hostýně samostatný povrchový výzkum.

Údělem takového muzejního pracovníka je 
to, že jeho práce je zdlouhavá, pracná a málokdy 
doceněná, protože na rozdíl od expozic a výstav ji 
veřejnost nevidí. Je tedy na nás, současných pra-
covnících Městského muzea v Holešově, abychom 
Václavu Měsíci za jeho odvedenou práci podě-
kovali. Uvědomujeme si, že navazujeme na jeho 
práci a víme, že bez jeho odkazu by naše současná 
práce byla podstatně těžší!

Autor děkuje za pomoc při tvorbě článku 
panu Daliboru Kolbingerovi a Cyrilu Měsícovi.

Za MKS Holešov - Městské muzeum a galerii 
v Holešově 

Mgr. Ondřej Machálek

Redakce Holešovska se omlouvá čtenářům 
časopisu za opožděné zařazení tohoto článku, kte-
ré bylo způsobeno technickými problémy. 

Na holešovském hřbitově se nacházejí dva 
osobité náhrobky - s plastikou malířské palety. Pod 
jedním z nich, ležícím v levé zadní části hřbitova, 
odpočívá malíř František Růžička (1882–1958), 
dlouholetý profesor kreslení na zdejším gymnáziu. 
Pana profesora si někteří holešovští občané pama-
tují – odešel z  tohoto světa zhruba před padesáti 
lety. Několik jeho obrazů visí v malé zasedací síni 
MÚ, některé v jeho malé galerii na chodbě místní-
ho gymnázia, jiné zdobí holešovské příbytky, pár 
jich máme z dědictví i v naší domácnosti, dost je 
jich  v místním muzeu. Tam je také uložen originál 
bronzové malířské palety, která byla původně na 
náhrobku, odkud ji vandalové odcizili, rozlomili  
a dali do sběru; tam byla vypátrána, potom oprave-
na a na hrob byla položena její kopie. 

V  pravé části hřbitova, pár metrů za hlav-
ním křížem, pozornému návštěvníkovi neunik-
ne neobvyklý náhrobek – na členitém skoseném 
kamenném soklu stojí zlomený pískovcový sloup, 
na němž je vytesána malířská paleta se štětci.  
Na soklu čteme vytesaný nápis: ,,Karel Žůrek, aka-
demický malíř, 1861–1929.“ Tohoto malíře si živé-
ho už asi nikdo z Holešovanů nepamatuje – zemřel 
před více než osmdesáti lety. Ale máme na něho 
v Holešově, kromě již zmíněného náhrobku, další 
památku - najdeme ji na oltáři v kapli sv. Martina. 

Akademický malíř Karel Žůrek
Umělec pro kapli vytvořil někdy na přelomu 

19. a 20. století rozměrný oltářní obraz sv. Marti-
na. Na olejomalbě je světec zobrazen ,,na zlatém 
řezu“ obrazu (poměr větší části k celku je stejný 
jako poměr menší části ku větší části). Sv. Martin, 
v rytířském hávu a s helmicí na hlavě, sedí na bí-
lém koni a utíná mečem kus svého pláště, aby ob-
daroval klečícího starého žebráka v šedých cárech 
látky, namalovaného v pravé části obrazu. V horní 
obloukovité části malby je zobrazen anděl vznáše-
jící se na okrovém obláčku a shlížející na světcův 
ušlechtilý čin. Umělec namaloval obraz sytými 
jasnými barvami, splývavým rukopisem (na mal-
bě nejsou vidět jednotlivé tahy štětcem).

Měl jsem možnost prohlédnout si i další Žůr-
kova díla, která jsou uložena v městském muzeu. 
Na rozměrné olejomalbě na plátně (210x110 cm) 
je zobrazen maršál Radecký v  životní velikosti, 
v maršálské uniformě, s šavlí u pasu, s maršálskou 
holí na stolku. V pozadí obrazu je výhled do kra-
jiny s charakteristickým pohledem na dva kopce 
se zříceninou hradu Trosky. Portrét je namalo-
ván splývavým rukopisem výraznými barvami. 
Zajímavý je malířův nápis velkým rozmáchlým 
písmem na zadní straně plátna: ,,Slovutnému Ve-
teránskému spolku v upomínku na své 70. naro-
zeniny věnuje Josef Zeman. 1902“ (možná se jed-

ná o majitele kovárny na Holajce) a také malířův 
podpis. I další dva obrazy jsou rozměrné. Jsou na 
nich namalovány jemnými odstíny barev pohledy 
na krajinu v Alpách, patrně z malířova několikale-
tého studijního pobytu v Itálii. >>>
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>>> Na první olejomalbě (130x100 cm) je v po-
předí zobrazena klidná hladina jezera s  rybá-
řem, lemovaná na březích stromovím v  mnoha 
zelených tónech. V  pozadí obrazu se tyčí alpské 
velikány se zasněženými vrcholky a nad nimi vy-
soká modravá obloha s naoranžovělými obláčky. 
I na druhé stejně velké krajinomalbě je namalo-
váno jezero, tentokráte se zrcadlově se lesknoucí 
hladinou a skalnatým břehem s několika detailně 
propracovanými stromy. Zajímavým malířovým 
dílem je ,,Diplom čestného občanství od zastupi-
telstva obce Zahnašovic panu Floriánu Konečné-
mu, učiteli v. v.“ Jedná se patrně o originál lito-
grafie, kterou vytiskla holešovská firma Klabussay. 
Ve sbírce muzea jsou ještě další umělcovy obra-
zy – portréty císaře F. Josefa I., T. G. Masaryka  
a F. Krejčiříka. 

Karel Žůrek se narodil v Třeběticích (někde 
je mylně uváděno, že je holešovským rodákem)  
v roce 1861 jako syn Terezie a půlláníka Karla 
Žůrka. Po studiu na gymnáziu v Přerově šel studo-
vat na Akademii výtvarných umění v Praze a poz-
ději v Krakově, kde byl jeho profesorem věhlasný 
evropský malíř Jan Matejko (někdy je chybně uvá-
děno Matějka). V dalších letech podnikl studijní 
cesty hlavně po Itálii. Kolem roku 1890 se vrátil 
do rodného kraje a zabýval se tvorbou portrétů 
(údajně namaloval také obra Drásala), malbou 
krajin i kostelní malbou (v Kelči, v Rokytnici  
u Přerova, v  Halenkově…), prováděl také práce 
restaurátorské. Delší dobu spolupracoval s  hole-

šovskou tiskárnou Klabussay (sídlila v  rohu ná-
městí v domě poblíž dnešní knihovny) – vytvářel 
pro ni hlavně litografie. Tam se setkával se svými 
kolegy výtvarníky – například s Jano Koehlerem, 
autorem mozaik na Jurkovičově křížové cestě na 
Hostýně i malé mozaiky na osobitém Klabussa-
yově náhrobku na holešovském hřbitově poblíž 
hlavního kříže.

Malíř žil mládeneckým bohémským živo-
tem. Na začátku 20. století údajně nějaký čas 
bydlel, jak mi svého času vyprávěli malířovi pa-
mětníci, v Holešově v Přerovské (Židovské) brá-
ně a později s určitostí v hostinci Cimburk (nyní 
sídlo firmy Satturn) na konci Dlažánek. Chodili 
k němu na návštěvu i pro poučení zájemci o vý-
tvarné umění. Ti se po malířově smrti postarali o 
důstojný pohřeb a nechali mu postavit zmíněný 
osobitý symbolický náhrobek. Dr. Toman ve Slov-
níku čsl. výtvarných umělců o malíři uvádí:,,…
zemřel v nouzi a zapomenut.“

Je zajímavé, že dříve zmíněný malíř Růžička 
byl ke svému současníku Žůrkovi dost kritický. 
V  monografii ,,Holešov okres a město“ z  roku 
1930 píše o malíři v  kapitole o výtvarném umě-
ní ve městě: ,,…Původních prací zanechal málo, 
maluje opony, divadelní dekorace a omezuje se na 
kopírování…“ Domnívám se, že hlavním důvo-
dem této kritičnosti bylo, že slušný pan profesor 
nemohl svému malířskému kolegovi odpustit jeho 
bohémský život, který byl podle něho pro studen-
ty i veřejnost nepřijatelný. 

Jedním z malířových obdivovatelů, učedníků 
i pomocníků (hlavně při vytváření kulis pro ho-
lešovské ochotníky) byl holešovský občan Ferdi-
nand Procházka, narozený v roce 1894. Vyučil se 
u svého otce malířem pokojů – bydleli v domku 
poblíž kruhového náměstíčka ulice U Potoka. 
Potom prožil na frontě hrůzy 1. světové války. 
Po těchto stresujících válečných zážitcích se stal 
trochu podivínem. Svoje neradostné vzpomínky 
se po válce, za pomoci rad malíře Žůrka, snažil 
namalovat. Jeden takový jeho obraz podélného 
formátu mám v živé paměti. Od Ferdinanda Pro-
cházky, malíře-samouka, si jej koupil strýc mojí 
manželky Karel Šidla, který mi obraz často uka-
zoval (později jej daroval svému kamarádu Anto-
nínu Reimrovi). Na obraze je namalován ponurý 
výjev z frontového zákopu s mnoha válkou zdeci-
movanými vojáky; převažují temné hnědi, z nichž 
vyzařují drobnější plochy okrů. Jakoby se malíř 
inspiroval Rembrandtovým stylem. Procházka 
maloval tlumenými barvami i zátiší či krajiny. Žil 
podivínsky, samotářsky v chudobě a živil se jako 
zametač ulic města. Nejstarší holešovští občané by 
si ho mohli pamatovat. 

Na závěr bych si dovolil vyslovit přání, aby 
se v holešovském zámku našla jedna místnost, ve 
které by se zřídila stálá galerie výtvarných děl ho-
lešovských umělců – Žůrka, Růžičky, bratrů Uher-
kových, Rolkové … Myslím, že by se touto galerií, 
mimo jiné, zpestřila zámecká prohlídka.

Jiří Valenta

Možná si někteří návštěvníci holešovského 
zámeckého parku všimli jedné pozoruhodnosti 
(alespoň podle mne se jedná o zajímavost) u bý-
valého mlýna. 

Čas od času si zajedu na kole na fotbalové 
hřiště u zámeckého parku trénovat golfové odpaly. 
Tentokrát jsem si vybral zkratku parkem kolem 
růžové zahrady habrovou alejí a zanedbanou 
brankou u mlýna. Listí ze stromů opadalo, park se 
stal čitelnější a obnažila se i prastará zeď, vedoucí 
od branky v  drátěném plotě k  ještě znatelném 
vodnímu náhonu. Na ní mne upoutala zvláštní 
okénka. Sesedl jsem z  kola a šel jsem si zblízka 
vše prohlédnout. Šest okének ve výšce očí dospě-
lého člověka má tvar střílen – venkovní podélný 
otvor o rozměru 80 cm se postupně zužuje až na 
necelých 10 cm (do některých těchto škvír byla 
v nedávné době vsunuta cihla - patrně nynějšími 
obyvateli mlýna, kteří za zdí chovají domácí zví-
řectvo), výška otvorů je 30 cm. Zeď je masivní - 60 
cm tlustá, 250 cm vysoká, skoro 50 metrů dlouhá 
(z  toho je polovina zachovalá v  téměř původní 
podobě). Zajímavá je stavba zdi z několika vrstev 
různého stavebního materiálu – spodní část je 
z  lomového kamene, střední vrstva je vystavěna 
z hodně zvětralých nepálených cihel (kotovic) ne-
obvyklých rozměrů, okénka jsou obestavěna pev-
nými pálenými cihlami a kamennými překlady, 
stejně jako horní část i zakončení šikminou smě-
řující dolů k mlýnskému nádvoří. Vrstva z kotovic 
byla obestavěna proti zvětrávání pálenými cihlami 
na výšku (,,na kant“ či ,,na štorc“), ale v  mnoha 
místech tyto cihly opadaly. 

Možná o této neobvyklé zdi někdo už na-
psal; já však o tom nic nevím, a proto se poku-
sím trochu pustit svoji fantazii na procházku do 
minulosti. Domnívám se, že zeď plnila obrannou 
funkci a okénka byla střílnami. Mlýn totiž stával 
o samotě dost daleko od zámku, což bylo značně 

V Holešově je zeď se střílnami
nebezpečné – v oné době nebyla nouze o tlu-
py lapků. Krajem také v minulých staletích 
často táhla vojska a zeď mohla chránit mlýn 
proti plenivým jednotlivcům z  jejich řad.  
A že takových vojenských přepadů a plenění 
Holešova nebylo málo, dokládá seriál statí 
K. Bartoška, který byl před časem otisknut 
v Holešovsku. 

Pro obranný charakter zdi hovoří ně-
kolik okolností – otvory-střílny jsou ve 
výšce očí, značná výška zdi neumožňuje 
člověku na ni vyskočit, šikmina horního za-
končení směřuje do nádvoří, aby znemožni-
la přelézání. Ve zdi byla asi původně vrata či 
velké vstupní dveře, o čemž svědčí relativně 
nedávno zazděný výklenek blízko nynější 
branky. Zeď patrně pokračovala pravoúhle 
od obou konců  - jednak směrem k nyněj-
ší stavbě fotbalového oddílu a na opačném 
konci podél náhonu ke zdi mlýna (na tomto 
konci je patrno zbourání pravoúhlého křídla 
ochranné zdi). Byl tak vytvořen s budovou 
mlýna uzavřený bezpečný prostor.

Byl bych rád, aby čtenáři brali těchto 
několik řádků jako laické přemítání a niko-
liv jako historické bádání.  Snad by stálo za 
úvahu zakonzervování či oprava oné zvlášt-
ní staré zdi. 

Na závěr uvedu pár vět o historii zá-
meckého mlýna. Původně se jmenoval 
,,Oborný“ (stál v oboře), ,,Zámecký“ mlýn stával 
vedle bývalé spořitelny. Oba byly poháněny vodou 
z náhonu vedeného od Dobrotic (stejně jako dal-
ší holešovské mlýny), napájeného z říčky Rusavy. 
Uvádí se, že ,,Oborný“ mlýn je písemně zmiňo-
ván již v roce 1518, kdy byl majitelem Jan Boček. 
Střídali se v něm potom různí majitelé či nájemci 
– např. od roku 1783 Jan Šráček - až jej vrchnost 
zrušila a vytvořila v  něm myslivnu. Později byla 

do lednice (obezděného místa pro mlýnské kolo) 
zabudována vodní turbína na výrobu elektřiny 
pro potřebu velkostatku – starší Holešované si 
zbytky turbíny pamatují. Ještě dnes můžeme na 
průčelí budovy mlýna vidět torzo nástěnné mal-
by P. Marie s Ježíškem – zachovalé jsou jen jejich 
korunované hlavy.

Jiří Valenta 
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Protože si řada čtenářů našeho měsíčníku 
přeje, abychom pokračovali v seriálu „Historická 
zajímavost“, obnovujeme tento již více než tři roky 
trvající projekt. A protože v oblasti umělecko-his-
torického a historického bádání v  našem měs-
tě došlo k  velmi zajímavému posunu, začneme 
od objevu, který se podařilo učinit v  nedávných 
dnech.

Celý náš život a celé dějiny jsou složeny z pří-
běhů. A příběhy jsou ve skutečnosti tím, co nás 
nejvíc zajímá. Zapšklí hnidopiši budou asi namí-
tat, že důležitější jsou několikrát prověřená fakta 
a statistiky (i když samí se toho často nedrží), ale 
pro milovníky vlastivědy našeho města a regionu 
je samozřejmě nosný a přitažlivý příběh, i když je 
částečně složen ze spekulací a domněnek – ostat-
ně každý vědecký objev měl na svém počátku ně-
jakou tu spekulaci či předpoklad. A toto je příběh 
nejslavnějšího holešovského obrazu, záhadného 
Ukřižovaného na „očistcovém“ oltáři v  Černé 
kapli u farního kostela tak, jak jej můžeme složit 
z nejnovějších poznatků a výzkumů. Při nich do-
šlo k několika překvapivým objevům, které vyřeši-
ly část záhad, obestírajících toto skvělé dílo barok-
ního malířství (a sochařství), ale několik nových 
záhad se vynořilo. Je to úžasné dobrodružství po-
znání, které nemá konce.

Jak je obecně známo, Černou kapli nechal 
postavit a nádherně vyzdobit poslední majitel ho-
lešovského panství z rodu Rottalů, hrabě  Franti-
šek Antonín, a to v roce 1748. Měla to být kaple 
nad kryptou s  ostatky  jeho milované manželky, 
hraběnky Marie Cecílie, rozené z Trautmansdorf-
fu, jejich předčasně zemřelého syna a nakonec  
i hraběte samotného. Sochařskou výzdobu kaple 
ve štuku a v počínajícím rokokovém  stylu vytvořil 
největší sochař té doby Bohumír Frič (Gottfried 
Fritch) jako své vrcholné a prakticky poslední 
dílo. Tento „moravský Tádž-mahal“ obsahuje dva 
oltáře. Východní oltář, tzv. očistcový, zobrazuje 
dvě sochy andělů, kteří nesou  bohatě zdobený 
štukový rám obrazu, tvaru širokého kříže nad vý-
jevem z očistce, ve kterém jsou hříšné duše omý-
vány očistcovými plameny. Po stranách oltáře jsou 
dvě samostatně stojící sochy, a to Panny Marie  
a sv. Jana, „miláčka Páně“. Obraz v  onom nád-
herném rámu byl od 19. století připisován snad  

Historická zajímavost
Záhady nejslavnějšího holešovského obrazu – částečně odkryty, 
částečně narostly

nejznámějšímu (a nejdražšímu) malíři všech dob, 
renesančnímu italskému Tizianovi Vecellimu 
(1488 – 1576). Obraz zpodobňuje Ukřižovaného, 
ale zjevně se jedná o výřez z původně většího plát-
na – Kristus na něm je zpodobněn jen po lokty 
rozpažených rukou a nohy končí v polovině ste-
hen, což přispívá k velké nevyváženosti kompozi-
ce obrazu – v horní třetině, nad hlavou Ukřižova-

ného, je značně velký prakticky prázdný 
prostor s  tradičním nápisem INRI (Ie-
sus Nazarenus Rex Iudaeorum), za-
tímco zbytek těla je „natěsnán“ do 
spodních dvou třetin. Takto „zpotvo-
řený“ obraz by nikdy žádný barokní či 
renesanční malíř nenamaloval, což po-
tvrzuje teorii o dodatečně provedeném 
výřezu tak, aby se obraz vešel do rámu. 
Ale pokud by byl v Černé kapli použit 
obraz od Tiziana, jistě by stavitelé na-
opak jakkoliv přizpůsobili rám, aby se 
do něj vešel celý obraz bez sebemenších 
úprav. Násilné „napasování“ obrazu do 
rámu je tedy první velkou záhadou.

Ten, kdo určil jako autora obrazu 
Tiziana, byl holešovský rodák Ignác 
Chambrez (1758 Holešov – 1824 Lvov), 
historik umění, profesor katedry dějin 
umění na univerzitě ve Lvově, syn malí-

ře, působícího na dvoře Františka Antonína z Rot-
talu. Kolem roku 1800 napsal  sedmisvazkový spis 
„Odkaz moravského umělce k poučení jeho synů“, 
kde formou jakéhosi fiktivního cestopisu popisu-
je umělecké památky a umělce řady evropských 
zemí. A jako Moravan začíná v prvním sešitě Mo-
ravou, kde hned na začátku jako holešovský rodák 
vzdává čest svému rodnému městu a uměleckému 
mecenášství Františka Antonína – popisuje Hole-
šov svého dětství jako centrum výtvarných uměl-
ců, pro které majitel panství vytvářel skvělé pod-
mínky. Zajímavé je, že jednoznačně určuje obraz 
Ukřižovaného v Černé kapli jako dílo Tizianovo 

a kromě uměleckého pohledu uvádí  poznámku, 
která se při bližším zkoumání jeví jako poněkud 
záhadná – totiž že František Antonín z  Rottalu  
„měl dostatek prostředků, aby si pořídil drahé dílo 
Tiziana“. Vzhledem k tomu, že Chambrezův otec 
působil ve službách Františka Antonína z Rottalu  
jako malíř a pozlačovač v  době, kdy byla Černá 
kaple vyzdobena a že sám autor spisu se narodil 
jen deset let po jejím dokončení a v  Holešově 
Františka Antonína prožil své dětství a část mládí, 
lze předpokládat, že jeho informace o Tizianově 
autorství byly aktuální, správné a přesné. Proto se 
desetiletí Tizianovo autorství nezpochybňovalo. 
Až druhá polovina 20. století přinesla pochyb-
nosti – o takovémto Tizianově díle nikde jinde 
než u Chambreze nebyla zmínka a zvl. předpo-
kládané necitlivé oříznutí obrazu se neslučovalo 
s vědomím jeho obrovské ceny, která musela být 
(viz Chambrezova poznámka) zjevná už při jeho 
pořízení. Začalo se proto opatrně uvádět, že obraz 
je buď od Tiziana, nebo od někoho z  řady žáků 
Tizianovy školy.

První, ale zdaleka ne poslední průlom v tom-
to poznání učinily akademická malířka a restau-
rátorka Mgr. Radana Hamsíková a chemička 
Dorothea Pechová, které provedly v  roce 2007 
restaurátorský průzkum a chemickou analýzu to-
hoto obrazu. Protože se v hmotě barev na obrazu 
objevily značné stopy tzv. pruské modři, která byla 
objevena až v roce 1704 a do běžné malířské pra-
xe zavedena kolem poloviny 18. století, je jasné, 
že Tizian, zemřelý v  roce 1576, ani nikdo z  jeho 
žáků nemohl být autorem obrazu. Protože byl 
obraz namalován původně na řídkém plátně, tzv. 
síťovině, používané s oblibou italskými barokními 
malíři, byl za autora obrazu prohlášen neznámý, 
pravděpodobně italský malíř poloviny 18. století. 
Několik let se tedy zdálo, že tajemství obrazu je 
alespoň částečně vyřešeno. Ale nebylo. Obrovské 
překvapení a zlom přinesl do pátrání letošní rok.

Karel Bartošek 
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Holešov - Páteční večer 6. listopadu patřily 
prostory holešovského NeW Drive Clubu skvě-
lým interpretům a návštěvníkům XIV. Bluesového 
podzimku. Vystoupily zde perly české, zahraniční 
i místní hudební scény. Není se proto čemu divit, 
že počet návštěvníků doslova hraničil s kapacit-
ními možnostmi klubu. Hvězdou bluesového 
večera byla Zuzana Michnová, která se rozhodla 
po několikaleté koncertní pauze na konci roku 
2010 k návratu na hudební pódia s původním 
členem Marsyas, zpěvákem a skladatelem Oska-
rem Petrem. Spolu s kapelou Petr Kalandra Me-
mory Band se stálým hostem Jiřím Charyparem 
se rozhodli navázat na tradici původních Marsyas 
a oživit tak českou hudební scénu. V rámci tur-
né ROKŮ MARSYAS - TOUR ´13 připomenuli 
i osobnost předčasně zesnulého Petra Kalandry 
(1950 - 1995). Na koncertu tak zazněl průřez tvor-

Interpreti XIV. Bluesového podzimku publikum nezklamali

bou všech tří zakládajících protagonistů legendár-
ních MARSYAS. Skvělá byla také vystoupení pol-
ské bluesmanky Magda Piskorczyk s doprovodem, 
která se v Polsku stala již šestkrát zpěvačkou roku. 
Věnuje se hudbě s afroamerickými, případně afric-
kými kořeny. Její repertoár tedy zahrnuje tradiční 
i modernější blues, soul, gospel, spirituály, ale také 
písně ze západní Afriky. Má úžasný hlasový roz-
sah (spíše v hlubší poloze, ale zvládá i na altistku 
překvapivé výšky), sama se střídavě doprovází na 
kytaru, baskytaru a perkuse. Do Holešova přijela 
se dvěma spoluhráči – výborným mladým bube-
níkem Bartoszem Kazekem a se svou dlouholetou 
souputnicí, kytaristkou Aleksandrou Siemieniuk. 
Magda si publikum v zaplněném klubu dokázala 
omotat kolem prstu svým přirozeným šarmem, 
hlasovými výkony i naprosto přirozenou komu-
nikací. Dalším hostem holešovského tradičního 

bluesového večera byl Juraj Schweigert & The 
Groove Time ze Slovenska. Kapela hráče na fou-
kací harmoniku Juraja Sweigerta nabídla skladby 
ve stylu West Coast bluesu, který je ovlivněný 
jazzem a jumpem bluesem. Dominují mu chytlavé 
swingové a shuffle rytmy a do jazzu přesahující 
sóla. Závěr večera patřil vystoupení Proměn - Sta-
rých psů. Při tradičních vypalovačkách si všichni, 
kteří ještě „vydrželi“ do pokročilejší noční hodiny, 
vystoupení i této legendární oblíbené místní kape-
ly pořádně užili. 

Bluesový podzimek je jakýmsi následníkem 
holešovských Jazzových pódií, jejichž zaklada-
telem byl před čtrnácti lety náš zesnulý kolega 
Pepa Kenša. Tento festival byl třídenní, později 
dvoudenní. Z nedostatku finančních prostředků  
a později i návštěvníků se pak stal akcí jednodenní 
s názvem Bluesový podzimek.  JZ
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▶  20. 12. Taneční vystoupení žáků ZUŠ FXR 
- kino Svět v 17.30 hod.

▶  20. 12. Adventní vystoupení tanečního 
oboru žáků ZUŠ, kino Svět v 17.30 hod.

▶  25. 12. Tradiční vánoční turnaj v sálovém 
fotbalu hol. hospod - hala

▶  25. 12. Vánoční koncert Hol. kom. orch., 
Hol. Chr. sboru a sólistů. Farní kostel 

 v 15.30 hod.
▶  26. 12. Vánoční koncert Hol. dět. sb. Mo-

ravské děti; kostel Nanebevzetí P. Marie 
 v 16.30 hod.
▶  26. 12. Velký mezinárodní vánoční turnaj 

v sál. kopané - hala 1. ZŠ
▶  31. 12. Silvestrovská vycházka - Holešov / 

Hostýnské vrchy / okolí

Rok 2014
▶  1. 1. Tradiční velký novoroční ohňostroj - 

zámecký park v 17 hod.
▶  12. 1. Novoroční koncert města Holešova 

s číší vína (hraje HKO) - zámek v 17.00 
hod.; předprodej vstupenek v MIC 

▶  18. 1. Ples města Holešova - prostory 
zámku Holešov (inform.: MIC); pozvánka 
uvnitř čísla

▶  25. 1. Ples Gymnázia Lad. Jaroše Holešov - 
prostory a sály zámku

▶  1. 2. Ples o.s. Castelum a D6k s partnery - 
TS a TH - sály zámku

VÝSTAVY
▶  Do 30. 12. - 400 let Bible kralické; vernisáž 

6. 12. v 17.00 hod.; Městská knihovna 
Holešov

▶  7. 1. - 28. 2. Autoportréty - výběr repro-
dukcí vlastních podobizen malířů, grafiků 
a sochařů ze sbírky Jiřího Valenty - studov-
na měst. knihovny

  
PŘEDNÁŠKY
▶  30. 1. Seilernové na Moravě a na Holešov-

sku - studovna měst. knihovny v 17.00 hod. 

KINO
▶  29. 1. Hrdinové z Daranu - dobrodružný 

příběh pro děti i dospělé

PŘIPRAVUJEME
▶  26. 2. Ferda Mravenec - ČR, loutkový, 

pohádka

Pozvánka na veškeré akce SVČ TYMY 
a MC Srdíčko uvnitř čísla. 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA - více 
www.holesov.info

Beseda s důchodci v Žopech

Holešov (JZ) - V předvánočním čase neza-
pomněli na své starší spoluobčany v důchodovém 
věku ani členové osadního výboru v Tučapech.  
V pátek 6. listopadu pro ně uspořádali večírek  
a společenské setkání v sále kulturního domu. 
Pobavit se a jistě i odreagovat sem přišlo na 35 tu-
čapských důchodců. Pozdravit je přijel i starosta 
města Holešova Pavel Svoboda s oběma místosta-
rosty. Došlo i na srdečné přípitky a neformální de-

baty. Pochválit je třeba všechny členy tamního 
osadního výboru, nejen za to, že skvělý večer 
zorganizovali, ale zajistili bezchybné pohoštění 
v podobě výborných domácích koláčků a zákus-
ků. K tomu i kapku dobrého vína a něčeho pro 
zahřátí. V závěru večera proběhlo losování bo-
haté tomboly, za kterou pořadatelé děkují všem 
sponzorům. Díky jejich štědrosti ani jeden z ná-
vštěvníků večírku neodcházel domů s prázdnou. 

Žopy (JZ) - Podobně jako v jiných obcích, 
ani v Žopech nezapomínají na své dříve naroze-
né občany a pořádají pro ně pravidelná setkání. 
To poslední proběhlo prostorách obecního domu  
22. listopadu a pobesedovat sem za důchodci přijeli 
také vedoucí představitelé města Holešova v čele se 
starostou Pavlem Svobodou. Příjemným obohace-

Setkání s důchodci v Tučapech

Město Holešov a MKS Holešov vás zvou na 
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

ním bývá vždy kulturní program, jehož hlavní 
součástí je vystoupení dětí z místní mateřské 
školy, které nechybělo ani tentokrát a navíc bylo 
již vánočně laděno. Děti a jejich učitelky, které  
s nimi jistě velmi trpělivě program nacvičily, skli-
dily zaslouženě velký potlesk a sladké odměny.    

JZ, foto R. Seifert
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Holešov
zámecká zahrada
občerstvení zajištěno


