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Holešov získal cenu
týdeníku EKONOM
„Město pro byznys“
Holešov (JZ) – Mezi městy Zlínského kraje již po třetí získalo jednu z hlavních cen ve srovnávacím výzkumu
týdeníku Ekonom Město pro byznys 2014 město Holešov. Jedná se o celorepublikový srovnávací výzkum, který
zohledňuje různá kritéria ve vztahu města k podnikatelskému prostředí. Předloni dosáhl Holešov v této soutěži
na první místo, v loňském roce na druhé a letos obsadil
v rámci Zlínského kraje opět příčku nejvyšší.
Pokračování na str. 3 >>>
První cenu srovnávacího výzkumu Město pro byznys
za Zlínský kraj převzal starosta Holešova Rudolf Seifert. >

Vánoční koncerty v Holešově

Novoroční koncert HKO

Tříkrálová sbírka - 10. ledna 2015

Nejstarší občanka Holešova oslavila
104. narozeniny
Holešov (JZ) - Úctyhodné stočtvrté narozeniny oslavila v minulých dnech nejstarší občanka
Holešova paní Marie Mičková. S gratulací ji přišli navštívit i čelní představitelé města. Neznalý

pozorovatel by této ženě, s bohatými a někdy až
krutými životními zkušenostmi, hádal o dvacet
let méně.
Pokračování na str. 3 >>>

7. Reprezentační ples města Holešova

AKTUÁLNĚ
Krásné Vánoce
Vážení spoluobčané,
přeji Vám jménem zastupitelstva i rady města pokojné a milostiplné prožití vánočních
svátků v kruhu rodinném nebo mezi svými
blízkými a mnoho úspěchů, zdraví a osobní
spokojenosti v roce 2015.
Srdečně
Rudolf Seifert, starosta
Město Holešov vás zve na adventní a vánoční
pořady a také na:
• Tradiční novoroční ohňostroj
Čt. 1. 1. 2015 v 17 hodin v zámeckém parku
• Novoroční koncert města Holešova
Ne 11. 1. 2015 v 17 hodin - velký sál zámku
• Ples města Holešova
So 17. 1. 2015 od 19.30 h - Zámek Holešov

►

OSLAVY ADVENTU V HOLEŠOVĚ A MIKROREGIONU

Oslavy adventu zahájily v Holešově tradiční vánoční trhy na nám. Dr. E. Beneše s kulturním programem

Adventní koncert nejlepších holešovských hudebních těles - Holešovského komorního orchestru a Holešovského chrámového sboru

TRADIČNÍ SPOLEČNÉ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍCH STROMŮ

Společné rozsvícení vánočních stromů proběhlo v Holešově na Nám. Dr. E. Beneše a návsích obcí Žopy a Količín
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Holešovsko

MĚSTO, MĚSTSKÝ ÚŘAD

Holešov získal cenu týdeníku EKONOM „Město pro byznys“
>>> Pokračování ze str. 1
V celorepublikovém žebříčku skončil Holešov na místě dvanáctém. Města jsou hodnocena
na základě mnoha desítek srovnávacích kritérií,
rozdělených do různých oblastí, a to podle podnikatelského prostředí, kvality lokality, přístupu
veřejné správy, situace na pracovním trhu, cenových podmínek a telefonického průzkumu mezi
podnikateli. Tento průzkum zajišťuje renomovaná
společnost. Cenu od zástupců týdeníku Ekonom
přebral starosta města Holešova Mgr. Rudolf Seifert, kterého jsme se zeptali na jeho názor, co si

myslí o tom, proč se na prvním místě umístil právě Holešov. „Snažíme se maximálně využít služeb
místních firem, se kterými pravidelně komunikujeme. Velikost našeho města nám totiž dovoluje znát
dobře všechny podnikatele i jejich potřeby. Můžeme se pochlubit nízkou úrovní místních poplatků.
Navíc holešovská radnice zmrazila ceny pronájmů
ve svých objektech. Pořádáme pravidelná setkání
s místními firmami a živnostníky. Řešili jsme například výstavbu cest k jednotlivým firmám. Je pro
nás velmi potěšitelné, ale zároveň i zavazující, že
se Holešov drží na předních příčkách již tři roky.“
V minulosti také podnikatelé kritizovali napří-

klad nefungující systém přihlašování automobilů.
Podle starosty Seiferta není komunikace s firmami v malé obci s 12 tisíci obyvateli nic složitého.
Často dokonce probíhá i na neformální úrovni.
V budoucnu by chtěl Rudolf Seifert spolupráci
mezi byznysem a radnicí ještě prohloubit. Plánuje
totiž zřídit poradní týmy složené z podnikatelů.
Zaměřit se chce také na zemědělce. „Podnikání
v zemědělství je v našem regionu důležité. V poslední době se tu navíc dobře rozvíjí,“ dodal Seifert.
V Holešově sídlí několik velkých firem, jež patří
k významným zaměstnavatelům. Nezaměstnanost
je proto i díky tomu čtvrtá nejnižší v kraji.

Nejstarší občanka Holešova oslavila 104. narozeniny
>>> Pokračování ze str. 1
Paní Marie Mičková žije v rodinném domě,
který koupili a zvelebili s manželem, se svojí
mladší dcerou. Té je 71 let, starší dceři je o dvanáct
více. Má čtyři vnoučata a šest pravnoučat. I přes
svůj vysoký věk má tato dáma výbornou paměť
a energii by ještě mohla rozdávat. Prozradila nám
o sobě, že celý život málo spala, někdy jen tři hodiny denně. Po nocích šila a vařila, po smrti svého
manžela v roce 1965 začala i kouřit a přestala až
v devadesáti. Pila hodně kávy, ne alkohol a jedla
téměř všechno. Vyprávění o tom, co vše ji a její
rodinu v životě potkalo, by stálo za sepsání pamětí. Starosta i místostarostové se s touto dámou
rozloučili slovy „na šťastnou viděnou příští rok“.

Ze života Marie Mičkové
Dětství prožila ve Vídni. Narodila se v Nymburce a jako jedno ze třinácti dětí ji rodiče přivezli
do Vídně čtrnáct dnů po narození. Tragickou kulisu dětství české Vídeňanky tvořila první světová
válka, kdy Marie začala navštěvovat českou školu.
Vlastenectví rodiny se ještě prohloubilo po vzniku
samostatného Československa. Chodila cvičit do
Orla, kde poznala svého muže Aloise. Pocházel
z Rajnochovic a ve městě na Dunaji měl truhlářskou dílnu. V roce 1932 se jim narodila první dcera Marie, kterou zná řada Holešovanů jako dlou-

holetou vedoucí školní jídelny Marii Mrázkovou.
Ta nastoupila do první třídy ještě ve Vídni v září
1938.
Útěk - Po mnichovské konferenci a zradě
spojenců vláda vyhlásila mobilizaci a Mičkovi
museli opustit Vídeň. Československá hranice
byla ale uzavřena, tak do rodné země museli putovat přes bývalou Jugoslávii, Bulharsko, Rumunsko
a Podkarpatskou Rus. Po příjezdu na Moravu začali hledat nový domov. Majetek ve Vídni propadl
ve prospěch Říše. V roce 1939 koupili od spořitelny v dražbě novostavbu v dnešní ulici Komenského a usadili se v Holešově. Ten postupně zvelebili
a zvětšili a paní Marie v něm dodnes žije se svou mladší dcerou
Jiřinou Matochovou. Zařídila si
krejčovskou dílnu a pro znalost
módních trendů, které u nás ještě
nebyly, se stala jednou z nejvyhledávanějších krejčových v širokém
okolí. V roce 1952 však stát její
prosperující dílnu znárodnil.
V roce 1958 došlo v rodině
Mičkových k další tragédii. Společně se svým manželem, zetěm
i starší dcerou byli odsouzeni za
špionáž k dlouholetým trestům
hlavně díky provokatérovi a agentovi StB Karlu Sochatzimu. Po roce
1989 byli všichni rehabilitováni.

Z vyměřených deseti let strávila nakonec Marie
Mičková ve vězení 28 měsíců. Společně s ostatními ji propustili na základě amnestie prezidenta
republiky.
V pardubické věznici pobývala s poslední
holešovskou hraběnkou Barborou Wrbnovou.
Její manžel Alois se z věznice v Leopoldově vrátil
s podlomeným zdravím a v roce 1965 zemřel. Po
návratu z vězení se paní Marie vrátila opět k šití,
které bylo jejím životním koníčkem i po odchodu do důchodu. Pravidelně jezdila do Vídně, kde
dodnes má, zejména po mamince, své příbuzné
a přátele.

Rozpočet města je zásadní dokument
Vážení spoluobčané,
v pondělí 22. prosince proběhne v zasedací
místnosti městského úřadu důležité zasedání nově
zvoleného zastupitelstva města. Jedním z nejdůležitějších dokumentů, který projde diskusí
a schvalovacím procesem, bude i rozpočet města pro rok 2015. Je sestaven sice jako schodkový
- protože město splácí úvěry za velké akce, které
u nás v posledních letech proběhly – ale přitom je
do rozpočtu zahrnuta i určitá rezerva. Ta umožní
debatu a také možnost v průběhu roku investovat
do dalších potřebných oprav nebo staveb.
K dalším důležitým bodům patří schválení rozpočtového výhledu pro další tři roky. Je to
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informační dokument, který ukazuje možnosti
města v oblasti příjmů i výdajů v příštích letech.
Sestaven by měl být i tzv. „strategický výbor“. Ten
by měl jako jeden z poradních orgánů zastupitelstva naznačit možný směr vývoje a investic.
Nyní v Holešově probíhá několik investic.
Tou nejviditelnější je oprava komunikací v ulici
Sušilova a dále na Novosady a k nádraží. Původně uspíšený předpokládaný harmonogram prací,
tedy že se podaří celou ulici Sušilova obnovit do
konečné podoby, příchod zimního počasí překazil. Z tohoto důvodu zůstane ve finální fázi opravena jen část od polikliniky k ul. Školní a opačná část
k městu bude po dobu zimních měsíců ve stávající

podobě. Doufám, že obyvatelé lokality i návštěvníci polikliniky situaci pochopí. Protože i přes tento
hendikep dodavatelská firma udělala letos mnoho
práce navíc. Dodělány by měly být ale chodníky
a následně i veřejné osvětlení. Konečný termín
předávky stavby je v polovině roku 2015.
Za pár dní vstoupíme do vánočního času.
Užijte si tuto dobu bilancování a zamyšlení se
s klidným a čistým srdcem a potěšte své blízké,
ale i třeba sousedy či neznámé lidi něčím milým
a pozitivním.
Příjemný vánoční a novoroční čas.
R. Seifert, starosta
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28. řádná schůze Rady města Holešova, která se konala
10. listopadu 2014, mimo jiné
vzala na vědomí informaci tajemníka městského úřadu
o plnění usnesení Rady města Holešova, která se konala
29. října 2014;
schválila změnu plánu inventur na rok 2014 dle předloženého návrhu.;
schválila pro realizaci veřejné zakázky „Ozelenění protihlukového zemního valu u JVO Holešova“ nabídku
společnosti Green project, s. r. o., Trenčín, jako nejvhodnější, a to na základě doporučení hodnoticí komise;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit rozpočtové opatření města Holešova č. 6/2014 dle předloženého návrhu;
schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve
výši 3.000 Kč Marcele Navrátilové, bytem Tučapy, na
podporu Tomáše Navrátila v roce 2014, reprezentanta
České republiky ve sjezdu na horských kolech; 4.000 Kč
Dívčímu fotbalovému klubu Holešov, IČ 26535360, Tyršova 1561, Holešov, na podporu turnaje žákyň a žáků
v kopané a mezinárodního turnaje žen v halové kopané,
které klub pořádal 29. 11. 2014 a 7. 12. 2014 v Holešově, 20.000 Kč Janě Teplíčkové, bytem Holešov, jako příspěvek na dopravu invalidního syna do speciální školy;
první dvě částky budou čerpány z Fondu kultury, sportu
a vzdělávání města Holešova po splnění všech povinností určených Statutem Fondu kultury, sportu a vzdělávání;
třetí částka bude čerpána z ORJ 18;
určila s účinností od 1. 11. 2014 plat ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Holešov dle
předloženého návrhu;
schválila pravidla pro fungování redakční rady měsíčníku Holešovsko dle předloženého a upraveného návrhu;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova určit zastupitele Bc. Jaroslava Chmelaře pro plnění úkolů při pořizování územně plánovacích dokumentací města Holešova

a jejich změn v rozsahu příslušných ustanovení stavebního zákona;
schválila zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků p. č. 2614, 2624/13, 3545/2,
2525/27, 2525/3, 2525/13, 2525/14 a 2525/15, vše v k. ú.
Holešov, pro společnost E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, zastoupená
společností E.ON Česká republika, s. r. o., České Budějovice, IČ 25733591, v souvislosti se stavbou „Holešov, Tovární
- kab. smyčka VN+TS, TIGRIS“ dle předloženého návrhu;
schválila zřízení věcného břemene (bezúplatného) služebnosti na pozemcích p. č. 1921/2, 1921/9, 1922/1,
1922/2, 1923/42, 4007, 1920/9, 1932/6 a 1995/3, vše v k.
ú. Holešov, jedná se o pozemky pod estakádou, mostem
přes trať, mostem na cyklostezce do Žop a mostem na
cyklostezce do Přílep, pro Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, IČ
70891320, v souvislosti se stavbou „Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat“ dle předloženého návrhu;
schválila dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění, prominutí pohledávky
MB Skuteč, s. r. o., IČ 25291203, zastoupené jednatelem
společnosti Milošem Bakešem, ve výši 3.000 Kč;
přerušila projednávání zprávy týkající se uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu části městského pozemku
p. č. 1451/1, k. ú. Holešov, uzavřené se společností Šmak
- potraviny, spol. s r. o., dle předloženého návrhu;
I schválila termíny schůze Rady města Holešova ve II.
pololetí 2014 a I. pololetí 2015 od 15 hod. takto: 24. 11.,
1. 12., 22. 12., 29. 12., 12. 1., 26. 1., 9. 2., 23. 2., 16. 3., 30.
3., 13. 4., 27. 4., 11. 5., 25. 5., 8. 6. a 22. 6. s tím, že pokud
se schůze rady koná ve stejný den jako zastupitelstvo, začíná od 13 hod.
II doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
termíny zasedání Zastupitelstva města Holešova ve II.

pololetí 2014 a I. pololetí 2015 od 16 hod. takto: 24. 11.,
22. 12., 23. 2., 27. 4. a 22. 6.;
I schválila dle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění, pro volební období 2014
– 2018 komise Rady města Holešova: komisi výstavby
v maximálním počtu 9 členů; komisi životního prostředí a dopravy v maximálním počtu 9 členů; komisi pro
neziskový sektor v maximálním počtu 9 členů; komisi památkové péče a letopisectví v maximálním počtu
9 členů; komisi školské a drogové problematiky v maximálním počtu 9 členů; komisi sociálněprávní ochrany
dětí v počtu 5 členů; komisi pro občanské záležitosti
v maximálním počtu 11 členů;
II doporučila Zastupitelstvu města Holešova v souladu
s ustanovením § 117 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, zřídit: výbor strategického
rozvoje Zastupitelstva města Holešova v počtu 7 členů;
vzala na vědomí kompetence a oblasti v gesci uvolněných zástupců města: Mgr. Rudolf Seifert - starosta města: rozpočet; investiční akce + projekty; kultura, propagace, partnerská města + cestovní ruch; správa majetku
města; městská policie; krizové řízení, HZS + SDH; Ing.
Radek Doležel - místostarosta města: koordinace státní
správy a samosprávy; kontrolní činnost (kontrolní výbor a vnitřní audit); archivace a nakládání s dokumenty;
mikroregion (člen předsednictva) – spolupráce s obcemi
mikroregionu; doprava; školství, volnočasové aktivity
dětí a sport; neziskový sektor (spolky a občanské aktivity); Bc. Jaroslav Chmelař - místostarosta města: územní
plán; strategický rozvoj (strategický výbor); životní prostředí + nakládání s odpady; sociální oblast + spolupráce
s neziskovými organizacemi v sociální oblasti; majetek
města - prodej/nákup; spolupráce se Zlínským krajem
(průmyslová zóna, investiční akce aj.).

29. řádná schůze Rady města Holešova, která se konala
24. listopadu 2014, mimo jiné
vzala na vědomí informaci tajemníka městského úřadu
o plnění usnesení Rady města Holešova, která se konala
10. listopadu 2014;
schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu části
městského pozemku p. č. 1451/1, k. ú. Holešov, uzavřené
se společností Šmak - potraviny, spol. s r. o., dle předloženého a upraveného návrhu;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit prodej části městského pozemku p. č. 446/1, ostatní plocha,
o výměře cca 22 m2, k. ú. Žopy, společnosti JACOM, s
r. o., IČ 18188583, zastoupené jednatelem společnosti
MVDr. Karlem Augustinem, za kupní cenu 200 Kč/m2
+ náklady s tímto prodejem spojené; smlouva musí být
uzavřena v termínu do 31. 3. 2015. Po marném uplynutí
uvedené lhůty pozbývá toto usnesení platnost;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit prodej městských pozemků p. č. st. 335, zastavěná plocha,
o výměře 47 m2, p. č. 248/5, zahrada, o výměře 747 m2
a p. č. 248/6, zahrada, o výměře 15 m2, vše k. ú. Žopy,
Miroslavu Pospíšilovi, za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s tímto prodejem spojené; smlouva musí být uzavřena
v termínu do 31. 3. 2015. Po marném uplynutí uvedené
lhůty pozbývá toto usnesení platnost;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit prodej části městského pozemku p. č. 3765, ostatní plocha,
o výměře cca 90 m2, k. ú. Dobrotice, Mgr. Arnoštu Kratochvílovi, za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s tímto
prodejem spojené; smlouva musí být uzavřena v termínu
do 31. 3. 2015. Po marném uplynutí uvedené lhůty pozbývá toto usnesení platnost;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit prodej částí městských pozemků p. č. 2951/49, ostatní plo-
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cha, p. č. 2951/39, ostatní plocha, a p. č. 2951/41, ostatní
plocha, o celkové výměře cca 15 m2, vše k. ú. Holešov,
Společenství vlastníků jednotek v domě Novosady čp.
1328 v Holešově, IČ 26300192, za kupní cenu 300 Kč/m2
+ náklady s tímto prodejem spojené; smlouva musí být
uzavřena v termínu do 31. 12. 2015. Po marném uplynutí
uvedené lhůty pozbývá toto usnesení platnost;
přerušila projednávání zprávy týkající se prodeje městských pozemků p. č. 1720/11, zahrada, o výměře 159
m2, p. č. 1720/37, ostatní plocha, o výměře 265 m2, p. č.
1726/1, orná půda, o výměře 40 m2, p. č. 1735/2, zahrada,
o výměře 38 m2 a p. č. 1738/2, zahrada, o výměře 144
m2, vše k. ú. Holešov, společnosti LIDL Česká republika,
v. o. s., zastoupena společníkem - společností Lidl Holding, s. r. o, za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené a uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní - „Prodejna potravin Lidl Holešov - rozšíření plochy
prodejny Holešov, Masarykova 1649“ z důvodu nevyjasněných podmínek;
schválila znění příkazní smlouvy se společností HCM
Computers, s. r. o., o provedení administrace a zadávacího řízení zakázky „Moderní efektivní úřad Holešov“ za
cenu 142.780 Kč dle předloženého návrhu;
schválila výši finanční odměny ředitelce 1. Základní
školy Holešov Mgr. Jarmile Růžičkové;
ředitelce 2. Základní školy Holešov Mgr. Heleně Moravčíkové; ředitelce 3. Základní školy Holešov Mgr. Jitce
Heryánové; ředitelce Mateřské školy Sluníčko Holešov
Lence Krčové; ředitelce Mateřské školy Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž Bc. Aleně Kotoučkové; ředitelce
Mateřské školy Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž Jaroslavě Turoňové; ředitelce Střediska volného času,

příspěvková organizace Mgr. Jarmile Vaclachové; ředitelce Ústřední školní jídelny Holešov Mileně Michalcové;
ředitelce Centra pro seniory, příspěvková organizace
Mgr. Ivaně Bozděchové; řediteli Městského kulturního
střediska Holešov, příspěvková organizace Mgr. Pavlu
Chmelíkovi; vedoucí organizační složky Mateřské centrum Srdíčko Evě Fuksové dle předloženého a upraveného návrhu;
schválila příspěvkovým organizacím Mateřská škola
Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž; Mateřská škola
Sluníčko Holešov, Havlíčkova 1409, Holešov; Středisko
volného času, příspěvková organizace změny finančních
plánů dle předložených návrhů;
schválila „Kroniku města Holešova 2013“ dle předloženého návrhu;
schválila udělení „Pamětního listu“ v deskách Eriku
Fišerovi, bytem Holešov, u příležitosti jeho padesátého
bezpříspěvkového daru krve; Martinu Horňákovi, bytem
Holešov, za dlouholetou obětavou práci v jednotce sboru dobrovolných hasičů města Holešova a Jiřímu Jílkovi,
bytem Holešov, za dlouholetou obětavou práci ve Sboru
dobrovolných hasičů Holešov;
I schválila vnitřním předpisem č. 8/2014 nový organizační řád Městského úřadu Holešov s účinností od
1. 1. 2015 dle předloženého a upraveného návrhu;
II zrušila v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm.
f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Odbor investic, správy nemovitostí a údržby města, Odbor
územního plánování a stavebního řádu a Odbor životního prostředí Městského úřadu Holešov k 31. 12. 2014;
III zřídila Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí
s účinností od 1. 1. 2015.

Holešovsko

7. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova, které
se konalo 24. listopadu 2014, mimo jiné
schválilo předložený a upravený program jednání Zastupitelstva města Holešova konaného dne 24. listopadu
2014;
schválilo ověřovateli zápisu MUDr. Lenku Dúbravčíkovou a Ing. Pavla Karhana;
schválilo návrhovou komisi ve složení: Zdeněk Hlobil,
Oldřich Rektořík a Ing. Martin Koplík;
vzalo na vědomí informaci tajemníka městského úřadu o plnění usnesení z řádného zasedání Zastupitelstva
města Holešova konaného 22. září 2014;
vzalo na vědomí informaci starosty města o činnosti orgánů města od posledního jednání Zastupitelstva města
Holešova;
zvolilo dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 1. členy kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova: předsedkyně Ludmila Hřeben Štaudnerová; členové: Oldřich
Rektořík, Zdeněk Hlobil, Jiřina Hradilová, Ing. Marta
Fuksová, Josef Sedlář, Gabriela Holčáková, Mgr. Jaroslava Jakubčíková, Ladislav Zavadil; 2. členy finančního
výboru Zastupitelstva města Holešova: předseda Ing.
Martin Koplík; členové: Ing. Pavel Karhan, Ing. Stanislav
Hřeben, Ing. Tomáš Veverka, Ing. Martin Knápek, Mgr.
Ivana Bozděchová, Pavel Svoboda;
zřídilo v souladu s § 117 odst. 1 zákona č. 128/2000.,
o obcích, v platném znění, výbor strategického rozvoje
Zastupitelstva města Holešova v počtu 7 členů;

schválilo dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. n) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v souladu
s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členů zastupitelstva, v platném znění, měsíční
odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva města
Holešova s účinností od 1. 1. 2015 ve výši dle platného
nařízení vlády č. 37/2003 Sb;
schválilo při souběhu funkcí neuvolněným členům Zastupitelstva města Holešova výplatu měsíční odměny ve
výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce;
schválilo termíny zasedání Zastupitelstva města Holešova ve II. pololetí 2014 a I. pololetí 2015 vždy v pondělí
od 16 hod. takto: 22. 12. 2014, 23. 2., 27. 4. a 22. 6. 2015;
určilo v souladu s § 6 odst. 5) písm. f) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zastupitele Bc. Jaroslava Chmelaře pro plnění úkolů při pořizování územně plánovacích
dokumentací města Holešova a jejich změn v rozsahu
příslušných ustanovení stavebního zákona;
schválilo rozpočtové opatření města Holešova č. 6/2014
dle předloženého a upraveného návrhu;
schválilo prodej části městského pozemku p. č. 446/1,
ostatní plocha, o výměře cca 22 m2, k. ú. Žopy, společnosti JACOM, s r. o., IČ 18188583, zastoupené jednatelem společnosti MVDr. Karlem Augustinem, za kupní
cenu 200 Kč/m2 + náklady s tímto prodejem spojené.
Smlouva musí být uzavřena v termínu do 31. 3. 2015. Po

marném uplynutí uvedené lhůty pozbývá toto usnesení
platnost;
schválilo prodej městských pozemků p. č. st. 335, zastavěná plocha, o výměře 47 m2, p. č. 248/5, zahrada, o výměře 747 m2 a p. č. 248/6, zahrada, o výměře 15 m2, vše k.
ú. Žopy, Miroslavu Pospíšilovi, za kupní cenu 200 Kč/m2
+ náklady s tímto prodejem spojené; smlouva musí být
uzavřena v termínu do 31. 3. 2015. Po marném uplynutí
uvedené lhůty pozbývá toto usnesení platnost;
schválilo prodej části městského pozemku p. č. 3765,
ostatní plocha, o výměře cca 90 m2, k. ú. Dobrotice,
Mgr. Arnoštu Kratochvílovi, za kupní cenu 200 Kč/m2
+ náklady s tímto prodejem spojené; smlouva musí být
uzavřena v termínu do 31. 3. 2015. Po marném uplynutí
uvedené lhůty pozbývá toto usnesení platnost;
schválilo prodej částí městských pozemků p. č. 2951/49,
ostatní plocha, p. č. 2951/39, ostatní plocha, a p. č.
2951/41, ostatní plocha, o celkové výměře cca 15 m2, vše
k. ú. Holešov, Společenství vlastníků jednotek v domě
Novosady čp. 1328 v Holešově, IČ 26300192, za kupní
cenu 300 Kč/m2 + náklady s tímto prodejem spojené;
smlouva musí být uzavřena v termínu do 31. 12. 2015.
Po marném uplynutí uvedené lhůty pozbývá toto usnesení platnost;
jmenovalo místostarostu Ing. Radka Doležela k zastupování města Holešova na jednáních Svazku obcí pro
hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem.

30. řádná schůze Rady města Holešova, která se konala
1. prosince 2014, mimo jiné
vzala na vědomí informaci tajemníka městského úřadu
o plnění usnesení Rady města Holešova, která se konala
24. listopadu 2014;
schválila zveřejnění záměru pronájmu parkovacích
ploch v ulici Smetanovy sady v Holešově společnosti
Technické služby Holešov, s. r. o., za účelem zpoplatnění
parkování;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit uzavření smlouvy o právu provést změnu stavby mezi městem Holešov a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o.,
Zlín, K Majáku 5001, IČ 70934860, na části pozemku
p. č. 642 v k. ú. Tučapy u Holešova, v souvislosti se stavbou „Silnice III/49010: Tučapy - Prusinovice, opěrná
zeď“ dle předloženého návrhu;
schválila nařízení města Holešova č. 2/2014 včetně příloh, které vymezuje oblasti města, ve kterých lze místní
komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla pouze za sjednanou cenu, dle předloženého a upraveného návrhu;
schválila ceník zpoplatněných parkovacích míst ve městě Holešově dle předloženého a upraveného návrhu;
schválila pro rok 2015 prodloužení pojistné smlouvy
s pojišťovnou Kooperativa, a. s., za stejných podmínek
jako v roce 2014;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit rozpočet města Holešova na rok 2015 dle předloženého
a upraveného návrhu;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit předběžné rozpočtové opatření č. 0/2015 dle předloženého
návrhu;
schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši
2.000 Kč Lukáši Koňárkovi, bytem Holešov, na podporu
jeho aktivit jako holešovského reprezentanta ČR v naturální kulturistice, 4.000 Kč Skřítku, o. s., IČ 22722025,
Sadová 1526, Holešov na podporu uspořádání charitativního Vánočního volejbalového turnaje v Holešově dne
14. 12. 2014, 4.000 Kč Odboru SVZ na zajištění věcné
mimořádné pomoci osobám a rodinám ohroženým sociálním vyloučením; schválené částky budou čerpány
z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova po
splnění všech povinností určených Statutem Fondu kultury, sportu a vzdělávání;
neschválila poskytnutí mimořádné finanční dotace

Prosinec 2014

ostatní plocha, k. ú. Holešov, d) p. č. 3706/9, zahrada,
Centru služeb postiženým Zlín, obecně prospěšná spok. ú. Holešov do vlastnictví města Holešova;
lečnost, IČ 25300083, Mostní 4058, Zlín na podporu činneschválila zveřejnění záměru pronájmu části městnosti a provoz zařízení Horizont Zlín v roce 2015, Střeského pozemku p. č. 646/1, zahrada, o výměře 40 m2,
disku rané péče SPRP Olomouc, IČ 75095009, Střední
novosadská 52, Olomouc na registrovanou sociální služk. ú. Všetuly za účelem zřízení vyhrazeného parkovacího
bu raná péče v roce 2015, Centru pro seniory Zahrada,
místa, dle předloženého návrhu;
o. p. s., IČ 29295327, A. Bartoše 1700, Bystřice pod Hosstanovila počet pracovníků Městské policie Holešov na
týnem, na provoz v roce 2015, Českému svazu včelařů,
17, a to s účinností od 1. 1. 2015;
o. s., okresní organizace Kroměříž, IČ 00434892, Rataje
schválila zřízení věcného břemene pro společnost Te143 na projekt a provoz tzv. Včelího domu a Medové zalefónica Czech Republik, a. s., na základě uzavřené
hrady v Rymicích;
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemepřerušila projednávání zprávy týkající se úplatného nane mezi Telefónicou Czech Republik, a. s., Zlínským
bytí pozemku p. č. 2951/51, ostatní plocha, o výměře 275
krajem a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o., číslo
2
m , k. ú. Holešov, z majetku Josefa Vaverky, do majetku
0 0042/2012/EKO ze dne 31. 1. 2012, na pozemcích,
města Holešova za kupní cenu 250 Kč/m2;
které město Holešov získá uzavřením kupní smlouvy se
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
Zlínským krajem a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje,
úplatné nabytí částí pozemků p. č. 1094, zastavěná plocha
p. o., v souvislosti se stavbou „Silnice II/490: Holešov a nádvoří, a p. č. 1095, ostatní plocha, o celkové výměře
jihovýchodní obchvat“ a jejichž nabytí schválilo Zastupicca 80 m2, k. ú. Holešov, z podílového spoluvlastnictví
telstvo města Holešova na svém zasedání 11. srpna 2014,
Viliama Ďurky, Josefa Šuláka a Josefa a Zdeňky Žáčkousnesením č. 90/2014;
vých do majetku města Holešova za kupní cenu 200 Kč/
schválila uzavření smlouvy se společností NetRex, s. r. o.,
2
m + náklady na zpracování geometrického plánu;
Chatová 1520/6, Praha 16, IČ 25288792, na dodávku
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit
digitálních kamer v souvislosti s I. etapou digitalizace
zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků
městského kamerového systému.
p. č. 705/1, ostatní plocha, a p. č.
1038/3, ostatní plocha, vše k. ú.
Všetuly dle předloženého návrhu;
doporučila Zastupitelstvu města
Holešova schválit zveřejnění záměru prodeje částí městských popondělí 22. 12. 2014
07.15 - 11.00
12.00 - 17.00
zemků p. č. 968/1, ostatní plocha,
úterý
23. 12. 2014
07.15 - 11.00
12.00 - 15.00
a p. č. 968/2, ostatní plocha, dle
středa
24. 12. 2014
STÁTNÍ SVÁTEK
GPL č. 1137-42/2007 dle předločtvrtek
25. 12. 2014
STÁTNÍ SVÁTEK
ženého návrhu;
nedoporučila
Zastupitelstvu
pátek
26. 12. 2014
STÁTNÍ SVÁTEK
města Holešova schválit podání
pondělí 29. 12. 2014
07.15 - 11.00
12.00 - 17.00
žádosti na Úřad pro zastupováúterý
30. 12. 2014
07.15 - 11.00
12.00 - 15.00
ní státu ve věcech majetkových
středa
31. 12. 2014
07.15 - 11.00
-------o převod pozemku a) p. č.
čtvrtek
01. 01. 2015
STÁTNÍ SVÁTEK
2600/39, ostatní plocha, k. ú. Holešov, b) p. č. 2610/2, ostatní plopátek
02. 01. 2015
Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZAVŘENO
cha, k. ú. Holešov, c) p. č. 3546/3,

PROVOZNÍ DOBA MÚ HOLEŠOV
V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
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Nové podmínky parkování na městských pakovištích
Z rozhodnutí Rady města Holešova dojde od 1. 1. 2015 ke změně režimu
parkování na parkovištích u Městského úřadu v Holešově.
Jedná se o parkoviště v ulici Masarykova a nově vybudované parkoviště
v ul. Smetanovy sady (za kinem).
Nově vybudované parkoviště v ul. Smetanovy sady bude zpoplatněno:
Pondělí až pátek
od 8.00 do 16.00 hod.
Sobota
od 8.00 do 11.00 hod.
Neděle		bez poplatku
do 60 min. včetně 10 Kč
za každou další započatou 1 hodinu užití 10 Kč.

Na parkovišti v ul. Masarykova bude upraveno dopravní značení, a to
s režimem parkování na parkovací kotouč s maximální možnou dobou parkování 1 hodina. Toto opatření bude platit v době provozních hodin Městského úřadu Holešov. Mimo provozní dobu bude možnost parkování bez
omezení. Parkovací kotouče je možno zakoupit na podatelně MěÚ Holešov.
Od ledna 2015 bude také probíhat pravidelná a důsledná kontrola nad
dodržováním pravidel silničního provozu v ul. Smetanovy sady, kde je osazeno dopravní značení „Obytná zóna“. Dbejte proto na dodržování pravidel
silničního provozu vyplývajících z výše uvedeného dopravního značení, ať se
vyhnete případným problémům či sankcím.

Technické služby Holešov oznamují občanům
Uzavření Odpadového centra
v Květné ulici

Technické služby Holešov, s. r. o. sdělují, že
Odpadové centrum bude od 23. 12. 2014 do 4. 1.
2015 z provozních důvodů uzavřeno. Provoz bude
opět zahájen v pondělí 5. 1. 2015.

Změna svozu domovního odpadu

Z důvodu vánočních svátků budou v úterý 23.
12. sváženy ulice, které se svážejí v úterý a ve středu.
V pondělí 29. 12. bude proveden svoz v Tučapech.

Úklid vánočních stromků

Městský úřad Holešov, Odbor životního prostředí upozorňuje občany, že vánoční stromky je
možné odkládat ke sběrným nádobám na komunální odpad pouze do 11. 1. 2015.
Neodkládejte je však ke kontejnerům na tříděný odpad.
Po tomto termínu mohou občané odkládat
vánoční stromky do Odpadového centra, a to
v jeho provozní době.

Provozní doba Odpadového centra:
LISTOPAD–BŘEZEN
Pondělí–Pátek

7.00 – 10.30

Sobota

7.00 – 12.00

Neděle

Zavřeno

11.00 – 16.30

Ing. Lenka Brezanská,
odbor životního prostředí

Stavba zateplení tělocvičny SVČ TYMY zkolaudována
Holešov - Středisko volného času TYMY
sídlí v prostorách budovy bývalé Základní a mateřské školy Všetuly. Za dvanáct let své zdejší
existence se stalo vyhledávaným centrem volnočasových aktivit nejen dětí, ale i dospělých. Proto

AKCE MILION

Z fondu pro kulturu, sport a vzdělávání města
Holešova byl poskytnut příspěvek ve výši 8 000 Kč
ZO ČZS v Dobroticích.
Za tento příspěvek se provedla oprava budovy
zahrádkářů - nová omítka a vybavil se sklad. V této
budově je také klubovna, moštárna a povidlárna.
Zde se zpracovávají jablka k moštování a zejména
švestky v povidlárně nejen zahrádkářů, ale i občanů
Dobrotic a okolních obcí. Dále byl příspěvek čerpán
k zajištění podzimní výstavy ovoce a zeleniny, její
propagace a na úklidové a čisticí prostředky. Dále
byla část příspěvku využita v minulém roce k obnově jabloňového sadu. Za finanční podporu naší ZO
ČZS děkují městu Holešov zahrádkáři z Dobrotic.
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se vedení tohoto zařízení snaží neustále rozšiřovat
jejich nabídku a reagovat i na aktuální potřeby
a požadavky. Stejně aktivní je „Tymýčko“ také ve
zvelebování interiéru i exteriéru své budovy. Poslední velkou zrealizovanou stavební akcí bylo zateplení - „Úspora energií tělocvičny
Střediska volného času Holešov“.
Její kolaudace za účasti představitelů vedení města, dále pak za účasti
zástupce firmy Garant - Sdružení
inženýrských staveb Otrokovice
a zástupce firmy ROOS Kroměříž,
s. r. o., která stavbu prováděla, proběhla ve středu 12. listopadu. Ředitelka SVČ Jarmila Vaclachová nejprve
poděkovala všem, kteří se nějakým
způsobem na této investiční akci
podíleli, seznámila s jejím financováním a vyjádřila i radost z toho, že
velkou část finančních prostředků si
TYMY ušetřilo a hradilo ze svých

zdrojů. K získání dalších finančních prostředků využili Operační program Životní prostředí.
Realizace stavby proběhla v období 7 – 10/2014
a celková cena díla činí 1.854.590 Kč. Budova tělocvičny září do dálky svou krásnou oranžovou
barvou s motivy barevných kruhů a pozornosti
neuniknou ani nová okna, která, jak jsme se později dověděli, mají také fólii tlumící sluneční záření. Úhledně upravený je i prostor kolem, kde již
raší nově zasetý trávník. Poté ředitelka Vaclachová
provedla své hosty téměř veškerými prostorami
střediska, upozornila a ukázala vše, co se za dobu
jeho existence zvelebilo a opravilo. A bylo toho již
mnoho. O tom se jistě přesvědčí každý zdejší návštěvník. A o tom, že si svých prostor v „Tymýčku“
opravdu váží, svědčí i čistota a pořádek, které zde
mají. V závěru této exkurze poděkovali všichni
přítomní ředitelce Vaclachové a popřáli jí dostatek energie do další práce a zvelebování budovy.
JZ

První řádné zasedání zastupitelstva
města
Holešov - Na svém prvním
řádném povolebním zasedání se sešlo Zastupitelstvo města Holešova
v pondělí 24. listopadu. Téměř tříhodinové jednání zastupitelů v nové
sestavě proběhlo hladce dle stanovených pravidel. V nejbližší době
najdete usnesení z této schůze na
úředních deskách MěÚ Holešov a na
www.holesov.cz.
JZ

Holešovsko

MIKROREGION

Starostové Mikroregionu Holešovsko zvolili
nového předsedu
Holešov - Ve staronové sestavě se sešli starostové Mikroregionu Holešovsko na svém prvním jednání po nedávných komunálních volbách.
Schůzka proběhla v úterý 25. listopadu v zasedací
místnosti MěÚ Holešov. Místo odstoupivšího
předsedy Radoslava Pospíšilíka ji řídil starosta
města Holešova Rudolf Seifert.
Nejprve se osobně pozdravil s novými starosty
některých obcí mikroregionu, zdůraznil, že se jedná
o první setkání mikroregionu v novém složení a že
hlavním jeho smyslem je navázat vzájemnou spolupráci mezi obcemi a holešovským městským úřadem. Poté již předal slovo Ing. Mgr. Josefu Pospíšilíkovi, vedoucímu kontaktního pracoviště Holešov
krajské pobočky Zlín Úřadu práce (ÚP) ČR. Ten
mimo jiné sdělil starostům důležité informace, týkající se zaměstnávání občanů na veřejně prospěšné práce (VPP), které ÚP hradí a tito pracovníci

si mohou vydělat měsíčně až dvanáct tisíc korun
hrubého. R. Seifert doplnil, že město Holešov celoročně využívá pracovníky na VPP, evidované
na ÚP, především za účelem úklidu města a má
s nimi dobré zkušenosti. Dále Pospíšilík upozornil, že holešovský region je - co se týká nezaměstnanosti - v současné době pod celorepublikovým
průměrem.
O činnostech Charity a o možnostech využití
služeb, které občanům a obcím mikroregionu nabízí, hovořil její ředitel Mgr. Milan Jelínek. Upozornil především na změnu sídla a rozšíření stávajících služeb o službu pastorační. Ta zde existuje
od loňského roku vedle charitní ošetřovatelské
služby, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi a pracovníků administrativy. Pastorační
asistentkou je v holešovské Charitě Leona Čapková. Ta dostala slovo po Mgr. Jelínkovi a seznámila

přítomné s organizačními pokyny týkajícími se
letošní Tříkrálové sbírky. Veškeré informace s nabídkou služeb ÚP i Charity a kontakty obdrželi
všichni přítomní v písemné podobě. Poté již hovořili o činnostech a možnostech pomoci starostům obcí vedoucí pracovníci jednotlivých odborů
městského úřadu. Následovala volba nového výboru Mikroregionu Holešovsko. Jeho předsedou
se stal starosta obce Rymice Ing. Martin Bartík,
místopředsedou Ing. Petr Maňásek z Lechotic
a členy výboru jsou Mgr. Lenka Koutná z Kurovic, Rudolf Solař z Přílep a Ing. Radek Doležel,
místostarosta Holešova. V následujících dnech se
sešel výbor Mikroregionu Holešovsko, aby projednal finanční záležitosti a rozpočet na rok 2015.
Další jednání starostů mikroregionu se uskuteční
v Bořenovicích ve druhé polovině prosince.
JZ

Obecní zabijačka v Rymicích společenskou událostí
Rymice - Čas vánočního adventu je obdobím vzájemného setkávání na různých kulturně-společenských událostech, jakými jsou například
Vánoční koncerty, společné zpívání koled a rozsvícení vánočních stromů na návsích a náměstích.
Na vesnicích je to ale také čas zabijaček. I když
chov prasat už zde ustupuje pultovému prodeji vepřového a nevyplatí se, přesto tuto tradici
v některých okolních obcích našeho regionu stále
dodržují. Vždyť i taková obecní zabijačka je událostí a vesnickou slavností, kde se sousedé při příjemné práci setkají, popovídají si, dají si po malé
a promastí si pořádně svá břicha. Nejinak je to
i v Rymicích, kde se obecní zabijačka stala již milou
tradicí. Ta letošní se konala v pátek 27. a v sobotu
28. listopadu na dvoře obecního úřadu a zabíjela
se zde hned prasátka dvě. Ona to vlastně nebyla
žádná malá prasátka, ale pořádní macci. První
vážilo dle informace starosty Ing. Martina Bartíka bezmála 330 kg a druhé téměř 250 kilo. Obě
pocházela z domácích chovů a tomu odpovídala
i kvalita masa. Porážka i zpracování pašíků byly nejen pod vedením starosty Bartíka, ale vše měl zde

Prosinec 2014

na starosti zkušený řezník Petr Ančinec. A protože
je starosta Rymic také novým předsedou Mikroregionu Holešovsko, nezapomněl pozvat své kolegy
starosty - členy tohoto sdružení na malou ochutnávku. Zástupci vedení města Holešova přijeli
aktéry zabijačky pozdravit v pátek 27. listopadu
a trefili se i do správného času. Zrovna se vytahovaly
poslední ovary z kotlů, které musely být vzhledem
k velikosti porážených zvířat, čtyři.
A podle přísloví „Hoden je dělník
mzdy své“ ujali se někteří z nich
i pomoci se špejlováním jitrnic a přípravou tlačenek. Ochutnávka byla
skvělá a hostitelé nadmíru pozorní.
V sobotu večer se pak občané sešli
na koštu slivovice, kde se podávaly
zabijačkové speciality. Do soutěže
bylo přihlášeno 14 vzorků, nejlépe
hodnocenou a vítěznou se nakonec
stala trnková slivovice roč. 2013
pana Jána Bartalského. V neděli se
všechny masové produkty, speciality i maso prodávaly veřejnosti.

A o tom, že byly opravdu vynikající, svědčí především to, že bylo vše vykoupeno, jak jsme se sami
mohli přesvědčit, když jsme si ještě v pondělí po
zabijačkovém víkendu chtěli v Rymicích koupit
tlačenku. Nezbývá než se těšit na další ročník a poděkovat všem aktérům zabijačky v čele se starostou
Bartíkem za skvělé gurmánské i společenské zážitky.
JZ
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Krásná hudba a zpěv nám přinesly advent
Musím se přiznat, že miluju tradice. Společné koncertování našich opravdu absolutně nejlepších holešovských hudebních těles složených z dospělých muzikantů a zpěváků (a to nejen ve vztahu
k současnosti, ale i k minulosti) – Holešovského
komorního orchestru Ivo Kurečky a Holešovského chrámového sboru Jana Kotase - se pomalu
stává jednou z nejkrásnějších a nejhodnotnějších
tradic našeho města. A Adventní koncert HKO
a HChS v děkanském chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Holešově byl úžasným projevem této
holešovské nové tradice. Oba soubory představily
„na střídačku“ několik skladeb samostatně, aby
pak zakončily společně mistrovskou Ave Maria
Franze Lachnera. Nemám hudební vzdělání, ale
pozval jsem na tento koncert známou z Prahy –
absolventku konzervatoře a HAMU v oboru zpěv
– která byla unesena skvělou úrovní jak komorního orchestru, tak chrámového sboru a mimořádně ocenila velmi vyrovnaný výkon obou těles,
jejich velké nasazení, čistotu a lehkost projevu.
Opravdu, ani HKO ani HChS nelze vyčítat žádné interpretační selhání, oba soubory skutečně

překračují svým uměním hranice našeho malého
města a můžeme být na ně a na jejich umělecké
vedoucí právem hrdí!
Ale nelze pořád jen chválit. Koncert podle
mne měl i určité stinné, nebo spíš jen stinnější
stránky. O interpretačním mistrovství komorního orchestru v posledních letech nemůže nikdo
pochybovat. Ale posluchači koncertu sedící v lavicích děkanského chrámu byli o část krásného
zážitku ošizeni, a to vinou opravdu mizerné akustiky. Větší část souboru totiž seděla přímo pod
vítězným obloukem kostela a ten, jak je známo
už z dřívějších hudebních akcí, je přímo vrahem
akustiky – očesává, zplošťuje tóny, vytváří (zajímavé je, že jen pro posluchače v lavicích, v kostelní předsíni či na kůru to až tak nevadí) přímo
hluchá místa. Požitek z koncertu byl tedy podstatně slabší, než by být mohl. Je pravda, že HKO se
musel posunout dopředu, aby uvolnil místo pro
HChS, na druhou stranu nelze než doporučit, aby
se obě tělesa pokusila najít řešení vyhovující akustice tohoto prostoru (například neumísťovat se za
sebe, ale vedle sebe – jedno těleso na evangelijní,
druhé na epištolní stranu presbytáře, spíš do hloubky presbyteria). Obecně se ale vtírá jedno
řešení, které by možná mohlo
tento trvalý problém Holešova
s akustikou vyřešit – jediný velký prostor v našem městě, který
je akusticky skoro dokonalý, je
filiální kostel sv. Anny. A holešovská farnost nemá na provoz
tohoto kostela (a třeba na jeho
vybavení topením) skoro žádné
peníze. Lze si jistě představit
řešení, že při využití tohoto nejen akustického, ale i krásného
a skvěle prosvětleného prostoru
(opět na rozdíl od děkanského

chrámu) se spojí farnost s městem a po vybudování topení, případně jednoduchého zázemí může
mít naše město z kostela sv. Anny nádhernou,
skvěle znějící celoroční koncertní i výstavní síň.
Holešovský chrámový sbor, zpívající už ve
vnitřním prostoru presbytáře, neměl akustický
problém. Letos ale poněkud pokulhávala dramaturgie vystoupení, přeženu-li kritiku hodnocení,
většina skladeb byla v jedné tónině a v jednom
tempu, což vyvolávalo u liturgicky většinou nepoučených posluchačů poněkud nudu. Je jasné,
že adventní (a rorátní) písně mají vesměs svůj
vážnější charakter, ale na druhou stranu je advent
časem zamyšlení se a očekávání – ale očekávání
radostného, nic tedy nebrání proložit sice krásné,
ale přece jen relativně monotónní skladby něčím
veselejším a rytmičtějším – jistě by ničemu nevadil nějaký gospel, nějaká klasicistní či rokoková
náboženská píseň. Ostatně roráty – již třetím rokem pořádá holešovská farnost ve všedních dnech
adventu rorátní mše sv. a nutno uznat, že jsou
samy o sobě hlubokým a právě velmi radostným
zážitkem.
Přes určité droboučké výhrady byl ale letošní
adventní koncert v holešovském děkanském chrámu hlubokým a příjemným uměleckým zážitkem
a jistě se všichni diváci a doufám, že i účinkující
těší na další koncerty, vždyť s oběma těmito hudebními tělesy a s jejich hosty se setkáme už o prvním
svátku vánočním 25. prosince, kdy opět ve farním
kostele provedou od 15.30 hodin vánoční koncert
– Vánoční oratorium Camille Saint-Saense.
A nakonec – Adventní koncert byl příležitostí k požehnání adventních věnců a k zapálení první svíčky na adventním věnci v kostele, což spolu
provedli starosta města Holešova Rudolf Seifert
a děkan a farář holešovský Jerzy Walczak.
Krásný a požehnaný adventní čas!
Karel Bartošek

Holešovské děti prožívají v Zámecké kovárně advent
svých předků
Advent jako před sto lety prožívají v těchto
dnech v Zámecké kovárně v Holešově děti z mateřských a základních škol. Kolektiv Městského
kulturního střediska pro ně připravil speciální
program o moravském zvykosloví.
Děti se dovědí, jak předvánoční dny slavili
naši předkové a jaké zvyky a tradice dodržovali.
V kovářově světničce je pro ně připravena
ukázka štědrovečerní dobové tabule a nechybí ani
vánoční stromeček zavěšený podle starého zvyku
za strop. V bílém plášti a s peříčkem v ruce přichází také neohlášená Lucie, která 13. prosince
obcházela moravské domácnosti, aby zkontrolovala, zda ženy nepředou. Na závěr si děti nazdobí
vlastní perníček.
„Zámecká kovárna je moc krásný prostor,
který k podobným akcím přímo vybízí. Vánoční
zvykoslovný program pro školy tady pořádáme
s úspěchem již třetí rok,“ komentovala akci Lenka
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Hasníková z Městského kulturního střediska Holešov.
Návštěva Zámecké kovárny v Holešově je
skutečně výletem do historie starých řemesel. Hliněná
stavba stojí na místě staré
kovárny ze 17. století, kterou si na konci třicetileté
války postavil zdejší bohatý
řemeslník. Z dílny vede stará úniková cesta a nabízí jediný dochovaný pohled do
legendárního holešovského
podzemí.
Ke kovářově dílně patří
ještě Malé muzeum kovářství
s dvoumetrovým hodinovým
strojem, který kdysi poháněl
zámecké hodiny, a světnička
kovářovy rodiny. Právě ta

bývá centrem pravidelných zvykoslovných vánočních a velikonočních programů pro veřejnost.
Mgr. Dana Podhajská

Holešovsko

Společenská kronika
Sňatky

Iveta Jančíková - Nahošovice
Petr Štěpánek - Pacetluky

Ladislav Zapletal - Holešov
Anna Večeřová - Holešov
Marie Michalíková - Holešov
Marie Hudcová - Holešov
Jana Kadlčíková - Holešov
Drahomíra Mlýnková - Holešov
Marie Bušíková - Holešov
Alena Kyseláková - Holešov
Marta Svobodová - Holešov
Anna Bahnerová - Holešov
Karel Gába - Holešov
Vlastimila Lipnerová - Holešov, č. Tučapy

Jana Smolková - Holešov
Roman Janča - Holešov

Narození

Markéta Zedníková - Holešov
David Cibulka - Holešov
Barbora Žďárová - Ostrava
Ladislav Jurčík - Horní Lapač
Alena Adamíková - Zlín
František Novák- Uhříněves

Barbora Málková - Martinice
Miroslav Soukup - Březnice

Jubilanti
prosinec 2014
Marie Hrazdirová - Holešov
Jiřina Páleníčková - Holešov
Ludmila Dočkalová - Holešov
Rudolf Barták - Holešov, č. Količín
Ladislav Kryl - Holešov
Zdenka Trávníčková - Holešov
Anna Latináková - Holešov
Marie Bubílková - Holešov
Rudolfina Chytilová - Holešov
Zdeněk Klíč - Holešov
Josef Buráň - Holešov
Ivan Slovenčík- Holešov
František Jedlička - Holešov
Elena Zalabáková - Holešov
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Filip Nedbal - Holešov
Tomáš Nedbal - Holešov
Petr Lechner - Holešov
Liam Machát - Holešov
Gabriel Bubeník - Holešov
Zdeněk Machovský - Holešov
Ondřej Pospíšil - Holešov
Anna Kutrová - Holešov, č. Dobrotice
Filip Spáčil - Holešov
Nella Vojtěšková - Holešov
VÁŽENÍ RODIČE, DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ,
KTERÉ PROBÍHÁ V PROSTORÁCH NÁDHERNÉ SALA TERRENY HOLEŠOVSKÉHO
ZÁMKU. POKUD MÁTE ZÁJEM O PŘIVÍTÁNÍ VAŠEHO DÍTĚTE, PŘIJĎTE SI DOHODNOUT KONKRÉTNÍ TERMÍN NA MĚSTSKÝ
ÚŘAD V HOLEŠOVĚ, DVEŘE Č. 110 - MATRIKA, PŘÍZEMÍ VPRAVO, TEL. 573 521 355.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

Úmrtí
Anna Diatková - Holešov
Emilie Šenkeříková - Holešov
Jarmila Matoušková - Holešov
Vlasta Capíková Holešov
Pavla Špaldoňová - Holešov
Marie Tobolíková - Holešov
Robert Hudec - Holešov
Vilém Froňka - Holešov
Zdeněk Drábek - Holešov
Otilie Jurčíková - Holešov
Robert Maňák - Holešov
Jiří Soušek - Holešov
Karel Dočkal - Holešov

- JM -

VZPOMÍNKA

Dne 27. listopadu 2014
ve věku 77 let opustil
řady sportovců SKP
Holešov po dlouhé těžké nemoci dlouholetý
aktivní sportovec, mistr
sportu ČR a první předseda Sportovního klubu policie Holešov pan
pplk. Mgr. Karel Dočkal. Celý svůj život se
věnoval sportu. Cílevědomost, náročnost
a tvrdost k sobě se snažil vždy přenášet také
na mladé policisty a studenty i jako učitel
tělesné výchovy na policejní škole v Holešově. Nikdy nezapomeneme.
Sportovci SKP Holešov
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Rozsvícení vánočních stromů
Holešov, Količín, Žopy (JZ) - K zahájení
adventu patří již tradičně společné rozsvícení vánočního stromu. To proběhlo v Količíně na návsi
a v Holešově na náměstí Dr. E. Beneše v sobotu
29. listopadu v podvečer. V neděli 7. prosince se
obecní vánoční strom slavnostně rozsvítil také
v Žopích. V Količíně pěkně všechny zúčastněné občany přivítali společně předseda zdejšího
osadního výboru Radovan Kaňa a starosta města
Rudolf Seifert. A přesto, že byla v tento den velká
zima, sešla se zde spousta přihlížejících.
Příjemný byl také kulturní program, ve kterém vystoupila místní rocková kapela a poté si
všichni společně zazpívali vánoční koledy. Při příjemném pohoštění čas rychle plynul, a tak někteří
besedovali v hospůdce Pod Lipami až do pozdních nočních hodin.

Letošní holešovský městský vánoční strom,
který zdobí náměstí, měří více než 15 metrů a i zde
se sešla na společné rozsvícení velká spousta Holešovanů. V kulturním programu vystoupila a spoustou krásných vánočních písní a koled potěšila přítomné Holešovská dechovka. Nechyběl ani Mikuláš
v doprovodu letos opravdu hrůzostrašných čertů.
Také zde všechny přítomné pozdravil a popřál pokojné Vánoce starosta Seifert a poté již za společného odpočítávání, ze kterého měly radost především
děti, byl poprvé rozsvícen vánoční strom.
Druhou adventní neděli v podvečer slavnostně rozsvítili svůj vánoční strom i občané a především děti ze Žop. I zde se jich sešla poměrně velká
skupina. Akci zorganizoval osadní výbor Žopy ve
spolupráci se sdružením Sovička a vedením MŠ
Žopy. Občerstvit se skvělým svařáčkem mohl ka-

ždý návštěvník, nechyběla zde ani spousta jiných
destilátů. Děti z mateřské školy pod vedením své
učitelky přednesly vánoční básničky a koledy.
A poté již odpočítávaly za asistence předsedy
osadního výboru Luďka Hradila od desíti do nuly,
aby se jejich nazdobený vánoční strom mohl rozzářit. Atmosféra byla ještě o to kouzelnější, protože v celé obci se před jeho rozsvícením na povel
zhaslo veřejné osvětlení. Poté všechny pozdravil
i za své kolegy místostarosta Jaroslav Chmelař
a to již davem procházel majestátní Mikuláš se
svou družinou. Nezlobil asi nikdo, protože všechny děti postupně obdaroval ovocem a sladkostmi.
Atmosféra zde byla velmi příjemná, tak není divu,
že se besedovalo až do nočních hodin, pokračování následovalo v hospodě U Bubíků. Tak zase za
rok na shledanou.

Holešov

Količín

Žopy

10

Holešovsko

Moravské děti - Zlaté pásmo, Cena Petra Ebena,
ale i spokojení posluchači koncertů...
Poslední listopadový víkend byl v Praze nejenom ve znamení rozsvícení
vánočního stromu na Staroměstském náměstí, ale konal se také Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena. Moravské děti
soutěžily tentokrát v kategorii jednorodé (ženské) sbory, kde získaly „Zlaté
pásmo“ (mezinárodní porota udělila sboru druhé nejvyšší bodové ocenění – a to
z 28 bodů 27).
Při večerním vyhlášení výsledků nás čekalo ještě další překvapení – Moravské děti po pěti letech opět získaly na Mezinárodním festivalu adventní
a vánoční hudby hlavní cenu – a to „Cenu Petra Ebena“ za nejlépe provedenou autorovu skladbu. Z této ceny jsme měli opravdu velkou radost…
V závěru vyhlašovací ceremonie byly Moravské děti ještě nominovány mezi čtyřmi sbory do další soutěže – o Cenu Grand Prix, kterou získal
českobudějovický sbor Canzonetta.
Děkujeme všem dětem za vzornou reprezentaci sboru, ale i Holešova.

Koncerty Moravských dětí – populárně i klasicky...
Moravské děti mají velmi pestrý program – v minulých dnech zpívaly dva
velmi různorodé koncerty. Jedním z nich byl charitativní koncert s Martinem
Chodúrem a gospelových sborem pro středisko rané péče EDUCO Zlín ve
Velkém kině ve Zlíně a druhý - vánoční koncert, který byl především pro děti
a jejich rodiče s názvem „Ostrov snů“. Koncert se konal v krásných prostorách
Kongresového centra Zlín, kde Moravské děti s Filharmonií Bohuslava Martinů
a s dirigentem Milošem Machkem vtáhli posluchače do pohádkového příběhu
propojeného s hudbou i vánočním nádechem...
Koncert sklidil velký úspěch posluchačů vyprodaného Kongresového centra.
Moravské děti vás zvou na další koncerty:
21. 12. 2014 – v 18 hodin – Vánoční koncert v Pravčicích (sokolovna)
26. 12. 2014 – v 17 hodin – Vánoční koncert v Holešově – kostel Nanebevzetí
P. Marie, (koncert Moravských dětí, Plamínku a orchestru z absolventů a studentů Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž).
Jana Slovenčíková, Moravské děti

Prosinec 2014

11

Skřítkova naučná stezka otevřena!
V posledních listopadových dnech se v holešovské zámecké zahradě objevila nová možnost,
jak si procházku alejemi zpestřit a zároveň se třeba i něco nového dozvědět. V pátek 28. listopadu
byla slavnostně otevřena Skřítkova naučná stezka.
Členové sdružení Skřítek, o. s. vytvořili projekt
naučné stezky z přírodních materiálů, který za
finanční podpory programu ThinkBig také zrealizovali. Stezka je primárně určena pro předškolní
děti a jejich rodiče, ale otevřena je široké veřejnosti. Pro pedagogy mateřských škol může představovat formu zajímavého výletu za tím, co nám
příroda zámeckého parku dokáže nabídnout. Cílem celého projektu bylo netradiční formou zvýšit
povědomí o prostoru, kam obyvatelé Holešova
a blízkého okolí chodí na procházky, se zaměřením
na smyslové vnímání a přírodu zámeckého parku.
A co na vás tedy čeká? V informačním centru si můžete za drobný poplatek vyzvednout brožurku. Výměnou za uhrazení nákladu na tisk získáte průvodce, který vám krok za krokem ukáže
některá zajímavá místa a možnosti, které skýtají.

Čekají na vás čtyři velká
zastavení a deset menších,
která různými způsoby
upozorňují na přírodu zámecké zahrady. Celé stezka je interaktivní, to znamená, že na jednotlivých
zastaveních si můžete na
vlastní kůži něco vyzkoušet a osahat. K interakci
vybízí i samotná brožura, kde se formou dialogu dvou skřítků můžete
ponořit do objevování
tajuplného světa zahrady
a jejích obyvatel, a to jak
kamarádů skřítků, kteří
obývají různé druhy stromů, tak třeba i zvířátek, která můžete běžně v zámeckém parku potkat. Bude třeba, abyste zapojili
své smysly a pozorně se dívali kolem sebe. Pak je
možná uvidíte…

Přejeme vám příjemnou procházku parkem
a budeme rádi za vaše ohlasy, které nám můžete
psát na e-mail: skritek@skritek.org.
Šárka Křepelková, Skřítek, o. s.

Ani letos na své seniory v Žopech nezapomněli
Žopy - Také v letošním roce uspořádali
členové Osadního výboru Žopy pro své starší
spoluobčany předvánoční besedu s kulturním
programem. Večírek se konal v páteční podvečer
28. listopadu v sále kulturního zařízení budovy
bývalé školy. Pozdravit se se svými spoluobčany
přijeli i zástupce vedení města - starosta Rudolf
Seifert a místostarosta Jaroslav Chmelař. Kulturní
program připravily učitelky a děti ze zdejší ma-

teřské školy. Téměř na půl hodiny se sál proměnil
v hučící peklo, které hýřilo rejem čertů a čertic. Ti
tančili, zpívali, mastili karty a přikládali pod kotly.
Zkrátka velmi dobře pobavili přihlížející zástupce starší generace. Na závěr dostal každý účastník upomínkové předměty a vánoční přáníčka,
která společně vyrobily děti a paní učitelky. Poté
v krátkosti promluvili a přítomné pozdravili starosta i místostarosta a vzpomínka byla věnována

i zemřelému kronikáři, mimořádnému člověku,
občanu Žop Jindřichu Dovrtělovi. Následovala
beseda občanů s představiteli radnice a prohlídka nedávno zrekonstruovaných prostor Dětského
klubu SOVIČKA, o kterém jsme psali již v minulém čísle Holešovska. Po výborné večeři, kterou
připravili manželé Rozsypalovi, se všichni při vínečku a dechovkách pěkně pobavili.
JZ

Pořad bohoslužeb o svátcích ve farním
kostele v Holešově
Středa 24. 12. – Štědrý den
15.00 hod. mše sv. pro děti a rodiny • 22.00 hod. „půlnoční“
Čtvrtek 25. 12. – slavnost Narození Páně
7.00 hod.; 8.00 hod.; 9.30 hod.; 18.00 hod.
Pátek 26. 12. – svátek sv. Štěpána
7.00 hod.; 8.00 hod.; 9.30 hod.
Sobota 27. 12. – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
16.00 hod. – mše sv. s žehnáním vína
Neděle 28. 12. – svátek Svaté rodiny
7.00 hod.; 8.00 hod.; 9.30 hod.; 18.00 hod.
Středa 31. 12. – konec občanského roku, 16.00 hod.
Čtvrtek 1. 1. 2015 Nový rok – slavnost Matky Boží, P. Marie
7.00 hod.; 8.00 hod.; 9.30 hod.; 18.00 hod.
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Tomáš Klus, Mig 21, Chinaski a mnoho dalších hvězdných
kapel a zpěváků vystoupí na Holešovské Regatě 2015
Kdo vystoupí na Holešovské Regatě 2015? Pořadatelé mají jasno a odtajnili kapely a zpěváky, kteří vystoupí na příštím ročníku oblíbeného rodinného
festivalu.
Tomáš Klus se speciálním koncertem v pátek a v sobotu pak Chinaski,
Mig 21, David Koller s kapelou, Ivan Mládek a Banjo Band, Mňága a Žďorp
a Gipsy.cz budou hvězdami příštího ročníku oblíbeného rodinného festivalu, který se opět uskuteční v krásném prostředí zámeckého parku a zámku v Holešově.
Příští rok bude Holešovská Regata slavit půlkulatiny, uskuteční se totiž už
popáté, a stejně jako letos i příští rok bude festival probíhat ve dvou dnech –
v pátek 19. a v sobotu 20. června 2015.
„Letos byl festival poprvé dvoudenní a musím říct, že se nám to osvědčilo.
Návštěvníci byli spokojeni, v pátek si zašli na večerní koncert a v sobotu pak už případně i s dětmi tady strávili celý den. Takže jsme u tohoto modelu zůstali. V pátek
19. června bude festival patřit speciálnímu koncertu Tomáše Kluse s kapelou. Sobota 20. června pak bude hlavním festivalovým dnem se všemi ostatními zpěváky,
kapelami, přehlídkou plavidel a doprovodným programem,“ řekl ředitel festivalu
a pořádající Agentury Velryba Michal Žáček. Kromě hlavních hvězd vystoupí
i další kapely a zpěváci, chybět nebude ani bohatý doprovodný program včetně
hlavní Soutěže netradičních plavidel a recesní Mistrovství Holešova (a světa)
v přejezdu vodní lávky. „Ty podstatné účinkující jsme dnes zveřejnili, ale i tak
mohu bez nadsázky říct, že to není úplně všechno. Máme ještě rozpracováno několik překvapení v rámci doprovodných programů festivalu a intenzivně o nich
jednáme,“ uvádí Michal Žáček. Podrobnosti o celé náplni programu plánují pořadatelé zveřejnit v únoru na tradiční tiskové konferenci.
Už od 1. prosince ale bude zahájen předprodej vstupenek a nutno upozornit, že do konce roku budou za nejvýhodnější ceny.
„Před rokem měl velký ohlas předvánoční prodej. Počty vstupenek, které putovaly jako dárky blízkým pod vánoční stromeček, šly do tisíců... A myslím, že
i letos – díky skvělému obsazení – vstupenka na Regatu jako dárek potěší. Potěšující bude určitě i skutečnost, že ceny vstupenek zůstanou stejné jako loni. Díky
všem partnerům festivalu, kteří bez výjimky potvrdili podporu i pro ročník 2015,
nemusíme zdražovat ani o korunu. Obzvlášť ceny v první fázi předprodeje do konce tohoto roku jsou více než lidové,“ vysvětluje Michal Žáček.
Generálním partnerem festivalu je na základě dlouhodobé smlouvy společnost Enapo, hlavními partnery jsou pak společnosti Gienger, Continental
Barum, Elko EP a Nestlé.
V prodeji od 1. prosince budou jak jednodenní vstupenky, tak i dvoudenní permanentky. Vstupenka na jeden den bude stát do konce roku 290,Kč pro dospělého, 190,- Kč pro děti od 4 let. Dvoudenní pak 500,- a 300,- Kč.
Směrem k datu festivalu se budou ceny postupně zvyšovat.
Všechny informace o cenách vstupenek, programu atd. najdou zájemci na
stránkách www.holesovskaregata.cz a také facebookovém profilu festivalu.

Program akcí MKS Holešov: prosinec 2014 - leden 2015
KONCERTY

Vánoční koncert Holešovského dětského sboru
Moravské děti a jeho hostů
Pátek 26. 12. v 17.00 hod. – kostel Nanebevzetí
P. Marie, Holešov
Účinkují – Moravské děti Holešov a DPS Plamínek 3. ZŠ v Holešově. Doprovází orchestr složený
z absolventů a žáků Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž
Slavnostní novoroční koncert
Neděle 11. ledna 2015 v 17.00 hod. - velký sál
zámku
Slavnostní novoroční koncert s číší vína – účinkuje Holešovský komorní orchestr pod vedením um.
vedoucího I. Kurečky. Vstupné: 100,- Kč

AKCE

Novoroční ohňostroj
Čtvrtek 1. 1. 2015 v 17.00 hod., zámecká zahrada
Občerstvení zajištěno

Prosinec 2014

VII. Reprezentační ples města Holešova
Sobota 17. ledna 2015, sály zámku; hvězda večera:
Janek Ledecký & band
K tanci a poslechu hrají: Showband Orchestra,
Cimbálová muzika Juráš, DJ Rádia Zlín – Marek
Toman.
Slavnostní předtančení: Taneční škola Danza
Brno manželů Jančových, ukázky standardních
a latinskoamerických tanců. Moderují – Radovan
a Petra Královi – MD Zlín; vstupné: 500,- a 350,- Kč

Výstavy

INDONÉSIE TŘÍ TVÁŘÍ
Do 28. 2. 2015, Městská knihovna Holešov - výstava fotografií
Tři fotografové, tři pohledy, jedna výstava. Vystavují Michaela Doleželová, Monika Jeglíková, Milan Caha; vstup zdarma

Přednášky

Izrael II a Jordánsko
8. 1. 2015 v 17.00 hod. - Městská knihovna Hole-

šov; cestopisná přednáška, slovem a obrazem provází Ing. Dušan Maceška; cena: 25,- Kč
Hudební skladatel a holešovský rodák
Jan Schneeweis
22. 1. 2015 v 17.00, studovna Městské knihovny
Holešov
1. ledna 1904 se v Holešově narodil Jan Schneeweis
- klavírista, hudební skladatel, sbormistr, sběratel
lidových písní a spisovatel. Žák Josefa Bohuslava Foerstera na Pražské konzervatoři. Této významné osobnosti, kterou dal Holešov hudebnímu světu, se ve své diplomové práci věnovala
Mgr. Zuzana Machálková, která bude také hlavní
přednášející tohoto večera. Pořádá Vlastivědný
kroužek Holešov, Městská knihovna a městské
muzeum Holešov

KINO

Připravujeme
26. 2. 2015 - 13.30 hod.: Hudební divadlo pro děti
„Baví vás Kuk a Cuk“ – kino Svět
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Krajská cena pro dobrovolné pracovníky pracující
s dětmi a mládeží letos i pro holešovského vedoucího
(-red, KÚ ZK-) Dobrovolné pracovníky,
kteří se ve svém volném čase věnují práci s dětmi
a mládeží, ocenil Zlínský kraj letos již po jedenácté. Vzdává tak hold lidem, kteří dlouhodobě dávají
vzor v chování nejmladší generaci a přispívají tak
ke správnému směřování společnosti. V Otrokovické Besedě pogratuloval nominovaným hejtman
Zlínského kraje Stanislav Mišák, náměstek hejtmana zodpovědný za oblast zdravotnictví Lubomír
Nečas, člen Rady Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Petr Navrátil a člen Rady

Zlínského kraje pro oblast kultury a cestovního
ruchu Ladislav Kryštof.
Na Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje bylo letos doručeno celkem 40 nominací z celého Zlínského kraje.
Výběrová komise navrhla Radě Zlínského kraje
ke schválení ocenit 19 dobrovolných pracovníků,
a to na základě předem stanovených kritérií, jimiž byla: dlouhodobá činnost, více oblastí či druh
zájmového zaměření, práce s dětmi a mládeží
z ohrožených sociálních skupin, působení v ini-

ciačních a poradních orgánech, publikační činnost
související s volnočasovými aktivitami. Ocenění
dobrovolní pracovníci převzali z rukou představitelů Zlínského kraje pamětní medaile, pamětní dekrety a upomínkové předměty. Mezi devatenáctkou
oceněných byl Jakub Šnajdr z TOM Medvědí stopa
Holešov, což je významný úspěch a současně zasloužené uznání za dlouholetou obětavou práci s mládeží.
Vedení města Holešova se připojuje s poděkováním Jakubu Šnajdrovi za náročnou a dlouhodobou práci s mládeží.

Zpestřili jsme dětem
propršený a chmurný den
Dětský klub SOVIČKA (projekt spolku K.O.S.A.) ve spolupráci
s osadním výborem v Žopech připravil hravé, zábavné a hlavně barevné odpoledne pro rodiny, které
neslo název CIRKUS.
Vybavili jsme se netradičními
pomůckami, které děti i jejich rodiče
určitě viděli v opravdovém cirkusu,
ale sáhnout si na ně a zkusit si všechny žonglérské hračky měli možná
možnost až s námi. Klauni se jmény
Sem a Tam měli spoustu práce při
předvádění jednotlivých kousků. Měli
pedala - šlapadla bez ruček, barevné
herní padáky, flowersticky, žonglo-

vací míčky, diabola, což jsou jakoby taková veliká
joja. A taky jednokolku. Děti, ale i jejich doprovod
- rodiče, babičky a strýčkové si všechno zkusili.
Projeli se na klaunském minikole, chodili po laně
jako artisti, soutěžili v co nejrychlejším přejezdu
sálu na pedalech, snažili se udržet točící se talířek
na tyči a s rukama za zády dřív než ostatní sníst
porci čerstvě vypukaného popcornu... Za každou
absolvovanou disciplínu dostali sladkou odměnu.
Po celou dobu hrála prima taneční muzika,
takže jsme si i zatancovali a pro všechny byl připravený dobře zásobený bufet, kde se další dva
klauni snažili vyhovět každému mlsnému přání.
A že jich bylo! Těšíme se na vás zase příště a přijďte i vy ostatní, jste srdečně zváni k nám do Žop,
do Dětského klubu SOVIČKA.
Mgr. Martina Javoříková
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Členové PDM Holešov složili slavnostní slib
V úterý 4. listopadu 2014 se v ICM Holešov
uskutečnilo slavnostní volební zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova. Tohoto
zasedání se zúčastnili zástupci všech základních
a středních škol našeho města. V úvodu tohoto slavnostního zasedání složili všichni členové
PDM slib, který potom potvrdili také svým podpisem, z rukou koordinátorky PDM obdrželi průkaz člena PDM města Holešova. Poté si všichni
společně vyslechli českou státní hymnu. Členové

PDM se dohodli na veřejné volbě, poté následovalo představení jednotlivých kandidátů do Rady
PDM. Poté proběhlo hlasování a všech pět navržených kandidátů bylo do Rady PDM zvoleno. Po
této volbě následovala volba předsedy PDM. Na
tuto funkci kandidovali tři členové rady, většinou
byla zvolena Veronika Ivánková ze 3. Základní
školy Holešov. Adriana Hendrychová a Petra Neuvirtová se staly místopředsedkyněmi Rady PDM.
Na závěr také proběhla volba zástupců do krajské-

Atletický víceboj

ho PDM, těmi se stali Petr Zajíček a Petra Neuvirtová. Ve druhé části jednání si členové vyměnili
informace ze svých škol, vytyčili si hlavní úkoly
do nadcházejícího období a vyhlásili tradiční charitativní sbírku Plyšák pro radost. Děkuji všem
zástupcům škol za jejich aktivní přístup. Nově
zvolené radě a předsedkyni PDM přeji hodně sil
a dobrých nápadů. Těším se na spolupráci!
Mgr. Jarmila Vaclachová,
koordinátorka PDM

Halloween ve 2. ZŠ

18. 11. 2014 proběhlo školní kolo atletického víceboje v rámci Odznaku
všestrannosti olympijských vítězů, který u nás pomáhala organizovat olympijská vítězka Šárka Kašpárková. Všichni žáci si zasoutěžili ve čtyřech disciplínách: hodu medicimbalem, trojskoku, ve vytrvalosti v sedu lehu a skocích
přes švihadlo.
Vyhodnoceni byli nejlepší dívka a chlapec z každé třídy a tři nejlepší
sportovci z celé školy, které v tělocvičně odměnila paní ředitelka Mgr. Helena
Moravčíková.

Halloween je lidový svátek, který se slaví 31. října na památku zesnulých,
a to především v anglicky mluvících zemích. Děti se oblékají do strašidelných
kostýmů a chodí od domu k domu a koledují o sladkosti. I přesto, že u nás
nejde o tradiční svátek, rozhodli jsme se, že si učení ve škole zpestříme a budeme se učit v duchu Halloweenu. Dne 4. října si děti ze 2. A přinesly do školy
nejrůznější kostýmy, ve kterých se po celou dobu vyučování učily. Výuka byla
motivovaná právě Halloweenem. Učení probíhalo hravou formou ve všech vyučovacích předmětech, které se navzájem prolínaly. Děti plnily úkoly ve skupinách i jednotlivě a také jsme si vyzkoušeli různá kouzla a pokusy. Výuku jsme
zakončili tajemným čtením u rozsvícených svícnů, které jsme vyráběli. Tato
netradiční zábavná forma výuky se dětem líbila a zároveň splnila svůj cíl.
Mgr. Andrea Krejčí

Fotbalový potěr z Holešova válí
Radost, úsměvy, zklamání, slzy, fotbalovost,
bojovnost a fair play. Přesně to bylo k vidění v neděli 16. listopadu v hale 1. ZŠ Holešov. Fotbalový
oddíl SFK Elko Holešov uspořádal halový turnaj
mladších přípravek. Mezi šesticí družstev, která se
utkala systémem každý s každým, si vedli nejlépe
domácí.
Po velmi vyrovnaných výsledcích rozhodoval o vítězi turnaje až úplně poslední zápas mezi
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Holešovem a FC Haná Prostějov. Holešovští bojovali jak o život a zaslouženě vyhráli 3:0. S velkou
radostí jim jejich trenéři Marek Vitovský a Ladislav Stibora na krk pověsili zlaté medaile. Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen domácí útočník
Lukáš Tureček.
O den dříve na tom samém místě vykopali
holešovští benjamínci pod vedením Stanislava
Jaši bronzovou medaili na turnaji fotbalistů roční-

ku narození 2008 a mladších. Akce se zúčastnilo
sedm týmů z celého kraje.
Kvalitní podmínky k přípravě malých fotbalistů nesou své ovoce. Zdá se, že o nástupce Zdeňka Grygery, Jiřího Barboříka a Aleše Ryšky nebude mít Holešov nouzi. Velký dík patří obětavým
trenérům i ostatním fotbalovým činovníkům, kteří se dětem a mládeži věnují ve svém volném čase.
Barbora Winklerová
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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, stolní tenis, trampolína, ICM): pondělí – pátek 15.00
– 18.00. Objednávky tělocvičny dle předchozí telefonické domluvy minimálně den předem v kanceláři na tel.: 573 39 69 28, 734 358 563
VÁNOČNÍ PROVOZ
Máme otevřeno také 22., 23., 29., 30. 12. a 2. 1.
od 10.00 do 16.00 /TM klub, stolní tenis, trampolína, kulečník, fotbálek, zájemci o pronájem tělocvičny a dalších prostor, rezervujte si čas předem
v kanceláři TYMY/
ZVEME VÁS
19. – 20. 12. Vánoční noční deskohraní – od
18.00, cena: 100,- pro členy Deskohraní, 150,ostatní, přihlášky do 10. 12.
28. – 29. 12. Silvestr v TYMY - Dětský silvestr
– od 18.00 noc plná překvapení a zábavy s půlnočním „přípitkem“, cena: 100,- pro členy Deskohraní, 150,- ostatní, přihlášky do 17. 12.
3. 1. Novoroční pochod hostýnskými horami –
odjezd z vlakového nádraží Holešov do Bystřice
pod Hostýnem, přihlášky do 19. 12.
3. 1. RC modely – od 14.00, Novoroční závod RC
modelů, vstupné pro veřejnost 20,- Kč
6. 1. Tříkrálový turnaj ve stolním tenise – od
15.30, startovné 10,-, přihlášky do 5. 1.
9. 1. Republikové finále výtvarné, rukodělné,
keramické a literární soutěže SEDMIKVÍTEK
2014 – vyhlášení s programem od 17.00, vstupné: 40,16. 1. Kouzelnická škola – od 14.00, vstupné: členové 20,-, nečlenové 50,-, přihlášky do 14. 1.
16. – 17. 1. Noční deskohraní - od 18.00, cena:
100,- pro členy Deskohraní, 150,- pro nečleny,
večer s deskovými hrami např. Lovci noci, Mafie, Duch, Záchranáři, Times up, atd., přihlášky
do 14. 1.
18. 1. Námořnická pohádka pro děti v divadélku
TYMY – hostuje divadlo Hvízd, od 15.00,
vstupné 40,- Kč
19. – 23. 1. Škola lyžování a snowboardingu na
Trojáku pro děti MŠ a ZŠ – informace a přihlášky
v kanceláři TYMY

20. 1. Turnaj ve stolním fotbálku v TM klubu –
od 15.00, startovné 10,-, přihlášky do 16. 1.
23. 1. Sousedská aneb Ples v 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
22. 1. Přednáška na téma Civilizační choroby –
přednáší Ing. Ladislav Čapek ze společnosti Premedical, od 17.00, vstup zdarma
23. 1. Premedical – možnost vyšetření od 9.00 do
20.00, informace a přihlášky v TYMY
24. 1. Dětský karneval „Flinstoni“ – od 15.00,
pestrý program /tance, hry, soutěže…/vstupné:
dospělí i děti 30,- Kč, děti v masce 10,- Kč
25. 1. RC modely – tréning od 14.00, vstup pro
veřejnost 20,- Kč
29. 1. Kreativní dílna s Bárou - od 17.45 do
20.45, malujeme na hedvábí a trička, cena: 100,Kč + cena materiálu, přihlášky do 27. 1.
30. 1. – 1. 2. 2015 Ledová Praha - poznávací výlet
do Prahy pro děti i dospělé - procházky Prahou,
Královská cesta, prohlídka muzeí, cena: 850,(v ceně doprava, účastnický poplatek, ubytování,
průvodce, placka na MHD), zájemci, hlaste se již
nyní v kanceláři
30. 1. Otevřený domeček – celodenní program
pro děti od 9.00 do 16.00, sportovní, výtvarné,
taneční aktivity, cena: 180,- Kč včetně jídla, přihlášky do 22. 1.
31. 1. Pustevenské sněhovánky - odjezd v 9.00
z AN Holešov, návrat mezi 16.00 až 17.00, cena:
250,- Kč na osobu /zahrnuje dopravu, průvodce/,
bohatý program: valašské speciality, možnost
sáňkování a lyžování, ledové a sněhové sochy,
tradiční vycházka k soše Radegast, přihlášky do
25. 1. 2015
PŘIPRAVUJEME
TIP NA DÁREK OD JEŽÍŠKA: 28. 2. MUZIKÁL
V PRAZE – „FANTOM OPERY“ – nejúspěšnější muzikál všech dob poprvé v ČR, divadlo GOJA
MUSIC HALL PRAHA, cena 1090,- (1240,-,
1250,-)
Dále připravujeme návštěvu divadla v Uherském
Hradišti a Janáčkova divadla v Brně – opera. Zájemci, informujte se v kanceláři.

9. – 13. 3. 2015 Jarní pobyt pro děti – LOVCI
MAMUTŮ na Trojáku, mohou se také zúčastnit
rodiče s dětmi, bližší informace získáte v kanceláři
TYMY
SVČ – TYMY vyhlašuje 4. ročník fotosoutěže
ZVÍŘECÍ MAZLÍČCI – zašlete fotografie svých
domácích mazlíčků s vámi nebo i bez vás, fotky
se zvířátky z dovolené nebo třeba záběry ze zoo
do TYMY, a to e-mailem: msig@seznam.cz, uzávěrka příspěvků je 15. 2., vyhodnocení a ocenění
proběhne v dubnu 2015
STAŇ SE ČLENEM TM KLUBU! Celoroční poplatek je 100,- Kč, můžeš využívat až do konce
školního roku prostory ICM a TM Klubu – kulečník, stolní fotbálek, ping-pong, deskové hry atd.
DÍVKA ROKU 2015 – děvčata ve věku 13–15 let,
můžete se již nyní hlásit v kanceláři TYMY do této
zajímavé soutěže, která bude probíhat 21. únoru
2015, hlaste se do 6. 2.
HOLEŠOVSKÝ TALENT 2015
Předveď svůj talent, ať je jakýkoli (tanec, zpěv, kouzlení, folklor, skupina, karate, žonglování, počty
a mnoho dalších), možnost pro jednotlivce, páry
i skupiny, otevřeno všem věkovým kategoriím, přihlášky do 30. 1. 2015. Vítěze čekají super ceny!
SBÍRÁME PLASTOVÁ VÍČKA PRO EVIČKU
KOPEČKOVOU
SBĚR HLINÍKU – plechovky od nápojů, víčka
z jogurtů, obaly od čokolád, čokoládových figurek, paštik, masoxů i nejrůznější tuby aj. noste do
TYMY
DĚKUJEME VŠEM NAŠIM ČLENŮM, PŘÍZNIVCŮM A SPONZORŮM
ZA PODPORU A SPOLUPRÁCI V ROCE 2014
V NOVÉM ROCE 2015 PŘEJEME VŠEM HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A POHODY
A TĚŠÍME SE NA SPOLEČNĚ STRÁVENÉ
CHVÍLE!
ZA KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ SVČ – TYMY
JARMILA VACLACHOVÁ

REPUBLIKOVÉ FINÁLE TANEČNÍ SOUTĚŽE SEDMIKVÍTEK 2014
SE KONALO OPĚT V HOLEŠOVĚ
Více než tři stovky tanečníku hostilo SVČ
TYMY v sobotu 29. listopadu v rámci celorepublikového finále taneční soutěže. Taneční skupiny,
páry a také jednotlivci se sjeli do Holešova, aby
poměřili své dovednosti. Jednalo se o celorepublikové finále pionýrského Sedmikvítku, které
každoročně vyhlašuje Česká rada Pionýra. Tato
soutěž je otevřená všem zájemcům o tanec – oddílům, školám, tanečním klubům, střediskům
volného času atd. Letos už potřetí se organizace
tohoto finálového kola ujala PS Mirko Očadlíka Holešov ve spolupráci se SVČ Tymy Holešov.
Do soutěže se nominovaly skupiny i jednotlivci
z různých koutů České republiky. Tanečníci všech
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dětských a juniorských věkových kategorií soutěžili v tanečních stylech hip-hop, discodance,
společenské a klasické tance. Pětičlenná porota
byla složená z odborníků na různé taneční styly.
Celý průběh soutěže provázela skvělá atmosféra,
na které měli největší zásluhu oba moderátoři
a také všichni přítomní diváci. Vítězové si
zasloužili nejen obdiv publika, ale také medaile,
poháry a hodnotné ceny.
Jsme moc rádi, že se tato celorepubliková
soutěž v Holešově stává tradicí. Děkujeme všem
sponzorům a dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli.
Olga Pešková, SVČ TYMY

Holešovsko

V TYMY děti rozsvítily tradiční vánoční strom
Ve čtvrteční podvečer 27. 11. se na zahradě
TYMY již tradičně rozzářil vánoční strom. Pod
rozsvíceným smrkem všechny přítomné pozdravila paní ředitelka SVČ Jarmila Vaclachová a pan
starosta 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 vánoční
program, který pokračoval v tělocvičně TYMY.
V programu vystoupily dětské soubory z Hané
a Valašska. Děti z folklorního souboru Zrníčko
SVČ – TYMY všechny přítomné potěšily svým
milým vánočním programem. Po Zrníčku vystou-

pili 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 hudebním doprovodu vlastní „cimbálovky“. V programu na
závěr vystoupil dětský pěvecký soubor Plamínek
ze 3. ZŠ Holešov s vánočními písněmi a koledami.
Všechna vystoupení sklidila od diváků zasloužený
potlesk a z rukou starosty města Holešova Rudolfa
Seiferta, místostarosty Jaroslava Chmelaře a ředitelky SVČ – TYMY Jarmily Vaclachové dostaly
malou odměnu v podobě adventních kalendářů
a vedoucí souborů vánoční hvězdu. Celým pro-

gramem diváky provázela paní učitelka Iva Vávrová, která ještě více dokreslila nastávající období
očekávání příchodu Ježíška. Atmosféru celého
programu umocnila výzdoba v podobě betlému
a vánočních stromů. Všem účinkujícím i jejich
vedoucím děkujeme za příjemně strávené chvíle.
Tato akce se konala pod osobní záštitou hejtmana ZK MVDr. Stanislava Mišáka, za podpory ZK
a města Holešov. Všem přejeme klidné a pohodové Vánoce a těšíme se na předvánoční setkávání
při různých tradičních akcích v našem městě.
Jarmila Vaclachová

Vánoce na Hané a Valašsku letos v TYMY již po dvanácté
Letos se v SVČ – TYMY konala tradiční
akce Vánoce na Hané a Valašsku, která proběhla
ve dnech 26. a 27. 11. V obou dnech se akce zúčastnilo přes 400 dětí z mateřských a základních
škol z Holešova a širokého okolí. Měli jsme velkou
radost, že letos k nám přijely děti z mateřské školy
z Bystřice pod Hostýnem, Rychlova, Rymic a Roštění a také Základní školy Loukov. Dále se akce
zúčastnily děti z 1. a 3. základní školy Holešov
a mateřské školy Sluníčko a Masarykova a základní školy praktické. V devadesátiminutovém
programu se dozvěděly o tom, jak trávili vánoční
svátky naši předkové, dozvěděly se o zvycích, tradicích, měly možnost ochutnat hanácké i valašské
koláče, také čaj z devatera kvítí. Letos opět děti
mohly obdivovat také troubení ponocného a zpracování ovčí vlny na tradičním kolovrátku. Všichni
účastníci této akce měli možnost obdivovat krásné hanácké a valašské kroje a na památku domů
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si odnesli ručně malované perníčky a recepty
tradičních vánočních pokrmů. Kromě povídání
o tradicích si děti vyrobily papírového andílka na
výzdobu svého pokojíčku, napsaly dopis Ježíškovi,
podívaly se, jak se vyrábí adventní věnce a také si
u velkého betlému zazpívaly vánoční koledy za
doprovodu houslí a keyboardu s manželi Stoklasovými. Nádherná atmosféra a rozzářené dětské
oči provázely oba dva dny. Chtěla bych poděkovat
všem, kteří se podíleli na přípravě této velmi náročné akce. Jednalo se o 60 dobrovolníků. Děkujeme 3. Základní škole za zajištění žáků 8. ročníku.
Velmi děkujeme paní Martě Konečné, Zdence
Chudárkové, Jaroslavě Vaškové, Drahomíře Hrubanové, Drahomíře Millé, Markétě Műllerové
a Karlu Bazikovi za ukázky tradic. Velké poděkování si zaslouží také všichni ostatní dobrovolníci
z řad aktivních důchodkyň. Nad touto akcí převzal záštitu hejtman Zlínského kraje, kterému

moc děkujeme také za finanční podporu, dále
děkujeme za podporu městu Holešov. Všem vám
přejeme klidný a láskyplný adventní čas.
Mgr. Jarmila Vaclachová,
ředitelka SVČ - TYMY
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SOCIÁLNÍ OBLAST, FIRMY

Charita Holešov přemístěna do Tovární ulice
V nedávné době proběhlo přemístění sídla Charity Holešov z nám. Svobody 97, z budovy bývalého rabinátu, kde tato organizace sloužila občanům
14 let, do 2. patra (3. patro, pokud se jede výtahem) prostor budovy městského
úřadu v Tovární ulici č. p. 1407. Zde 11 zaměstnanců využívá celkem jedenáct
kanceláří. A o tom, že to jsou prostory opravdu důstojné a odpovídající potřebám pracovníků Charity, se přesvědčili i účastníci jejich slavnostního otevření
a žehnání, které se konalo ve čtvrtek 20. listopadu ve 14 hod. za účasti významných hostů. Po krátké bohoslužbě slova otce Bohumíra Vitáska (prezidenta
Arcidiecézní charity Olomouc) a přání z úst starosty města Rudolfa Seiferta
došlo k symbolickému přestřižení pásky a požehnání všech kanceláří. Ředitelem této organizace je Mgr. Milan Jelínek, kterého jsme se zeptali:
Jak veřejnost hodnotí to, že tři důležité instituce, kterými jsou Charita
Holešov, úřad práce a odbor sociálních věcí MěÚ Holešov, najde již dnes pod
jednou střechou, v jedné budově?

Myslím si, že je to určitě posun k lepšímu. S ÚP a soc. odborem MěÚ
spolupracujeme již dlouhodobě, proto se domnívám, že tento krok povede ke
spokojenosti všech dotčených, včetně veřejnosti. Chce to však ještě nějaký čas,
aby si občané zvykli, že jsme v jiných prostorách, než byli původně zvyklí. Pro
samotné zaměstnance jak ÚP, tak soc. odboru to nyní bude mnohem jednodušší, protože budou moci odkázat klienta/ty na naši pomoc o jedno, případně
dvě podlaží výše ve stejné budově.
Kdo a jakým obnosem financoval práce na úpravě prostor?
Tyto práce probíhaly plně v režii Charity. Šlo především o výmalbu prostor, výměnu podlahové krytiny v jedné z kanceláří, doplnění kancelářským
nábytkem apod. Stavební úpravy nebylo nutné provádět, což byla také nesporná výhoda.
Jak dlouho probíhalo stěhování, chtěl byste někomu konkrétně poděkovat za pomoc; proběhlo vše bez problémů?
Stěhovaní probíhalo v měsíci říjnu a první listopadový týden, kdy
také došlo k předání bývalých prostor na nám. Svobody Tepelnému hospodářství. Chtěl bych moc poděkovat p. Grossovi a pracovníkům na VPP, bez
kterých bychom jen stěží zvládli bývalé prostory vyklidit a přestěhovat do
Tovární ul. Také bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům Charity, kterých
se stěhování týkalo, za jejich součinnost, spolupráci, trpělivost a pochopení.
Stěhování probíhalo za plného provozu, a bylo tudíž pro všechny velmi náročné. Žádný větší či zásadní problém jsem při stěhování nezaregistroval. Děkuji
také představitelům města za poskytnutí nových prostor, velmi si toho vážíme.

Jak se cítíte v nových prostorách a jak se zde cítí vaši klienti?
Jak jsem mohl zatím vypozorovat, tak všichni zaměstnanci hodnotí nové
prostory veskrze pozitivně. Novými prostorami mají pracovníci vytvořeny odpovídající a mnohem lepší pracovní podmínky. Klienti si pomalu zvykají, myslím si však, že posun k lepšímu již při osobní návštěvě zaregistrovali. Posun
k lepšímu je patrný na první pohled, který má možnost srovnání.
Vaše činnost spočívá ve veřejné službě občanům. Existuje nějaká konkrétní činnost, která je díky zvětšení prostor, kde nyní působíte, novinkou
a chtěl byste s ní občany seznámit?
Vedle Charitní ošetřovatelské služby, Sociálně aktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi, pracovníků administrativy bych rád zmínil pastorační asistentku, koordinátorku dobrovolníků, která má v rámci naší Charity na starost např. pastoraci zaměstnanců a klientů služeb a také koordinaci stávajících
a získávání nových dobrovolníků, což by byla jedna z rozvojových aktivit, byť už
funguje od loňského roku. Odpovídající pracovní podmínky se této pracovnici
vytvořily až díky tomuto stěhování do nových prostor. Dále bych poznamenal,
že byla přestěhována rovněž půjčovna kompenzačních pomůcek, která byla a je
klienty hojně využívána a momentálně rozšiřuje počet kompenzačních pomůcek, které je možné si zapůjčit. Pěkné, odpovídající a důstojné prostory, to bude
pro každého příchozího klienta ta ona hlavní, podstatná a vámi zmiňovaná
„novinka“, kterou uvádíte výše. Závěrem bych rád poznamenal, že se budeme
těšit na vaši návštěvu v nových prostorách sídla naší organizace.
Děkuji za rozhovor.
Jana Zapletalová
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Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové
pomohl i Charitě Holešov
V létě letošního roku zažádala Charita Holešov vypsáním projektu z programu „Senior“ o
příspěvek na Nadaci Olgy Havlové – Výbor dobré
vůle. Cílem získání financí z tohoto projektu bylo
rozšíření sortimentu kompenzačních pomůcek
pro osoby se sníženou soběstačností nebo s tělesným handicapem a umožnit jim tak zlepšit podmínky rekonvalescence či domácí léčby. Protože
rok od roku přibývá klientů, kteří půjčovnu kompenzačních pomůcek v Charitě Holešov využívají,
bylo nutné navýšit počet alespoň některých pomůcek. Celková suma za nákup pomůcek se vyšplhala na 50.000 Kč a tato částka nám k tomuto
účelu byla koncem října 2014 schválena!!!
Jsme rádi, že tímto způsobem můžeme klientům a jejich rodinám pomoci.
Díky tomuto schválenému projektu se náš
sortiment rozšířil o další potřebné pomůcky,
konkrétně o: 2x mechanický vozík, 1x elektrická
polohovací postel, 2x wc židle, 2x wc židle na kolečkách, 5x zdravotní matrace.

Chodítko s péčí CHPS

30,-

Invalidní vozík

120,-

Chodítko

40,-

Invalidní vozík s péčí CHPS

100,-

Sedačka do vany

40,-

Klozetové křeslo

110,-

Sedačka do vany s péčí CHPS

30,-

Klozetové křeslo s péčí CHPS

100,-

Nástavec WC

60,-

Nástavec WC S péčí CHPS

50,-

Antidekubitní lehátko

240,-

Antidekubitní lehátko s péčí CHPS

200,-

Elektrická polohovací postel

350,-

Elektrická polohovací
postel s péčí CHPS

300,-

Nemocniční postel klasická

120,-

Nemocniční postel klasická
s péčí CHPS

100,-

V tabulce je uvedeno jen několik pomůcek
pro představu, v jaké finanční hranici se pohybují
nejčastěji půjčované pomůcky. Ceny jsou uvedeny
za 1 měsíc.
Výpůjční doba kompenzačních pomůcek je
od pondělí do pátku od 8.00 do 9.00 a od 13.00
do 14.00 hod. Mimo pracovní dobu je možná
výpůjčka pouze po domluvě s pověřeným pracovníkem. Pomůcky jsou zapůjčovány na základě písemné smlouvy, jejíž součástí je také ceník.
Více informací je na web stránkách: www.
holesov.charita.cz
Autor článku: Leona Čapková

A když přijdou tři králové...?
Tříkrálová sbírka, kterou již 15. rokem pořádá a organizuje Charita Česká republika, se týká
také občanů našeho města, potažmo celého mikroregionu Holešov.
I u mnohých z vás v sobotu 10. ledna 2015
zazvoní u dveří děti v doprovodu dospělého vedoucího a budou čekat, zda jim otevřete.
V jejich přirozenosti a spontánnosti je očekávání dobrého přijetí. Vždyť jdou přece vinšovat
štěstí, zdraví a Boží požehnání, tak proč by jim
měl někdo prásknout dveřmi před nosem nebo
snad i vynadat???
Těší se, že zazpívají (co na tom, že třebas falešně) koledu, podarují vás cukříky nebo kalendářem a na veřeje dveří napíší křídou onu známou
zkratku: K+M+B 2015.
Vědí, že nepíší jen počáteční písmena jmen
„třech králů“: Kašpara, Melichara a Baltazara, jak
se lidově traduje, nýbrž také zkratku latinského
Christus, mansionem benedicat: Kristus, požehnej
tomuto domu.

S radostí se pak vrací a vypráví o svém koledování doma či ve škole, když jsou přijati a cítí,
že tato služba má smysl. Peníze, které získají koledováním, jsou vždy určeny potřebným a službám,
které se snaží lidem nejrůzněji pomoci.
Rozdělování výtěžku Tříkrálové sbírky je následující: plných 65 % podporuje a financuje projekty jednotlivých Charit dle předem schválených
záměrů (letos by Charita Holešov z finančních
prostředků chtěla pořídit obaly na jídlonosiče, tzv.
termoporty, pro přepravu dostatečně teplého jídla
ke klientům, notebooky pro zdravotní sestry, které
musí denně zpracovávat a ukládat velké množství
dat do PC, a zaplatit školení pro pracovnice Charitní ošetřovatelské služby pro paliativní péči.)
15 % celodiecézní projekty (např. podpora projektů v Indii, pomoc cizincům a uprchlíkům, nákup
speciálních zdrav. pomůcek, přímá pomoc), 10 %
humanitární pomoc do zahraničí organizovaná
Charitou ČR, 5 % celorepublikové projekty (např.
vzdělávací a školicí projekty) a posledních 5 % zákonem povolená režie sbírky.

Děkujeme vám všem, kdo přivítáte malé koledníky s laskavostí a přijmete od nich Tříkrálové
poselství.
Autor článku: Leona Čapková

ADVENTNÍ TVOŘENÍ SE LÍBILO
Ve čtvrtek 26. 11. se prostory
zasedací místnosti v Charitě Holešov
zaplnily voňavými větvemi z nejrůznějších jehličnanů, svíčkami, drátky, nůžkami, stuhami, jablíčky a vším možným
a potřebným ke tvoření. A také deseti
vesele naladěnými lidmi, kteří se sešli,
aby společnými silami vytvořili adventní věnce či svícínky. Pozvání na
adventní tvoření přijaly jak ženy z DPS
Novosady, tak také z DPS Havlíčkova.
Nechybělo povídání, zpívání a pobrukování si vánočních nápěvů a vše se
zakončilo díkem a modlitbou.
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Bylo za co děkovat, protože ne pro všechny
je samozřejmé, že si můžou vytvořit adventní věnec, dopravit se na setkání s druhými a prožít čas
příprav aspoň jednou ve společenství. A protože
jedním z poslání Charity je také péče o duchovní
stránku lidí, věříme, že nezůstane jen u tohoto setkání, ale v následujícím roku se setkáme na dalších akcích, které Charita Holešov plánuje.
Na závěr bych chtěla poděkovat pracovnicím
Centra pro rodinu děkanátu Holešov, které s organizací celé akce pomohly, a šikovným tvořivým
ženám, že přijaly naše pozvání a vytvořily moc
milou atmosféru.
Požehnaný advent přeje Charita Holešov.
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SPOLKY, POLITICKÉ STRANY
Vážení a milí spoluobčané,
ke konci každého kalendářního roku se chystáme na oslavu vánočních svátků, neboť „Vánoce,
Vánoce přicházejí, zpívejme, přátelé“. Chystat se
na to, co přichází, vyžaduje rozumět tomu, co má
nastat. Advent je od latinského advenire – přicházet. Je to doba naslouchání tomu, čím se nám,
lidem obývajícím kulturní svět s křesťanskou tradicí, ohlašuje to vánoční!
Advent – přicházení – znamená především:
abychom mohli přijít k cíli, musíme začít „přicházet“, vydat se ze své zabydlenosti, ze své egocentričnosti a pokusit se putovat – kam?
Prvním startem adventního přicházení je
vyhlížení božského znamení: to nemusí být jen
v podobě hvězdného posla! Jsou to poslové dobrých zpráv (mimo jiné evangelium přeloženo

do češtiny znamená: dobrá zpráva), kteří k nám
přicházejí z různých inspiračních zdrojů. Jednou
to může být naše svědomí, ten hlas Boží hluboko
v nás, jindy slova a myšlenky, pronesené lidskými
ústy či jindy tiché naléhání spolubytostí našeho
společenství zvaného svět. A ono přicházení se potom ovšem týká různých „dobrých“ cílů: slušného
partnerství v politickém klání, spolubytí občanů
v rodišti, v domově i mezi národy a kontinenty,
solidnosti ve vztazích člověka a přírody. Co říkáme: vždyť vlastně jde stále o cíl jediný. Ten, který
pochopili oni mudrcové před více než dvěma tisíci
let, když uviděli onu betlémskou hvězdu, porozuměli jejímu hlasu a vydali se na dobrodružnou
cestu. Právě pro toto pochopení si zaslouží označení „králové“: jejich advent, příchod, hledání se
týkalo ne klanění moci, slávě, bohatství, ale jistého

bezmocného, neslavného, nebohatého dítěte, dítěte velikého významu: Syna Božího, jehož božskost
se ukázala mimo jiné v naprosté, bezhříšné sebevydanosti až smrti.
Koho všeho se adventní výzva k vydání na
pouť týká? Matoušovo evangelium neuvádí počet
oněch mudrců. Není i v tomto nedefinovaném
čísle moudrých poutníků skryta jakási šifra? Číslo
není řečeno: budiž to tedy pochopeno, že počet
adventních účastníků je otevřen. Pro všechny.
I pro nás, dnešní.
Přejeme všem občanům našeho města
a místních částí radostné a pokojné prožití vánočních svátků a v nadcházejícím roce 2015
dobré zdraví v atmosféře klidu, pohody, porozumění a tolerance.
MO KDU-ČSL Holešov

Další aktivity Klubu
výsadkových veteránů Holešov
Klub výsadkových veteránů Holešov (KVV- H) zastává ve Zlínském kraji
velmi významnou roli. V našem kraji je totiž jako ve všech krajích České republiky ustanoveno Krajské vojenské velitelství Zlín (KVV – Z), které jako součást
Armády České republiky vykonává v kraji státní správu na úseku vojenství, to
ale nemá ve své působnosti žádnou vojenskou posádku. Na základě uzavřených
dohod tak holešovský KVV supluje tuto chybějící vojenskou posádku ve Zlínském kraji. Obrazně řečeno jsou vlastně holešovští výsadkoví veteráni jedinou
vojenskou jednotkou, která je umístěna a operuje na území našeho kraje! To
už něco znamená! Samozřejmě vojenské nasazení holešovských veteránů není
přímo bojové. Na požádání hejtmana Zlínského kraje nebo velitele zlínského
vojenského velitelství plukovníka gen. štábu Ing. Radka Hennera se holešovští
výsadkáři účastní různých vzpomínkových a slavnostních akcí, na kterých je
potřebná vojenská „stafáž“. Svým způsobem je holešovský KVV velmi poctěn
touto důvěrou a je vidět, že naši veteráni ještě zdaleka nepatří do starého železa.

Další aktivitou Klubu výsadkových veteránů je již šest let trvající péče
o památníky vojenského zaměření, zejména partyzánských jednotek a operací
v okolí našeho města. Jedná se zejména o pomníky a pomníčky na Tesáku a Trojáku. Vždy na jaře a na podzim obejdou veteráni vojenské pomníky, zjistí jejich
stav, očistí je, opraví drobné nedostatky a uklidí jejich okolí, aby tyto památníky
i nadále připomínaly opravdu heroické činy partyzánů, kteří obětovali své životy za naše osvobození od německých nacistických okupantů. Bez ohledu na
ideologické pozadí mnoha partyzánských jednotek je jejich role ve válce, statečnost a hrdinství, obětování vlastních životů, nezpochybnitelná. V letošním roce
nechali příslušníci KVV – H vyrobit novou plastiku na památníku partyzánů
brigády Jana Žižky na Marušce u Tesáku, kterou zničili v devadesátých letech
neznámí hloupí vandalové. Plastiku – repliku plastiky původní - potom výsadkáři na důkaz úcty k padlým partyzánům připevnili zpět na tento památník
a tím jej přivedli do původního stavu. Turisté tak mohou v příštím roce (a běžkaři vlastně skoro hned) uspořádat výlety po stopách působení a bojů partyzánských jednotek a vzpomenout u perfektně udržovaných pomníčků nejen
hrdinství partyzánů, ale i obětavost členů Klubu výsadkových veteránů Holešov.
Josef Bartošek
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Sdružení Skřítek získalo Cenu EVVO na konferenci ve Zlíně
Čtrnáctý ročník krajské konference o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě
ve Zlínském kraji hostil ve čtvrtek 13. listopadu
14|15 BAŤŮV INSTITUT ve Zlíně. Tématem letošního ročníku byla místní a globální spolupráce
v environmentální výchově a vzdělávání – příklady na cestě k udržitelnosti. Během konference
byly předány také výroční Ceny EVVO.
Do XIV. ročníku Ceny EVVO – ceny za
přínos k rozvoji environmentálního vzdělávaní,

výchovy a osvěty ve Zlínském kraji za rok 2014
přišlo 31 nominací. Ocenění bylo uděleno v deseti
kategoriích, celkem komise udělila 13 ocenění. Za
nejlepší školu či neziskovou organizaci bylo označeno občanské sdružení Skřítek z Holešova.
Velmi si ocenění vážíme a je pro nás motivací neustále pracovat na zvyšování kvality naší
práce. Environmentální výchovu považujeme
za důležitou součást rozvoje osobnosti člověka
a různou měrou se ji snažíme zařazovat do vět-

šiny programů. Naším cílem je postupně rozvíjet
nabídku environmentálních programů v našem
regionu a věříme, že se nám povede vybudovat
z hájenky v zámeckém parku vhodné zázemí pro
tyto aktivity.
Více o sdružení Skřítek a veřejné sbírce na
rekonstrukci hájenky najdete na www.skritek.org.
Júlia Šneidrová, Skřítek, o. s.

Adventní tvoření u zahrádkářů
Místní sdružení zahrádkářů i v předvánočním čase nezahálelo. Jak jsme informovali veřejnost, 14. listopadu proběhla velmi zajímavá vysoce
odborná přednáška pana MVDr. Václavíka na
téma jádroviny. Tentokrát byla účast členů i veřejnosti nižší než u předchozí přednášky, která se
týkala slivoní a peckovitého ovoce. Tentokrát jsme
se dověděli mnoho zajímavého o pěstování těchto
odrůd pro náš region. Byly zodpovězeny všechny
otázky přítomných.
Dne 25. listopadu se konal Advent u zahrádkářů. Přítomné ženy si pod odborným vedením
předsedkyně Vlasty Čablové vytvořily a hlavně se
naučily vyrábět adventní věnce, které se staly oz-

dobou jejich domovů. Muži diskutovali o problémech s pracemi na svých zahrádkách a v sadech,
mohli vznést dotazy k odborníkům, např. k příteli
Zavadilovi.
O výsledcích vzájemné spolupráce diskutovali členové výboru ČZS a ČSV na své společné schůzi 2. prosince. Objektivně byla zhonocena činnost
na společných akcích obou organizací a další spolupráce na výstavách v našem městě.
Všem čtenářům přejeme krásné Vánoce a v novém roce se těšíme na účast široké veřejnosti na
našich výstavách a přednáškách i ostatních akcích.
Velmi si toho vážíme.
ČZS Holešov

Malí i velcí šachisté se tady scházejí každý pátek,
říká Miroslav Kunc
Dětí jako smetí je každé páteční odpoledne v holešovské firmě EMKaD,
kde už dva roky působí šachový oddíl. Poslední pracovní den v týdnu sem chodí i řada dospělých zájemců o tuto královskou hru. Rozhovor o činnosti oddílu
poskytl jeho předseda Miroslav Kunc.
Jak dlouho šachový oddíl funguje a čí to byl nápad ho dát dohromady?
Faktickým zakladatelem oddílu byl již v roce 1981 Dr. Antonín Šelešovský. Od té doby působí oddíl nepřetržitě pod různými názvy. Od roku 2012 již
pod názvem SK EMKaD Holešov. Předsedou oddílu jsem já, zatímco družstvo
A vede Radek Holman, družstvo B Marián Tomeček.

Šachy jsem začal hrát ve svých dvaceti. Když jsem ale zjistil, že mé výsledky bez tréninků a soustavné šachové práce nejsou oslnivé, se šachy jsem asi
po dvou letech skončil. Teprve až mnohem později mě kamarádi přesvědčili,
že v šachách nejde jen o výsledky, ale že je to i prospěšná činnost pro udržení
duševní svěžesti, příjemně prožitý čas s přáteli a v neposlední řadě také činnost
k navázání dalších osobních kontaktů. Přes šachy jsem navázal nejen spoustu
dalších přátelství, ale dokonce uzavřel i několik zakázek pro naši firmu. Takže
je to přínos osobní i pracovní.
RR

Kde a kdy se členové šachového oddílu scházejí?
Šachový oddíl se schází pravidelně každý pátek. Odpoledne od 14 hodin
trénují mladí žáci, od 16 hodin starší žáci, ve večerních hodinách od 17 hrají
dospělí. A všichni se scházejí buď ve Vegetariánské jídelně, nebo v klubovně zasedačce, která se nachází v prvním patře firmy EMKaD v Masarykově ulici
- naproti restauraci Pivovar.
Jak je to se zápasy a soutěžemi a vůbec s činností oddílu?
Oddíl hraje dvě pravidelné soutěže dospělých - krajskou a okresní soutěž.
Zápasy se hrají každoročně od října do dubna následujícího roku. Hraje se
v neděli, střídavě u nás doma a následně na soupeřově půdě. Žáci hrají pravidelnou žákovskou ligu okresu Kroměříž a Zlín. V rámci této ligy se hraje sedm
turnajů na půdě pořádajících oddílů. První turnaj roku organizuje náš šachový oddíl. Jde o náročný podnik, turnaje se zúčastňuje až 50 mladých šachistů
z okresů Kroměříž a Zlín. Kromě těchto pravidelných soutěží obsazujeme turnaje hrané průběžně po celý rok. Jde o mezinárodní turnaje v Kroměříži, ve
Starém Městě u Uherského Hradiště či o turnaj ve Vsetíně nebo v Olomouci.
Místní turnaje, například v Bystřici pod Hostýnem nebo u nás v Holešově, jen
podtrhují rozmanitost našich aktivit.
Kolik členů šachový oddíl má a jaké je jeho věkové rozložení?
Oddíl má k dnešnímu dni 34 zaregistrovaných aktivních šachistů. Z toho je
19 dospělých, zbytek tvoří mládež do 15 let. Šachové kroužky, které vedou obětavě
pan Marián Tomeček se svou dcerou Anetou, navštěvuje dětí nepočítaně. Z této
skupiny některé zůstanou, zaregistrují se a stávají se našimi členy, jiné odcházejí.
Jak dlouho vy sám hrajete šachy a co pro vás tento koníček znamená?

Prosinec 2014

Příjmeme údržbáře
Firma POKART spol. s r.o. s provozovnou v Holešově (Průmyslová zóna Holešov), přijme na HPP údržbáře – elektro, vyhláška 50,
ideál slaboproud. Praxe v oboru výhodou.
Kontaktní osoba:
Štefan Vrobel, vrobel@pokart.cz, GSM: 602 750 045
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Holešov má vítěze ligy kickboxu, mistra ČR
a vicemistra světa!
Dne 14. září se v Olomouci konalo závěrečné kolo Ekobena ligy podle pravidel K-1. Za SKP
Thaiboxing Holešov startovali tři závodníci. Svůj
první zápas v životě si vyzkoušel v juniorské kategorii Petr Haiser ve váze do 71 kg. Předvedl velmi
bojovný výkon proti soupeři z KBC Přerov. Zápas
byl po celou dobu velmi vyrovnaný a po třech kolech vítězí na body těsně zástupce Přerova 2:1 (dva
rozhodčí viděli vítězství pro soupeře, jeden rozhodčí pro Haisera). Každopádně výborná zkušenost
a krásný souboj. Jako druhý nastupuje za náš klub
ve váze do 75 kg v juniorech David Dubský, který
má za soupeře taktéž zástupce KBC Přerov. V tomto zápase se jasně ukázalo, že tato váha již pro Davida není udržitelná. Musel do ní hodně shazovat,
což se podepsalo na jeho rychlosti a síle a výborně
připravený závodník z Přerova jasně dominoval

ve všech třech kolech. Rozhodnutí rozhodčích
3:0 pro Přerov bylo nezpochybnitelné. Naším posledním zástupcem byl Petr Kučerka ve váze do
75 kg v kategorii muži, který narazil na protivníka
z BFC Liberec. Po celou dobu dodržoval stanovenou taktiku, boxoval a kopal z dálky, k ničemu soupeře po celá tři kola nepustil a po zásluze vítězí 3:0
na body. Po těchto zápasech došlo k součtu bodů
po všech kolech Ekobena ligy a následnému vyhlášení vítězů ligy v jednotlivých vahách a kategoriích.
I přes prohru v posledním kole se vítězem v juniorské kategorii ve váze do 75 kg stal David Dubský
a v kategorii muži do 75 kg Petr Kučerka!!!
4. října náš klub reprezentoval na mezinárodním mistrovství K-1 České republiky v Praze David Dubský, který v juniorské kategorii nastoupil
ve váze do 81 kg. Tato váha vyhovuje Davidovi více
jak po rychlostní, tak po silové stránce. Toto mistrovství bylo jednak specifické tím, že bylo mezinárodní (což dokládaly početné výpravy z Polska,
Ukrajiny, Maďarska...), a za druhé tím, že v něm
startovali i někteří profesionální boxeři. Ve finále
na Davida čekal polský borec Kuba Wecek z klubu Arrachion Mragowo. David přesně dodržoval
pokyny a taktiku, které určil trenér po smolném
zápase v Olomouci, zaměřil se na krátké kombinace ukončené buď úderem na tělo soupeře, nebo
kopem na stehno. Po třech kolech jsme netrpělivě
čekali na verdikt rozhodčích. Ten zněl, že mezinárodním mistrem České republiky se stává David
Dubský z SKP Thaiboxing Holešov!
Tímto svým výkonem si David Dubský vysloužil pozvání do národní reprezentace. Dne 14.
listopadu nastoupil v Praze do finálového zápasu
mistrovství světa organizace WKF (World Kickboxing Federation) proti rumunskému soupeři,

kde sice na body prohrává (trenér si po zhlédnutí
záznamu myslí, že měl vyhrát...), ale nechal v ringu
vše, zaslouženě získává stříbrnou medaili a stává se
vicemistrem světa!
Aktuality klubu lze sledovat na facebookovém profilu Thaiboxing Holešov.
Mgr. Petr Osokin
trenér klubu

VÝSLEDKY FOTBALOVÉ
ŠKOLIČKY
V sobotu 6. prosince se v Bystřici pod Hostýnem
konal fotbalový turnaj, kterého se zúčastnilo osm
týmů. Jedním z týmů byla fotbalová školička SFK
Elko Holešov pod vedením trenéra Stanislava Jaši
a Petra Dlabaji, která se umístila na pěkném 4. místě.

POZVÁNKA
NA GRILOVANÉ SPECIALITY

Vánoce a Silvestr u vánočního stromku otevřeno 24. 12. 13.00 - 17.00; 20.00 - 24.00
hod. 31. 12. otevřeno od 23.00 do 02.00
hod. Srdečně Vás zvou z budky u sněhuláka.

Nabízím velmi levně krmivo
pro psy

HAPPY DOG Supreme
Fit & Well Sport, Maxi Junior
Tel. 605 106 830
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HC Žopy hodnotí polovinu hrací sezony
HC Žopy je v kroměřížské hokejové hobby
lize druhou sezonu. V loňské sezoně se dostal až
do finále, kde nakonec prohrál s Kačery Tlumačov.
Letos si zatím vede velmi dobře, v základní části
prohrál jediný zápas z celkových třinácti, a to s Jiskrou Chropyně. Všechna zbylá kola dohrály vítězně. Mužstvo je poskládané ze 3/4 hráči, kteří žijí
nebo pocházejí ze Žop. Nejlepší střelci týmu jsou
otec a syn Sovadinové. V obraně předvádí bezchybné výkony Sadil, Buksa a Vašut. Největší pochvalu zaslouží mladý talentovaný brankář Patrik
Kotas, který svými výkony přispívá k celkovému
úspěchu celého týmu.
Tomáš Kotas - hráč
Petr Mičola - vedoucí týmu a hráč

KAMHL má za sebou polovinu soutěže, a to
základní část. Oproti loňské sezoně se pořadí nijak
neměnilo a týmy se seřadily téměř dle papírových
předpokladů. Novinkou bylo, že týmů je v KAMHL
nově 14 a základní část je nezvykle dlouhá. Nové
týmy se aklimatizovaly dle předpokladů - AHK
Kroměříž zapadl do průměru KAMHL, i přes několik bývalých hráčů nedokázal porazit přední
týmy KAMHL. Naopak HC Rymice Bulls jako novic v hobby soutěžích se s organizovanou soutěží
seznamoval. Ovšem díky záveřečné výhře v přímém souboji o poslední flek s Rebels 6:4 se dostal
Bulls alespoň na předposlední místo. Soutěž nejvíce ovlivnil neoprávněný start hráče z RHL Přerov, čímž RHL dostalo trest -20 bodů dle pravidel
a bude muset bojovat o play-off v nadstavbě 8-14.

První místo obsadily Žopy, které se sklonily pouze před Jiskrou 4:5. Spartak naopak uhájil
3. místo díky výhře nad Jiskrou 8:3. Velkým překvapením je spanilá jízda Rychlova, kdy tento tým
byl po 8. kole chvíli v čele KAMHL, pak ovšem
narazil na silnější soupeře v závěru a stačilo to na
postupové 7. místo, což zaručuje minimálně předkolo play-off.
Nadstavba 1-7 bude hlavně o sehrátí a najití formy, dolní 8-14 část ovšem nabídne souboje
minimálně o 10. místo zaručující předkolo 7-10
play-off. Bylo by velkým překvapením, kdyby ve
finále nebyly stejné týmy jako vloni, ovšem celky
jako Spartak a Jiskra mohou týmům zatopit a třeba
Buldoci na Kačery umí a jejich zápasy nabízí derby, jak má být. Vše se uvidí na konci sezony.

Výsledky florbalových utkání FbC Slow Shoes Holešov
8. kolo Divize D, 15. 11. 2014, SH Morkovice
SFK Kozel Počenice - FbC Slow Shoes Holešov
6:11 (0:2, 3:3, 3:6)
B(A) Holešova: 3. Fridrich (Šiška), 18., 23. Mikšík
(Tkadlčík, -), 25., 45., 51. Müller (Fridrich, Šiška,
Grygera), 15., 43., 49. Tkadlčík (Nedbal J., Mikeška D., Nedbal R.), 48. Mikeška D. (Mikšík), 54.
Grygera (Svozil)
Vyloučení: 1. Nedbal R. (2), 21. Nedbal J. (2), 36.,
60. Grygera (2,2)
Sestava Holešova: Mikeška O. - Nedbal R., Nedbal
J., Fridrich, Svozil - Mikšík, Tkadlčík, Mikeška D.,
Grygera, Šiška, Müller

9. kolo Divize D, 16. 11. 2014, SH Spartak Hluk
FBK Spartak Hluk - FbC Slow Shoes Holešov
12:5 (4:1, 3:1, 5:3)
B(A) Holešova: 8. Nedbal J., 24. Mikšík (Nedbal
R.), 41., 42. Grygera (Mikeška D., Vysloužil), 46.
Mikeška D. (Mikšík)
Vyloučení: 27. Mrnuštík (2), 27. Mikeška D. (2),
30. Nedbal J. (2), 49. Fridrich (2)
10. kolo Divize D, 29. 11., SH ZŠ Holešov
FbC Slow Shoes Holešov - SFK TJ Slovan Havířov 4:9 (2:1, 2:5, 0:3)
B(A) Holešova: 8., 11., 39. Mikšík (Mikeška D.,
Tkadlčík, Vysloužil), 37. Tkadlčík (Mikeška D.).

Vyloučení: 19. Vysloužil (2), 20., 29. Grygera (2,5),
27. Nedbal R. (2)
11. kolo Divize D, 30. 11., SH ZŠ Holešov
FbC Slow Shoes Holešov - FbK Horní Suchá 6:7
pp (2:1, 2:2, 2:3, 0:1)
B(A) Holešova: 2., 49. Mikšík (2x Mikeška D.),
9. vlastní, 23. Nedbal R. (Tkadlčík), 40. Nepraš
(Mikeška D.), 43. Fridrich. Vyloučení: 25. Grygera
(2), 31. Nepraš (2), 53. Tkadlčík (2)
Sestava: Mikeška O. - Fridrich, Nepraš, Nedbal J.,
Vysloužil, Mikeška D., Tkadlčík, Mikšík, Grygera,
Mikšík, Mikeška P., Šiška, Svozil (jen neděle)
Jaroslav Fuksa

Připravte se na zimu!
→ Nová plastová okna
velký výběr rozměrů!
→ Prodej dřevěných briket
přízn
ivé
ceny
STAVEBNÍ BAZAR / Količín u Holešova
út — pá: 9 — 17 hodin / so: 8 — 11 hodin
+420 573 398 856 /

+420 724 581 438

www.stavbazar.cz / stavbazar@stavbazar.cz
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Holešovské holky
bilancovaly
V optimistickém duchu se neslo jednání Fotbalového klubu Holešovské
holky, na kterém proběhlo vyhodnocení podzimní části sezóny 2014/2015.
Družstvo obsadilo 1. místo v Moravskoslezské divizi žen - sk.“B“, když získalo
celkem 24 z 27 možných bodů a skóre 47:9. I když nedokázalo odehrát soutěž bez porážky jako v uplynulé sezóně, zavládla v klubu spokojenost nejen
s výsledky, ale i s předvedenou hrou ve většině odehraných zápasů. Přeřazení
do těžší skupiny s sebou přineslo větší motivaci a zlepšený přístup hráček
k utkáním a vedlo i k vyšší výkonnosti týmu. Pozitivně bylo hodnoceno doplnění týmu po minulé sezóně, kdy činnost ukončilo šest hráček. Nové hráčky
se zapojily do kolektivu, brzy se adaptovaly na nové podmínky a postupně
se stále častěji objevovaly v zápasové sestavě. Soutěž odehrály hráčky: Gulánová, Heglasová, Jašková, Ševčíková P., Ševčíková N., Voždová, Dvorníková,
Otáhalíková, Králíková, Mikešová, Kocurková, Holcová, Holíková, Šustová,
Mozková, Šilhárová, Švábová, Kuchařová. Na slavnostní schůzi byly oceněny
nejlepší hráčky podzimu 2014 Tereza Voždová a Daniela Kocurková, nejproduktivnější hráčkou byla vyhlášena Veronika Holcová, nejlepší střelkyní kapitánka týmu Monika Šilhárová a talentem sezóny mladičká Adéla Jašková.
I přes ekonomické problémy se díky dobré práci výkonného výboru podařilo
pro tým zabezpečit důstojné podmínky pro
odehrání
podzimní
části soutěže. V současné době je nejaktuálnějším problémem
zabezpečit
finanční
zdroje pro zdárné
dohrání jarního kola
a rozběh nového soutěžního ročníku, který
by chtěl tým absolvovat
v druholigové soutěži.
Slavomír Bednář

Moravskoslezská divize žen
tabulka - podzim 2014
Rk. Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

PK
(Prav)

1.

Holešovské holky

9

8

0

1

47: 9

24

(12)

2.

Nové Sady

9

7

0

2

39: 15

21

( 9)

3.

Lubina

9

6

1

2

21: 7

19

( 4)

4.

Valašské Meziříčí

9

6

0

3

29: 12

18

( 3)

5.

Stachovice

9

5

0

4

23: 23

15

( 0)

6.

Brumov

9

4

0

5

27: 27

12

( 0)

7.

Veřovice

9

1

1

7

13: 37

4

(-11)

8.

Štramberk

9

1

0

8

13: 44

3

( -9)

9.

Horní Bečva

8

1

0

7

6: 44

3

( -9)

Žákovský turnaj vyhrál
tým Skaštic

Sobotní dopoledne 29. listopadu patřilo ve sportovní hale 1. ZŠ IV.
ročníku turnaje O pohár Josefa Smýkala. Pořadatelem byl Dívčí fotbalový
klub Holešov a jeho pozvání přijala družstva Skaštic, Ratiboře, Chvalčova a
Rajnochovic. Domácí celek absolvoval podzimní sezónu v novém složení a
v jeho řadách se na halovém turnaji představila řada nováčků i zkušenějších
děvčat. Přesto DFK zaplatil nováčkovskou daň a po čtyřech porážkách (byť
dvě o pouhý gól) obsadil až pátou příčku; na druhou stranu je potřeba říci, že
děvčata a kluci statečně bojovali ve všech utkáním a především brankáři Tomášovi Lánikovi a Monice Řihákové se dařilo individuálně. Turnaj se povedl
družstvům Chvalčova a Skaštic a při jejich vzájemném utkání (předposlední
zápas turnaje) se rozhodlo o celkovém vítězi – zlaté medaile získali zaslouženě hráči Skaštic, vedení ambiciózním Lukášem Motalem s druholigovými
zkušenostmi z fotbalového Zlína. Holešovský tým získal alespoň satisfakci
v podobě dvou individuálních cen; na druhé straně děvčata a kluci nasbírali
řadu cenných zkušeností, které jistě zúročí při dalších turnajích.
Poděkování za bezchybný průběh turnaje patří všem pořadatelům
z řad rodičů a hráček DFK, dále trenérům a hráčům soupeře, rozhodčím
Tomášovi a Honzovi; děkuji rovněž sponzorům, kterými byli: Olympia
o. s. a Josef Smýkal, spolek Každý může pomáhat, Krajská rada AŠSK ČR
Zlínského kraje a město Holešov - za finanční podporu této akce.
Výsledky: 1. TJ Skaštice
4
3
1
0 14:5 10
2. TJ Chvalčov
4
3
0
1 10:5 9
3. SK Rajnochovice 4
1
2
1
4:4
5
4. Sokol Ratiboř
4
1
1
1 5:9
4
5. DFK Holešov
4
0
0
4 6:16 0
Nejlepší brankář: Tomáš Láník (DFK Holešov)
Nejlepší hráč: Radim Zůvala (Skaštice)
Nejlepší střelkyně: Monika Řiháková (DFK Holešov)
DFK Holešov: Tomáš Láník – Monika Řiháková, Klára Turečková, Katka
Božková, Beáta Kotasová, Karolína Smýkalová, Táňa Kotasová, Katka Bartošková, Štěpánka Víznerová, David Jemelík. Trenéři: Mgr. Svatava Ságnerová, Petr Kotas.
Mgr. Svatava Ságnerová
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VLASTIVĚDA

Přírůstky do sbírky Městského muzea v Holešově
v roce 2014
Je naší milou povinností na konci roku informovat a seznámit občany s některými přírůstky,
které letos obohatily sbírku Městského muzea a
galerie v Holešově. Každý rok se sbírka Městského muzea rozšiřuje a tím se zkvalitňuje její obsah.
Snažíme se, aby sbírka lépe odpovídala své koncepci, tedy aby v co největší úplnosti dokumentovala historii našeho města a regionu, aby zachytila
všechno, co je v něm zajímavé a jedinečné. Také se
snažíme, aby sbírka obsahovala předměty, které se
mohou vystavit a budou přitažlivé i pro návštěvníky našich výstav.
Na počátku tohoto roku jsme získali pozůstalost po mjr. Bohumilu Gaždovi - fotografie
a legitimace z působení mjr. Bohumila Gaždy u 7.
výsadkového pluku zvláštního určení v Holešově.
Jedná se o velmi vítaný doplněk k dějinám tohoto
útvaru a vhodný doplněk k daru Klubu výsadkových veteránů Holešov z roku 2013.
Letošní rok jsme měli štěstí na obrazy Oldřicha Bráneckého. Tento odborný učitel kreslení
a výtvarné výchovy, pozdější ředitel ZDŠ v Holešově, zachycoval ve svých akvarelech, olejích
či temperách nejrůznější pohledy na naše město.
Mnohdy se jednalo o stará, a tudíž již dnes neexistující zákoutí. Získali jsme celkem čtyři obrazy
od dvou různých majitelů. Jeden obraz zachycuje
pohled na Holešov od Želkova – asi nejobvyklejší
bod, odkud umělci naše město ztvárňují. Druhý je
zajímavý svým pohledem na Třešňové sady. Je na
něm ještě stará zástavba této ulice směrem na Dlažánky. Umělecky velmi vyhledávaným objektem
byl i půvabný Koblihův mlýn v Dobroticích, než
byl znehodnocen přestavbami. Toto místo zachycuje třetí obraz. Poslední obraz malovaný olejem
na sololit ukazuje pohled na internát policejní
školy a sochu Radost ze života od akademického
sochaře Aloise Šutery.
Protože se v loňském roce restaurovaly vstupní dveře do zámku, uložili jsme do sbírek muzea
také starý železný zámek od těchto dveří a ozdobné vruty a hřeby, které byly nahrazeny novými replikami.
Po naší výzvě ke sběru předmětů týkajících
se první světové války na výstavu Muži z Holešovska v zákopech první světové války se fond
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rozšířil o dar manželů Přibylových
z Holešova, a to o památky na Teodora
Sobotu, klempíře, radního a majitele domu na nám. Dr. E. Beneše 43/7.
Soubor obsahuje fotografie a pohledy
Teodora Soboty, které posílal z fronty
domů. Nádherné jsou i dva diplomy
pana Soboty potvrzující jeho Skutečné
členství ve spolku válečných vysloužilců
a Čestné členství v Družině válečných
poškozenců v Holešově. Od jiného
dárce jsme získali zdobené tablo s vojenskými motivy a s fotografií Josefa
Jakubíka ze Žeranovic, příslušníka
2. císařského ženijního regimentu sloužícího v Kremži. Jedná se o krásnou ozdobnou litografii, kterou si vojáci nechávali zhotovovat, aby měli památku na svou vojenskou službu.
Velkou akvizicí bylo množství fotek, audio
i videokazet a diapozitivů dokumentujících sbor
Moravské děti - dar od Mgr. Rut Cholastové. Druhou částí daru byl samostatný fond fotek a dokumentů ke sboru Joklovi zpěváčci. Zde se zejména
jedná o fotky ze setkání bývalých zpěváků tohoto
skvělého sboru Jana Jokla. Je to po dlouhé době
poprvé, co se sbírka rozšířila o předměty spjaté
s hudebním životem v našem městě. Bylo by chybou hudební kulturu opomíjet, zvlášť když se jedná
o tak jedinečné těleso, jakým jsou Moravské děti.
Ač byl Holešov jedním z center dřevovýroby
ve sbírkách muzea doposud chyběly a stále chybí
výrobky místních dřevařských firem. Až dvě židle
firmy J. & J. Kohn, které mají pod sedákem popisek J. & J. Kohn Holešov, se staly takovou první
vlaštovkou. Doufejme, že ne poslední.
Vzhledem k tomu, že v minulosti nebyly
některé přírůstky řádně evidovány, při kontrolách
stále nacházíme zajímavé předměty bez evidenčních čísel. Pokud je nedohledáme v evidenčních
knihách či jinde, je jediným řešením zapsat takový předmět pod novým číslem. Tak tomu bylo
i v případě praporu 1. partyzánské brigády Jana
Žižky. Jedná se pravděpodobně o slavnostní zástavu, která vznikla po válce pro příslušníky odboje.
Podobně to bylo s dekretem o udělení čestného
občanství Františku Haukovi, bývalému starosto-

vi města, kde: „Městské zastupitelstvo v Holešově
ocenivše velké zásluhy dlouholetého starosty a na
to předsedy finanční komise obecní i člena městského zastupitelstva P. T. pana Františka Hauka,
lékárníka v Holešově, kterých za svého obětavého
a nezištného působení získal si o blaho městské
obce Holešova.“ Dále jsme zapsali kresby a skici
Františka Růžičky, mezi nimiž jsou drobné črty
tohoto profesora holešovského gymnázia z období
jeho vojenské služby za I. světové války a některé
jeho osobní dokumenty (například legitimace syndikátu výtvarníků, potvrzení členství z roku 1945
a poté i strojopisné vyškrtnutí ze Svazu čs. výtvarných umělců z příkazu Akčního výboru ČVU
z 10. prosince 1948).
Vážíme si toho, že podporu nacházíme i ve
vedení města Holešova. Místostarosta Holešova
Bc. Jaroslav Chmelař daroval do sbírky muzea staré řemeslné nářadí, z něhož některé kusy vhodně
doplní expozici Malého muzea kovářství.
Na závěr chceme poděkovat všem, kteří do
muzea během roku něco věnovali. Zvlášť si ceníme
těch, kteří nám spolu s předmětem ochotně popsali, jaká je historie darované věci a předali nám
i vzácné vzpomínky, které s ní mají spojeny. Všechny darované předměty bez rozdílu nám pomáhají
doplňovat poznání o historii našeho města a okolí!
Za Městské muzeum a galerii v Holešově
Mgr. Ondřej Machálek
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Holešovské střelnice a Střelnice
Slovo střelnice je v našem městě užívané v mnoha spojeních. Především je to název relativně mladé
ulice U Střelnice (většina občanů říká Na Střelnici
nebo krátce Střelnice, ale oficiální název je nejvýstižnější), která byla vybudována na konci dvacátých let
dvacátého století. Poslední domek u tenisových kurtů
byl postaven v roce 1929 (nepočítám novostavbu na
konci ulice u zdi zámecké zahrady). Průčelní budova na konci ulice bývala výletní restaurací, kde u ní
v malém parčíku hrávala hudba k tanci.
Fotbalové hřiště v těsném sousedství ulice
je pojmenováno Na Střelnici či Střelnice. Bylo vybudováno v roce 1927, ovšem fotbal se přibližně
na stejném místě na levém břehu Rusavy hrával
na improvizovaném hřišti již před rokem 1911. V
tom roce však při regulování klikatého toku říčky
hřiště zaniklo. V této souvislosti je zajímavá zmínka
v publikaci o holešovské kopané. SK Holešov chtěl
vybudovat potom v roce 1924 v těch místech nové
hřiště, ale městská rada měla v úmyslu postavit
v prostranství mezi zámeckou zahradou a tokem
Rusavy okresní nemocnici, a hřiště proto nepovolila… Jak vidno, záměr s nemocnicí se bohužel pro
zdravotnictví ve městě neuskutečnil, ale místo toho
se postavila ulice, vybudovalo fotbalové hřiště, tenisové kurty, kynologické cvičiště nebo blízké zahrady
– vše s názvem Střelnice.
Protože jednu ze zahrad vlastníme a téměř každý den na ni ulicí U Střelnice jezdím nebo chodím,
zajímalo mě odvození jejího názvu. Dlouhou dobu
jsem se domníval, možná stejně jako další občané,
že pojmenování vzniklo podle střelnice v zámecké
zahradě. Podle mého laického uvažování s trochou
fantazie sloužila dlouhá masivní zámecká zeď s malebnými velkými výklenky k umístění v minulosti
tak módních malovaných terčů a panstvo se bavilo střelbou do nich – možná se tam střílelo z luků,
možná i z pušek. Prohlížel jsem zeď ze zámecké
zahrady a zpozoroval jsem hlavně ve výklencích
u kovových vrat na konci zdi, která je v tom místě
podstatně vyšší, na cihlách mnohé zvětralé stopy
po střelách. Ovšem nemusí to být památky po střelbě ostrostřelců z 19. století či z dob ještě starších,
mohou to být stopy po střílení německých vojáků,
kteří pobývali na zámku v době druhé světové války, nebo po střelbě osvoboditelů v roce 1945, mohli
tam střílet i zahraniční vojáci v roce 1968 či někteří
neukáznění myslivci, možná i milice… Zatím jsem
ovšem nenašel žádný písemný nebo jiný doklad
o existenci zámecké střelnice. Na chodbě holešovské radnice visí krásně vyobrazená katastrální mapa
města z roku 1830. Na ní zeď zámecké zahrady není
nijak zakreslena, ale v těch místech je zobrazen po-

rost stromů či keřů, tedy žádné volné prostranství
vhodné pro střelbu... Snad bude úspěšný správce
holešovského muzea, který mi slíbil, že se nějakou
písemnou zmínku o zámecké střelnici pokusí objevit v zámeckém archivu.
Moje předchozí domněnky o názvu U Střelnice
se však teprve nedávno zviklaly několika poznatky,
které potvrzují střelnici na jiném místě. Ve sborníku ,,Vlastivěda moravská – Okres Holešov“ jsem se
totiž dočetl, že k nejstarším holešovským spolkům
náležel střelecký spolek ,,Schützengesellschaft“ existující od roku 1780 a v roce 1855 mu obec poskytla
zdarma pozemek u Rusavy na zbudování střelnice.
Městská rada darovala pozemek s podmínkou, aby
chodník kolem zámecké zdi byl ponechán a břeh
Rusavy při odstoupeném pozemku bude vždy udržován v pořádku. Nabízí se úvaha, že ostrostřelci
mohli se svolením zámeckých pánů po onom roce
1780 užívat ke střelbě prostranství před zmíněnou
zdí v zámecké zahradě, možná až do roku 1830, kdy
byly osazeny před zdí dřeviny a střílet se tam nedalo. Snad proto žádali o přidělení již zmíněného
pozemku u Rusavy a bylo jim až v roce 1855 vyhověno. Onen pozemek byl totiž ještě v roce 1830 v katastru samostatné obce Novosady, jak dokládá další
katastrální mapa na chodbě radnice, a do katastru
Holešova byl začleněn až roku 1853, kdy byla obec
Novosady připojena k městu.
Střelnici u Rusavy mi potvrdil v rozhovoru
i majitel jednoho domu na Holajce, kterému před
lety jeho o mnoho let starší příbuzný vyprávěl, jak
jako malý kluk (asi v době počátku 20. století) pozoroval střelce v prostoru směřujícímu k dnešním
tenisovým kurtům. Střelecký spolek s pozměněným
názvem ,,Scharfschützengesellschaft“ (ostrostřelecký spolek) je zmiňován také v ,,Pamětním spisu
města Holešova – 1882“. Spis byl nalezen v roce
1971 v báni při opravě věže filiálního kostela sv.
Anny. Ve spisu je mimo jiné psáno, že spolek měl 20
střelců, předsedou byl Viktor Lusar a Josef Holub,
jednatelem Rudolf Ursini, zdejší sládek.
Střelecký spolek i se střelnicí patrně zanikl
s vypuknutím války v roce 1914 (ostrostřelci narukovali a bohužel stříleli do živých lidských terčů),
možná již dříve při regulaci
říčky, ale snad určitě kvůli bezpečnosti při výstavbě domů
ulice U Střelnice a vybudování
fotbalového hřiště v roce 1927.
Snad se po uveřejnění této
stati dozvím od některých zájemců o historii Holešova více
poznatků.

PŘÁNÍ

Osadní výbor v Količíně děkuje všem spoluobčanům za dobrou spolupráci a aktivní
přístup při dění v obci. Tímto bychom Vám
chtěli popřát vánoční svátky prožité v klidu
a pohodě a do nového roku hodně lásky,
zdraví a dobré lidi kolem sebe. Těšíme se
proto na příští rok a spolupráci s vámi.
Za Osadní výbor Količín
Radovan Kaňa
Možná bude čtenáře zajímat i další pasáž (bohaté souvětí) zmíněného ,,Pamětního spisu“, která se vztahuje k místu střelnice. ,,Toho roku 1882
započato dle nařízení zem. výboru s předběžnými
pracemi k regulování bystřiny Rusavy, jejíž řečiště
obyčejně suché jest, avšak v čase tání sněhu a náhlého přívalu vody velikých škod působí, jako se stalo 12. dne srpna roku 1880, v den výročního trhu,
kdy se následkem průtrže mračen tak rozvodnila,
že strhla nově vystavený kamenný most, při čemž
7 lidských životů, mezi nimi 2 židé, rozzuřeným vlnám za oběť padlo.“ Poznamenávám, že Rusava byla
regulována až po třiceti letech. Ani to však nezabránilo občasnému rozvodňování říčky a při povodních v roce 1997 dokonce došlo k zatopení několika
domků na Nábřeží.
Střelnice byla i na jiném místě v Holešově – tu si
někteří staří občané pamatují. Vybudovali ji myslivci
jako okresní střelnici ke střelbě brokovými náboji na
asfaltové holuby. Nacházela se v bývalém lomu cihelny Pokorný (velký nápis ,,Pokorný“ z barevně odlišených tašek na střeše stavení u cihelny si mnozí starší občané také pamatují) mezi železnicí a silnicí do
Žop. Pár žijících myslivců z Holešova a okolních obcí
dodnes nostalgicky vzpomíná na mnoho kvalitních
střeleckých závodů, na kterých stříleli i reprezentanti
republiky. V roce 1960 byl zrušen holešovský okres a
s ním zanikla i zmíněná střelnice.
Dodnes je v provozu dříve vojenská a dnes policejní střelnice u Dobrotic na svahu Lysiny. Někdy
je využívána i myslivci.
Kéž by se ve světě střílelo jen na střelnicích!!!
Jiří Valenta

KAMENICTVÍ

PRODEJNA ZLÍN (VIZOVICKÁ 442) - u hlavní silnice

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB SLEVA 30%.
Dekorační obkladový
kámen na fasády,
stěny a krby.
Kamenná drť
na hroby (28 barev).

Navštivte naše prodejny
PO-PÁ 9:00-17:00 hod.

Skladem 180 pomníků.

AKCE NA KULATÉ HRANY
PRO PRVNÍCH 50 ZÁKAZNÍKŮ BRONZOVÁ LAMPA, VÁZA ZDARMA.
M
V PROSINCI OBJEDNÁTE POMNÍKY
ZA NEJNIŽŠÍ CENU.

www.kamenictvi-dione.cz mobil prodejna: 778 060 859 mobil majitel: 775 553 335 email: rddione@seznam.cz
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HOLEŠOVSKÁ

POHŘEBNÍ SLUŽBA s. r. o.
Martin Mariánek
Tel.: 573 334 797
Nám. Dr. E. Beneše 16/54, 769 01 Holešov

NONSTOP: 605 290 183
Otevírací doba Po - Pá - 8.00 - 16.00 hodin
So - Ne - mobil

Holešovsko

OTEVŘENÍ NAUČNÉ STEZKY V ZÁMECKÉM PARKU

Členové občanského sdružení Skřítek vytvořili v zámeckém parku projekt naučné stezky pro předškolní děti. Prohlídky stezky lze dohodnout na MIC

ADVENT SI PŘIPOMENULI ZAHRÁDKÁŘI I MUZEUM HOLEŠOV

Holešovské děti prožívají v zámecké kovárně advent svých předků

Adventní tvoření u holešovských zahrádkářů pod taktovkou Vlasty Čablové

VÁNOČNÍ SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ DŮCHODCŮ V ŽOPÍCH

Milé vánoční setkání důchodců v Žopích proběhlo v příjemné sousedské atmosféře. V programu účinkovali malí čerti a čertice ze zdejší mateřské školy.
Pekelné vystoupení s nimi nacvičily jejich paní učitelky

Prosinec 2014
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Akce prosinec,
leden

Fotoreportáž

Oslavy adventu a Vánoc
ve SVČ TYMY

Stavba zateplení tělocvičny zkolaudována

Fasáda tělocvičny září pestrými barvami

Rozsvícení vánočního stromu v zahradě TYMY

Po rozsvícení stromu vystoupily dětské soubory

Vánoce na Hané a Valašsku v TYMY již po dvacáté

Některé z tradičních vánočních zvyků našich předků

Advent na 2. ZŠ a úspěchy Moravských dětí

▶ 19. 12. Adventní vystoupení tanečníků
ZUŠ FXR - sala terrena zámku
v 17.30 hod.
▶ 21. 12. Turnaj ve florbalu mužů
- FbC Holešov - hala 1. ZŠ
▶ 22. 12. Zasedání Zastupitelstva města
Holešova - městský úřad, 16.00 hod.
▶ 25. 12. Tradiční Vánoční turnaj v sálovém fotbalu holešovských hospod
- hala 1. ZŠ
▶ 25. 12. Vánoční koncert Hol. kom. orch.
a Chrám sboru - kostel Nanebevzetí
P. Marie v 16.00 hod.
▶ 26. 12. Velký vánoční turnaj v sál. kopané
- Pohár P. Kasaje - hala 1. ZŠ, 8.00 hod.
▶ 26. 12. Vánoční koncert „Moravských
dětí“ a jejich hostů - chrám Nanebevzetí
P. Marie, 17.00 hod.
▶ Do 31. 12. Moje živly - výstava fotografií
G. Hegedüše a výtvarných děl R. Seiferta
- Zámek
▶ 31. 12. Silvestrovská vycházka - odjezd
autobusů z Holešova v 8.00 hod.
- Hostýnské vrchy a okolí
▶ Do 28. 2. 2012 Indonésie tří tváří
- výstava fotografií v městské knihovně
Rok 2015
▶ 1. 1. Novoroční ohňostroj - zámecká
zahrada, 17.00 hod.
▶ 8. 1. Izrael II a Jordánsko - přednáška
Ing. Dušana Macešky - městská knihovna, 17.00hod.
▶ 10. 1. Tříkrálová sbírka - Mikroregion
Holešovsko
▶ 11. 1. Slavnostní Novoroční koncert
s číší vína - účinkuje Holešovský komorní orchestr; vstupné 100 Kč
▶ 17. 1. VII. Reprezentační ples města Holešova; sály zámku; hvězda večera Janek
Ledecký & band; vstupné: 500,- Kč
a 350,- Kč; info MIC Holešov
▶ 22. 1. Hudební skladatel a holešovský
rodák Jan Schneeweis - přednáška
Mgr. Zuzany Machálkové; v 17.00 hod.;
studovna Městské knihovny Holešov
▶ 24. 1. Ples Gymnázia L. Jaroše Holešov prostory a sály zámku
▶ 31. 1. Ples o. s. Castellum a D6K
s partnery - TS A TH - sály zámku
Pozvánka na veškeré akce SVČ TYMY
uvnitř. Změna programu vyhrazena.
Více www.holesov.info; www.holesov.cz

Hudebně-divadelní pásmo dětí 2. ZŠ Holešov

Moravské děti - Zlaté pásmo, Cena Petra Ebena...
Texty k jednotlivým akcím uvnitř čísla >>>
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