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Holešovsko

Holešov | Osmnáctimetrový smrk na ná-
městí Dr. E. Beneše už svítí a oznamuje pří-
chod adventu. 

Slavnostní rozsvícení se konalo v sobotu 
28. listopadu. Celý den probíhal bohatý jar-
mark, při kterém si přišli na své milovníci 

Pravčické muzeum 
Z lásky nejen k práci v zemědělství vzniklo 
ve spolupráci otce a synů Netopilových 
krásné muzeum.
   12

Holešovsko slaví 20 let!
Letos je tomu dvacet let, co poprvé vyšly 
radniční noviny v podobě, ve které je známe 
dnes. 
   6

Paní Mičková má 105 let
Nejstarší obyvatelka města oslavila 
své úctyhodné jubileum. 
Popřál jí i starosta města.
   7

|   JANA ROHANOVÁ

Rozsvícení vánočního stromu na náměstí Dr. E. Beneše přihlížela asi tisícovka lidí.  Foto | Jana Rohanová

Strom se rozsvítil. Zářily i tváře obyvatel

svařáků, lahůdek, svíček, ale například i tex-
tilního zboží a řemeslných výrobků. 

Sobotu provázel zajímavý doprovodný 
program a náměstí zaplavila příjemná vá-
noční hudba i atmosféra. Vystoupil folklorní 
soubor Zrníčko, žáci místní ZUŠ, Dixieland 
z Hulína a velký úspěch mělo také seskupení 
Banana Vox. 

Děti nadchl výběh s ovečkami a kozou  
a poslušnost naopak slibovaly děsivým čertům.

Samotné rozsvícení stromu o půl šesté 
večer přilákalo na náměstí víc než tisícovku 
lidí. Starosta Mgr. Rudolf Seifert popřál lidem 
příjemný advent a poté odpočítal rozsvícení 
stromu. 

Pokračování na str. 4
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Advent a vánoční atmosféra ve městě

 Foto | Jana Rohanová, Rudolf Seifert
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MĚSTO, MĚSTSKÝ ÚŘAD

Malé shrnutí roku 2015 i s poděkováním

Pokojné Vánoce a mnoho štěstí v roce 2016

Vážení spoluobčané,
zatím je ještě čas na úplné zhodnocení roku 

2015 a toho, co se za jeho dvanáct měsíců u nás 
ve městě, jeho částech a okolí přihodilo. Je sku-
tečně mnoho a mnoho věcí, jež souvisí se živo-
tem města a jeho obyvatel, které ještě probíhají 
a dobíhají. Přesto se dá říci, že bychom alespoň 
něco mohli již nyní zhodnotit. 

Velká většina investičních akcí je již uzavře-
na a nyní se dokončuje rekonstrukce domu 1400 
v Palackého ulici. Po odstranění lešení proběhne 
poslední část opravy a tou je odizolování domu  
a další úpravy. Z tohoto důvodu bude ještě na ně-
kolik dnů průchod kolem domu částečně ome-
zen. Druhou dokončovanou investicí města je 
oprava komunikace mezi ulicemi Nerudova  
a náměstíčkem za hotelem Slávia. Tato investice 
byla skutečně náročná a obsahovala nejen vyře-
šení podkladů, ale také nové vybudování veřej-
ného osvětlení v celé lokalitě a položení nových 
povrchů, umožnění vjezdu obyvatelům včetně 
rozšíření parkoviště.

S touto lokalitou souvisí i rekonstrukce ho-
telu Slávia, která nyní probíhá velmi intenzivně,  
a investor po zachování vnějších zdí vybudoval 
již stropy přízemí a nyní probíhají podobné prá-
ce v prvním patře. Podle architektonického ná-
vrhu by měl být objekt zachován v původním 
vzhledu a také s podobným využitím – v přízemí 
nebytové prostory, v prvním patře a v podkroví 
byty či ubytování. Po dokončení stavebně a do-
pravně nejnáročnějších prací – a taková je i do-
hoda s dodavatelem rekonstrukce stavby – měs-
to přikročí k rekonstrukci ulice U Potoka.

Za zmínku také nyní stojí celková rekon-
strukce přejezdu přes železniční trať v ulici To-
vární. Tato investiční akce je v kompetenci Sprá-
vy železniční dopravní cesty, která ji realizovala 
v hodnotě 14 mil. korun.

A nyní jen telegraficky 
V letošním roce proběhla řada investic - na 

náměstí Svobody společnost VaK Kroměříž re-
konstruovala kanalizaci a část vodovodu a s tím 
souviselo i vybudování nové komunikace. Přes let-
ní období probíhalo zateplení objektů 3. Základní 
školy. V podobné finanční částce (11 mil. korun) 

Vážení spoluobčané, 
běh času nás postupně dovedl do závěrečného období roku 2015. Prožíváme nyní poslední dny 
adventu, kdy se podle křesťanských tradic máme připravit na narození Ježíška a také ho dů-
stojně přivítat. Následovat tedy bude za pár dnů nejkrásnější období roku z hlediska mezilid-
ských vztahů – a tím jsou Vánoce a přivítání nového roku. 
Dovolím si jménem svým, kolegů z vedení města, rady a zastupitelstva a také pracovníků měst-
ského úřadu a jeho organizací popřát všem obyvatelům našeho krásného města a regionu 
mnoho radosti z těchto dnů, klidné a pokojné prožití vánočních svátků a jen ten nejlepší a nej-
úspěšnější vstup do roku 2016.

Važme si toho, v jaké zemi a společenství máme příležitost žít a rozvíjejme a ochraňujme ji ku 
prospěchu nás všech.

Srdečně
Rudolf Seifert, starosta

byla rekonstrukce střechy a fasády holešovského 
zámku (více str. 4). V jarních měsících byla za-
hájena první etapa regenerace zámeckého parku 
s vykácením řady velmi narušených dřevin a na 
podzim dokončena druhá etapa této regenerace. 

V oblasti komunikací město vyměnilo po-
vrchy chodníku v ulici Nerudova, a to tak, aby 
byl zajištěn příchod ze středu města k ul. Suši-
lova a k poliklinice a dále na sídliště Novosady, 
a dokončeny byly rekonstrukce chodníků v ulici 
Palackého u nádraží. K menším investicím mů-
žeme započítat opravu chodníků v ulici Zlínská 
(ke Květné), opravu veřejného osvětlení v ulicích 
Školní (velká poruchovost), Bořenovská, Květ-
ná a na parkovišti za poliklinikou a vybudováno 
bylo i kolem cyklostezky ve Všetulích do lokali-
ty Za Cukrovarem. Pokračuje příprava na vybu-
dování kruhové křižovatky mezi ul. Palackého  
a 6. května. Tuto ulici plánuje Zlínský kraj opravit  
v letech 2016 nebo 17 a některé páce bude muset 
financovat a řešit město ve spolupráci se společ-
ností VaK Kroměříž. Ta již přípravné a nemálo 
náročné akce provedla v minulých týdnech. 

Už v prvním pololetí roku byly také dokon-
čeny některé z velmi významných akcí. Nejvi-
ditelnější je obnova ulice Sušilova, Národních 
bojovníků, části k sídlišti Novosady a ulice Ha-
vlíčkova. Druhou a navazující akcí na předešlá 
léta bylo dokončení „Humanizace Centra pro se-
niory“. Jednalo se o celkovou opravu a renova-
ci vnitřních prostor hlavní budovy. A ukončenou 
investicí je vysázení „lesoparku“ a ozelenění ji-
hovýchodního obchvatu města.

Společenský a kulturní život města
Nejen řadou investic a budováním infra-

struktury město Holešov a jeho části žily. Velmi 
důležitou oblastí je školství, kultura a spolkové 
aktivity. I v této oblasti je toho mnoho, čím se 
může město pochlubit nebo minimálně pozasta-
vit s respektem. Letošní sezona byla díky něko-
lika zajímavým výstavám nejúspěšnější od doby 
znovuotevření zámku. A expozice přiblížily i hod-
notné historické osobnosti, oblast vlastivědy, při-
pomněly výročí konce 2. světové války či zaháje-
ní obnovy zámku. Ostatně letos v březnu jsme si 
připomněli i jeho převedení na město. Proběhla 

řada dalších velmi úspěšných a navštěvovaných 
akcí – koncerty festivalu Musica Holešov, Letní 
škola barokní hudby, hvězdně zaštítěný Festival 
židovské kultury, vůbec první konference a setká-
ní odborníků k historii a obnově zámku a další.

Poděkování
Seznam osobností i těch, kteří si poděkování 

zaslouží, je skutečně za letošní aktivity a dění ve 
městě rozsáhlý. A jen vyjmenování výše uvede-
ných skutečností evokuje ty, kteří si poděkovat  
a ocenit zaslouží. Ale asi bychom měli vyjádřit 
poděkování všem obyvatelům a pracovníkům 
Centra pro seniory za trpělivost v době oprav ob-
jektu, podobně jako pedagogům a žákům 3. ZŠ, 
ale i obyvatelům ulice Sušilova a okolí či návštěv-
níkům polikliniky a dalším, kterým stavební prá-
ce města narušily pohyb či pohodlí.

Poděkování a přání mnoha sil do další čin-
nosti si zaslouží především všichni aktivisté  
z občanského sektoru, kteří vedou děti a mládež  
v zájmových kroužcích a sportovních kolektivech, 
obohacují svými aktivitami společenské dění 
města a připomínají jeho tradice a odkaz předků, 
dbají na duchovní rozvoj nebo pomáhají v sociál-
ní oblasti a při pomoci druhým, podílejí se na re-
kultivaci veřejných prostranství a parků a celkově 
rozvíjejí kulturní a společenský život města. 

Podobně je třeba poděkovat všem spon-
zorům a dárcům, kteří kulturní, společenské 
a sportovní akce a aktivity podporují a tím vý-
znamně přispívají k jejich úspěchu.

Loňský rok byl v oblasti bezpečnosti oby-
vatel i ochrany majetku bez větších problémů, 
i když proběhly velké a významné akce. Z toho 
důvodu si zaslouží ocenění i příslušníci místního 
obvodního oddělení Policie ČR, Městské policie 
Holešov, Hasičského záchranného sboru ZK, sa-
mozřejmě členové zdejšího sboru dobrovolných 
hasičů a jejich zásahové jednotky.

Poděkování si zaslouží i dodavatelé staveb, 
kteří nad rámec svých smluv pomohli dokončit 
investice (např. firma RAPOS, realizátor opravy 
domu 1400 společnost Hanáček i další, přede-
vším místní dodavatelé). A je také třeba vyzved-
nout a ocenit postoj vedení společnosti JACOM 
Holešov, která umožnila a byla nápomocna svým 
vstřícným přístupem a spoluprací při vybudová-
ní „parkoviště“ v ulici Sokolská za všetulským 
parkem a tím přispěla k řešení svízelné situace  
s parkováním v lokalitě.

Město velmi kladně hodnotí také iniciati-
vy všech soukromých investorů, kteří dbají na 
vzhled a údržbu svých objektů a tím přispívají  
k důstojnému vzhledu Holešova.

Zastupitelstvo města jistě oceňuje i kritický 
přístup obyvatel k řešeným problémům. 

Přejme si, aby všem nastíněným a nám dal-
ším elán a dobré a pozitivní úmysly vydržely  
i v roce 2016 a naše město směřovalo k rozvoji  
a spokojenosti nás všech.

Moc pěkné adventní a vánoční dny…
Rudolf Seifert, starosta



4 Holešovsko

Kotlíkové dotace
Holešov | Majitelé rodinných domů ve Zlín-
ském kraji, kteří využívají jako hlavní zdroj tep-
la kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, 
mohou získat dotaci od Zlínského kraje na vý-
měnu tohoto starého kotle. Předpokládá se, že 
program bude vyhlášen na konci roku 2015  
a žádosti budou přijímány začátkem roku 2016. 

Žádost o získání dotace musí být vyplněna 
na předepsaném formuláři, který bude zveřej-
něn společně s vyhlášením programu. Starý 
zdroj tepla bude moci být vyměněn za kotel 
na pevná paliva, plynový kondenzační kotel, 
tepelné čerpadlo, instalace solárně termic-
kých soustav pro přitápění nebo přípravu tep-
lé vody a „mikro“ energetická opatření. Dota-
ce se vztahuje pouze na ty zdroje, které jsou 
uvedeny v seznamu registrovaných výrobků, 
zveřejněném na www.opzp.cz. V jednotlivém 
případě bude poskytnuta dotace ve výši 70 % - 
85 % z výdajů vynaložených na výměnu kotle, 
na provedení „mikro“ energetického opatření 
a na související práce. Maximální výše dotace 
je dána příslušným procentem z nejvýše 150 
tis. Kč. Pokud byla výměna kotle zrealizová-
na po 15. 7. 2015 (včetně) a kotel je uveden 
v seznamu registrovaných výrobků, lze na něj 
také získat dotaci. 

Aktuální informace sledujte na http://
www.kr-zlinsky.cz/program-vymeny-zdro-
ju-tepla-v-domacnostech-kotlikove-dotace-
-op-zp--cl-3259.html, pro konkrétní dotazy 
lze využít e-mail: kotliky@kr-zlinsky.cz, pří-
padně tel. 577 043 825 (Ing. Petr Hasala), 577 
043 833 (Ing. Kristýna Drahotůská) a 577 043 
826 (Ing. Petr Valášek).
Lenka Brezanská, zdroj: web Zlínského kraje

Chystá se další ročník Holešovské 
Regaty
Holešov| Další, tentokrát už 6. ročník rodin-
ného festivalu Holešovská Regata zná svoji 
podobu. Uskuteční se ve dnech 17. - 18. červ-
na 2016 na již tradičním místě – v zámeckém 
parku a zámku v Holešově.

V pátek 17. června čeká na návštěvníky 
opravdová lahůdka – na hlavním pódiu vy-
stoupí v současnosti asi nejpopulárnější inter-
pret u nás – kapela KRYŠTOF, která v uply-
nulých týdnech sklidila u fanoušků obrovský 
úspěch s turné SRDCEBEAT.

V sobotu 18. června - v hlavní festivalo-
vý den, se na pódiu vystřídají kapely TATA 
BOJS, JELEN, MICHAL HRŮZA, ANETA 
LANGEROVÁ a další. Sobotní večer bude pa-
třit slovenským NO NAME, kteří v Holešově 
zároveň oslaví 25. narozeniny kapely. Chy-
bět nebude ani bohatý doprovodný program 
včetně populární soutěže netradičních plavi-
del a Mistrovství Holešova (a světa) v přejez-
du vodní lávky.  
Předprodej vstupenek bude již tradičně zahá-
jen 1. prosince - do konce roku budou vstu-
penky za nejvýhodnější ceny.  

(red)

Dokončení ze strany 1

Jeho výzdobu zajisti-
lo město a letos ji doplni-
la také technologie spo-
lečnosti ELKO EP.

Výzdobu náměs-
tí doplnila také světelná konstrukce na fon-
táně. Jelikož musí být z technických důvodů 
její provoz v zimě vypnutý, světelný efekt má 
proud vody tak trochu vánočně nahradit. 

Během adventních akcí nezaháleli ani ho-
lešovští strážníci. Dohlíželi na klidný průběh 

Strom na holešovském náměstí už svítí
oslav nad rámec běžného výkonu služby, a to 
už od pátečních 14 hodin do sobotních 19 ho-
din. Bezpečí zajistily celkem tři dvoučlenné 
hlídky a psovod se psem ve spolupráci s míst-
ním obvodním oddělením PČR. 

Holešovští strážníci se v rámci své práce 
účastnili také rozsvícení stromu v Količíně.

Celkově se začátek adventu obešel bez 
problémů. Lidé pouze hlásili nález peněženky 
a dokladů, klíčů od auta a mobilního telefonu. 
Všechny vyjmenované věci brzy našly svého 
majitele. 

Zámek: střecha a fasáda

Skauti přinesou betlémské světlo 
do kostela Nanebevzetí Panny Marie 

v Holešově v neděli 20. prosince. 
K dispozici zde bude 
až do 24. prosince.

Holešov | V letošním roce jsme si připomně-
li desáté výročí převedení zámku a zahrady s 
oborou do majetku města. Za těchto deset let  
se díky zastupitelstvu a vedení města podařilo 
zámek z velké části zrenovovat a zprovoznit. 
Nyní je před námi další etapa a tou je dokon-
čení opravy střechy, fasády, přístupových tras 
(portál s balkonem a hlavní most, ale i most 
ze zadní části). Poté by se asi mělo město za-
bývat otázkou, co s druhým patrem, ale také 
přikročit už i k některým udržovacím pracím.

Nyní se tedy město pustilo do obnovy fa-
sády a střechy zámku. Přitom se setkáváme 
s několika dotazy. Prvním je, proč byly za-
hájeny první práce na severozápadní straně, 
tedy té méně viditelné. Hlavním důvodem je, 
že tato strana zámku (na sever) - tedy fasáda  
a střecha - byly nejvíce zdegradovány a vyža-
dovaly aktuálně obnovu. Jedná o střechu nad 
velkým sálem, tedy místem bez 2. patra, které 
je nejvíce využíváno, a navíc menší část stře-
chy byla z venkovní strany již opravena při 
celkové obnově nádvoří před dvěma či třemi 
lety. Proto by při dalším prodlužování lhůty 
mezi oběma částmi oprav hrozilo použití jiné 
šarže krytiny (tedy bobrovky) a tím i její jiný 
odstín barvy nebo rozměr.

Druhou oblastí je barevnost fasády. Na 
současnou podobu nově upravené části jsou 
také různé názory. Ostatně při rozhodování si 
toho byly zainteresované osobnosti vědomy, 
ale přesto či právě proto se vycházelo z histo-
rických informací, ze stratigrafického průzku-
mu starších vrstev fasády, z názoru pracovníků 
národního památkového ústavu a architekta 
celkové obnovy zámku, ing. arch. Ladislava 

Pastrnka, a také dodavatele stavby. Po ně-
kolikatýdenní debatě vedení města schváli-
lo barevnost v právě dokončené podobě. Je 
doložitelné, že renesanční a barokní stavby 
byly ve své době světlé nebo bílé pro zdůraz-
nění své majestátnosti a také proto, že plasti-
citu a členění fasády měly zvýrazňovat prvky  
a způsoby jejího řešení. To znamená, že fa-
sádu holešovského zámku doplňují kamen-
ná ohraničení oken (pískovcové „šambrá-
ny“), římsy, pilastry a oblouky a samozřejmě 
hmotu zámku a jeho dominantnost umocňu-
jí nárožní věže. Velmi důležitým prvkem jsou 
již zmíněná pískovcová ostění a další prvky, 
které budou dominovat i čelní straně budovy 
(balkon, znak Vrbnů atd.). Pokud zastupitel-
stvo města schválí rozpočet na příští rok, prá-
ce na obnově vnějších střech a fasády budou 
pokračovat z přední nebo zadní strany. 

A pro zajímavost něco o zámku Červená 
Lhota: Co se červeného vzezření zámku týče, 
barva fasády je nepůvodní a váže se k ní ně-
kolik verzí pověsti o zámecké paní, kterou 
oknem odnese čert, její tělo není nikdy nale-
zeno a pouze krvavé stopy na bělostných stě-
nách zámku svědčí o jejím strašlivém konci. 
Nesmazatelné skvrny jsou posléze impulsem 
k provedení krvavě rudého nátěru zámeckých 
zdí. Stavba byla původně bílá, červenou barvu 
získala až v 17. století. Historie barevnosti ho-
lešovského zámku nemá sice krvavý podtext, 
ale jistě svůj vývoj. Poslední jeho vzhled po-
chází z počátku 70. let 20. století.
Významná je také letošní obnova zeleně a po-
vrchů v parku, ale o tom příště. 

 Rudolf Seifert
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Město pomohlo obléct Drásala

Holešov| Letošní novela zákona o podmín-
kách provozu vozidel na pozemních komuni-
kacích přinesla řadu významných změn upra-
vujících postup a povinnosti nového vlastníka 
a provozovatele vozidla, které bylo předcho-
zím provozovatelem v Centrálním registru vo-
zidel odhlášeno. 

Do registru silničních vozidel bylo nut-
né takové vozidlo přihlásit nejpozději do 30. 
června 2015, jinak mu hrozil administrativní 
zánik s nemožností pozdější registrace. 

Nová legislativa však stanovila povin-
nost i těm vlastníkům vozidel, která 
byla dočasně vyřazena z provozu před  
30. červnem 2013 (a jsou v depozitu),  
a to – dostavit se na úřad do konce roku 
2015 a sdělit, kde vozidlo je a jaký je 
účel jeho využití. 

Pokud tento termín nebude dodr-
žen a nestihne se, i v tomto případě vozidlo 

administrativně zanikne a už ho nebude mož-
né přihlásit. V pozdějších případech dočasné-
ho vyřazení, tedy po 30. červnu 2013, stanoví 
zákon povinnost vlastníkovi nahlásit o vozi-
dlu na úřad údaje, avšak nehrozí administra-
tivní zánik vozu, nýbrž finanční sankce. O tom 
jsme vás informovali podrobně již  v dubno-
vém vydání našeho zpravodaje Holešovsko. 

V důsledku těchto zákonem nově stanove-
ných povinností se provoz na registru vozidel 
našeho úřadu  v posledních týdnech zdvojná-
sobil. Občas se stane i to, že občan, který do-
razí na úřad v pozdějších odpoledních hodi-
nách, musí svou návštěvu úřadu zopakovat, 
neboť již není v časových možnostech úřední-
ků jeho žádost v ten den vyřídit. 

V pondělí a ve středu jsou žadatelé odba-
vováni v pořadí, v jakém se dostaví na úřad, 
v úterý a ve čtvrtek pouze ti, kteří se zare-
gistrovali v rezervačním systému elektronic-
kého objednávání, v pátek probíhá admini-
strace veškeré agendy, včetně komunikace  
s ministerstvem dopravy a jinými správními 
úřady.  Na to, že řada vlastníků vozidel v tzv. 

Holešov | Na základě přechodných ustano-
vení novely zákona o občanských průkazech  
a cestovních dokladech nebude možné v obdo-
bí od 24. 12. 2015 do 31. 12. 2015 podat žádost 
o vydání dokladů se strojově čitelnými údaji, 
biometrickými údaji ani tyto doklady převzít.

Občanské průkazy
V době od 24. prosince 2015 do 31. pro-

since 2015 nelze podat žádost o vydání ob-
čanského průkazu se strojově čitelnými údaji 
nebo občanského průkazu se strojově čitelný-
mi údaji a s kontaktním elektronickým čipem 

ani je předat. V této době může občan požádat 
o vydání občanského průkazu bez strojově či-
telných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, za je-
hož vydání nebude vybírán správní poplatek. 
V tomto případě nemá občan povinnost po-
žádat současně o vydání občanského průkazu 
se strojově čitelnými údaji nebo občanského 
průkazu se strojově čitelnými údaji a s kon-
taktním elektronickým čipem.

Cestovní doklady
V době od 24. prosince 2015 do 31. pro-

since 2015 nelze u obecního úřadu obce s 

rozšířenou působností podat žádost o vydá-
ní cestovního pasu se strojově čitelnými úda-
ji a s nosičem dat s biometrickými údaji ani 
jej převzít.

V době od 10. prosince 2015 do 31. prosin-
ce 2015 nelze u zastupitelského úřadu podat 
žádost o vydání cestovního pasu se strojově 
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrický-
mi údaji ani jej převzít. 

Mgr. Renata Junáková
vedoucí Odboru dopravního a správního

Městského úřadu Holešov

Důležité upozornění pro žadatele o občanský průkaz a cestovní doklad

Holešov | Holešovský obr Josef Drásal už 
má opět svou vestu, košili a gatě. O restauro-
vání původních součástí jeho kroje se zaslou-
žilo Vlastivědné muzeum v Olomouci. Projekt 
s názvem Oblečme Drásala nakonec přinel 
více než 90 tisíc korun a město Holešov věno-
valo jednu z nejvyšších částek - 5 tisíc korun. 
V současnosti jsou originální části Drásalova 
kroje stejně jako jeho věrně oblečená figurí-
na umístěny v expozici Vlastivědného muzea 
v Olomouci spolu s informačními panely, ob-
sahujícími řadu zajímavých informací o Drá-
salově životě i chorobě, která způsobila jeho 
nadměrný vzrůst (svými 242 cm výšky je nej-
vyšším Čechem všech dob) i fotografií samot-
ného Josefa Drásala. 

Příspěvek našeho města je opodstatněný 
– vždyť Josef Drásal  (narozený v roce 1841 

v Chromči u Šumperka a zemřelý v r. 1886 v 
Holešově) je hlavně Holešovákem – v našem 
městě prožil velkou část svého života a hole-
šovský hostinský Janoch stál za jeho meziná-
rodním úspěchem –  Drásal vystupoval před 
samotným francouzským císařem Napoleo-
nem III. Rovněž umístění Drásalovy figuríny 
právě  ve Vlastivědném muzeu v Olomouci je 
logické – Olomouc se k Drásalovi hlásí jako 
hlavní město Hané a Drásal sám se  považoval 
především za Hanáka.

Je jen škoda, že v Holešově, kde  dispo-
nujeme skoro stejně unikátními památkami 
na Josefa Drásala – pokud pomineme jeho 
hrob na holešovském hřbitově, je to hlavně 
jeho obraz od Františka Růžičky, rovněž jej 
zpodobňující ve skutečné velikosti, originální 
boty a rukavice (což jsou součásti kroje, které 

v Olomouci chybí) - nemáme tyto památky 
vystaveny. 

Holešov má ale ještě jedno drásalovské 
tajemství  - před několika desítkami let se to-
tiž nějaká stará paní obrátila na tehdejší ho-
lešovské muzeum s nabídkou, že mu prodá 
Drásalův originální zlatý prsten za cenu po-
užitého zlata znásobeného dvěma. Tehdej-
ší vedení muzea s obavou, že není zaručena 
autenticita prstenu, nabídku odmítlo – a nyní 
se olomoučtí historici marně snaží zjistit, kdo 
vlastně Drásalův prsten nabízel, případně kdo 
jej nyní vlastní. Pokud byste o této záležitosti 
něco, vážení čtenáři, věděli, dejte prosím ja-
koukoliv informaci buď Městskému muzeu 
(Mgr. O. Machálek), nebo Městskému úřadu 
(Ing. L. Bartošek).               

K. Bartošek

„depozitu“ odložila úřední přihlášení svého 
vozu na poslední chvíli, pak doplácí i ti žada-
telé, kteří se dostaví na úřad s běžnou žádos-
tí o registraci nově zakoupeného vozidla ať už 
na území ČR, anebo dovozeného ze zahraničí. 

Jak z uvedeného vyplývá, v tzv. „úřed-
ní dny“ (pondělí a středa) nelze dopředu od-
hadnout ani naplánovat počty žadatelů ani to,  
v jakém časovém úseku se na úřad dostaví. 

Je také zřejmé, že ani maximální snaha 
úředníků vyřídit všechny žádosti za co nej-
kratší dobu nezabrání tomu, že si klient musí 
vyčlenit delší čas pro jednání na úřadě, než 
původně plánoval, i když v drtivé většině pří-
padů jsou žádosti vyřízeny na počkání. 

Závěrem bych ráda popřála všem obča-
nům našeho regionu klidný a pokojný čas 
adventu, plný lásky a lidského porozumě-
ní, včetně radostného prožití Vánoc v kruhu 
svých blízkých.

Za celý kolektiv Odboru dopravních a správ-
ních činností Městského úřadu  Holešov

 
Mgr. Renata Junáková, vedoucí odboru

REGISTRACE VOZIDEL
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Holešovsko letos slaví 20 let existence

Holešovsko v dubnu 1995.  4 x foto | Jana Rohanová

V dubnu 1995 vyšlo první 
číslo místních radničních 
novin

Holešov| Dvacet let informují o dění na rad-
nici, ve městě a v jeho okolí a za tu dobu si 
získaly pevnou pozici a především oblibu 
mezi obyvateli. Řeč je o radničních novinách 
„Holešovsko“.

V podobě, ve které je známe dnes, byly 
poprvé vydány v dubnu 1995. Do konce roku 
1993 vycházel Zpravodaj města Holešova 
(formát A5).

„Holešovsko“ vyšlo poprvé v době, kdy 
post starosty zastával Antonín Foukal. Prv-
ním odpovědným redaktorem a „otcem“ no-
vin se tehdy stal nynější starosta Rudolf Sei-
fert. Noviny vedl nejprve sám, později se  
v redakci pod jeho vedením vystřídala napří-
klad Irena Seifertová, Šárka Večeřová, Ladi-
slav Mika, František Sovadina, Robert Rohál 
a Jana Zapletalová. 

První číslo za 3, 50
Číslo 1 Holešovska v roce 1995 mělo 16 

stran a (pro zajímavost) prodávalo se za 3,50 
Kč. Kapacita však brzy nestačila a počet stran 
se navýšil. V roce 2000 změnila mírně podo-
bu titulní strana a ozdobné písmo hlavičky 
vystřídalo modré logo, které se udrželo až do 
roku 2013. 

V průběhu let se měnila četnost vydává-
ní. Z měsíčníku v začátcích novin se v lednu 
2000 stal půlměsíčník a přesně o rok později 
čtrnáctideník. 

Zlom nastal v roce 2013, kdy byl ve funk-
ci starosta Pavel Svoboda. Noviny se přestaly 
prodávat a začaly se zdarma distribuovat do 
všech domácností. Zásadně se změnila také 
grafická podoba titulní strany a obálky, která 
se dodnes „vyrábí“ z barevného lesklého kří-
dového papíru. Letos v červnu se grafická po-
doba titulní strany zase trochu změnila.

V historii má své místo
„Holešovsko bylo v devadesátých le-

tech minulého století a v prvních letech to-
hoto věku nejvýznamnějším informačním 
periodikem města a svým dosahem i mik-
roregionu Holešovsko. Nyní s rozvojem elek-
tronických médií stále tvoří jeden z důležitých Tak šel čas. Radniční noviny v roce 2001, 2013 a 2015.  

informačních zdrojů, kterým město a měst-
ský úřad, ale  i organizace města a zájmové 
iniciativy předávají veřejnosti zprávy o dů-
ležitých skutečnostech či svých aktivitách.  
V současné době vede redakci Jana Rohanová  
a s kolegy z odboru kultury města rozvíjejí Ho-
lešovsko i další média města ku prospěchu kva-
litnější informovanosti obyvatel. Holešovsku 
přeji minimálně dalších dvacet let úspěšného 
působení na mediální scéně našeho regionu  
a kraje a jen samé spokojené čtenáře,“ ko-
mentoval starosta Rudolf Seifert. 

Každý měsíc 6 tisíc domácností
Současné Holešovsko se pravidelně dostá-

vá do schránek šesti tisíc domácností v Hole-
šově a jeho místních částech. Díky městu Ho-
lešov i vlastní aktivitě starostů se dostává také 
do všech obcí mikroregionu. Většinou mívá 28 
stran, výjimečně 32. I tak však město s tímto 
počtem poskytuje obyvatelům z hlediska infor-
mací a přispěvatelům prostor víc než štědře. 

Holešovsko obsahuje zmíněné aktuality  
a důležité informace pro obyvatele, kulturní 
pozvánky a servis, informuje o dění ve ško-
lách, organizacích města a střediscích pro 
děti a mládež. Pravidelně dává redakce pro-
stor opozičním stranám a různým spolkům. 
Poměrně velkou část novin tvoří také příspěv-
ky dopisovatelů, z nichž někteří přispívají tak-
řka pravidelně. 

Ve čtvrtek 31. prosince 2015
bude Městský úřad Holešov
z provozně-technických důvodů uzavřen. Pro-
síme, abyste k vyřízení svých záležitostí využi-
li některý z jiných pracovních dní nebo se na 
jiném termínu domluvili s pracovníky úřadu 
telefonicky.

Pohodové, kl¡dné 
a nezapomenutelné Vánoce,

šťastný a úspěšný rok 
2016 

přeȷe redakce Holešovska
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Nejstarší obyvatelce města je 105 let

Zámek znovu vzkříšený

Paní Marie Mičková při oslavě svých narozenin podepsala pamětní knihu města Foto | Karel Bartošek

Tématem soutěže je zámek Holešov, jeho pro-
story a zákoutí, přiléhající zámecká zahrada  
s oborou, ale také život na zámku v době pozdní-
ho baroka i v dalších obdobích, a také osobnos-
ti, které zámek ovlivnily, rozvíjely a obohacovaly 
svým vlivem a působením. Soutěž je vyhlášena  
k 10. výročí převedení zámku a zahrady do ma-
jetku města Holešova.

- díla budou shromažďována do 15. května 2016 
(uzávěrka) na odboru kultury Městského úřa-
du Holešov (Masarykova 628, 769 17 Holešov), 
tel.: 573 521 550 (…552, …600), informace i na 
e-mail: ilona.augusti@holesov.cz
- vybraná díla budou vystavena v průběhu výsta-
vy „Letní iluze 2016“, popř. při jiných příležitos-
tech. Termín vernisáže bude stanoven podle vý-
stavního plánu MKS Holešov
- soutěže se může zúčastnit každý, kdo má tvůr-
čí vůli, talent a ambice a do soutěže předat ma-
ximálně tři kusy děl na uvedené téma v určité 
kategorii
- v případě literárních děl jde o díla amatérských 
autorů v oblasti poesie a próza (popř. esej). Při-
jímají se se dosud nepublikované práce v rozsa-
hu  max. do 5 stran formátu  A4, písmo velikost 
12, řádkování 1,5. Přihlášením do soutěže dáva-
jí soutěžící automaticky souhlas se zveřejněním 
svého textu
- fotografie na dané téma musí být upraveny tak 
(rámeček, pasparta), aby mohly být instalovány 
na panely. Fotografie barevné či černobílé (po-
případě soubor fotografií) budou zpracovány 

Holešov| Vedení měs-
ta Holešova – starosta  
Mgr. Rudolf Seifert a mís-
tostarosta Bc. Jaroslav 
Chmelař pogratulovali 
nejstarší občance Hole-
šova paní Marii Mičkové, 

která se 21. listopadu v nepředstavitelné ze-
jména duševní svěžesti dožila 105 let! Rodač-
ka z Vídně bydlí se svou dcerou v Komenské-
ho ulici a při rodinné oslavě přijala od města 
Holešova kromě krásné kytice také grafiku 
holešovského zámku a zapsala se do Pamět-
ní knihy Holešova – hned za zápisy preziden-
tů Klause a Zemana. Jejím pohnutým život-
ním osudem jsme se na stránkách Holešovska 
již zabývali. Svoji tetu přijela na její životní 
jubileum mimo jiné navštívit také její neteř,  
Dr. Věra Gregorová, jedna z vůdčích osobností 

Oslavy se zúčastnilo 
i vedení města

českých krajanů žijících ve Vídni, ředitelka ví-
deňského hotelu Pošta (Post), který je v ma-
jetku vídeňského českého krajanského sdru-
žení. Zástupci města dohodli s Dr. Gregorovou 

další spolupráci, čtenáře Holešovska bude jis-
tě zajímat například osud krajanského hnutí 
ve Vídni v uplynulých desetiletích. 

Karel Bartošek

Zachránili zraněného kalouse
Holešov | Na záchraně kalouse ušatého 
měli v pátek 4. prosince svůj podíl holešovští 
strážníci.  Jeden ze všímavých obyvatel měs-
ta jim oznámil, že u železničního přejezdu  
v ulici Bezručova se nachází poraněná sova. 
I k tomuto hlášení ihned vyjeli, sovu s pora-
něným křídlem opatrně odchytili do přeprav-
ní klece a informovali pracovníky Záchranné 
stanice volně žijících živočichů Buchlovice. 
Pracovníci stanice si pro sovu přijeli druhého 
dne ráno. Do té doby se o nemocného kalouse 
starali holešovští strážníci. 

Našli celostátně hledaného 
Holešov | Celostátně hledanou osobu se  
v neděli o půl šesté večer podařilo objevit ho-
lešovským strážníkům. Muže, který odpoví-
dal popisu osoby hledané PČR, objevili při 
výkonu pěší hlídky na náměstí Dr. E. Beneše.

Padesátiletý hledaný muž u sebe dokla-
dy neměl. Pomocí lustrace ale byla jeho to-
tožnost prokázána. Strážníci poté muže pře-
dali státním kolegům k provedení dalších 
úkonů.

KRÁTCEMěsto Holešov a MKS Holešov vyhlašují literární, výtvarnou a fotografickou 
soutěž na téma:

obvyklou metodou o rozměru 20 x 30 nebo 24 x 
36 cm popř. větší. V případě výrazných počítačo-
vých úprav je třeba tyto úpravy rámcově popsat
- Výtvarná díla v kategoriích, kresba, malba, gra-
fika a plastika budou vypracována tak, aby moh-
la být instalována na panely nebo volné plochy 
(plastiky) a označeny technikou zpracování
- Všechna díla musí být podepsána i s uvedením 
adresy a věkem autora
- účastníci soutěže, jejichž díla budou vyhod-
nocena, budou odměněni cenami (vyhodnotí 
odborná porota jmenovaná vyhlašovatelem) a 
vyhlášena může být i ceny za mimořádnou ori-
ginalitu či cena poroty
- kategorie soutěžících: * děti do 8 let * děti od 9 
do 12 let * mládež od 13 let do 15 let * mládež od 
16 do 19 let a * dospělí od 20 let 

Přihlášené a odevzdané práce mohou být vyu-
žity zadavatelem k propagaci zámku a zahrady 
Holešov, svým podáním díla do soutěže autor s 
tímto vydává svůj souhlas. Na požádání mohou 
být díla vrácena, nepoužije-li je zadavatel k výše 
uvedenému účelu.
Pořadatel nepřebírá odpovědnost za původ jed-
notlivých děl a neručí za pravost. 

Rudolf Seifert

Hledám ke koupi byt 
nebo domek v Holešově. 

Tel.: 723 087 466

Pronajmu garáž 
v ulici Za Drahou. 
Tel.: 605 136 987
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 Foto | Jana Rohanová

Vánoční jarmark ve 3. Základní škole
Holešov| Druhého pro-
since to vypuklo, začalo, 
odstartovalo… Co? Váno-
ce ve škole! Jak? Velkou  
a zdařilou akcí – JAR-
MARKEM s vánočním 
DIVaDÍLKEM. Samotná 

akce, ale i přípravy byly velkolepé. Paní učitel-
ky vymýšlely, sháněly a nakupovaly materiál, 
děti vyráběly, až se jim od rukou prášilo, ma-
minky (a možná i někteří tatínci) pekli a šili. 

A výsledek? Školní aula zaplněná „stánky“ 
se zbožím. Výběr byl opravdu široký. Žáci jed-
notlivých ročníků, školní družiny i keramic-
kého kroužku připravili pod vedením svých 
učitelů vánoční přání, ozdoby na stromeček, 
svícínky, lampy, polštářky, voničky, ekotašky, 
dárkové tašky a krabičky, dekorace na vánoč-
ní stůl, betlémy, zvonečky, perníčky, cukroví, 
křížaly, pečený čaj… a mnohé další sváteční 
drobnosti a radosti. Děti zboží nejen připra-
vily, ale také ho samy nabízely a prodávaly. 
Chvílemi to v aule vypadalo jako na opravdo-
vém vánočním tržišti.

Příjemněji už snad advent zahájit nešlo. 
Maminky, tatínci, prarodiče, tety a strejdové, 
a vůbec všichni milí návštěvníci, si prohlédli 

naše výtvory i nakoupili pro radost. Potom 
mohli zhlédnout vánoční DIVaDílko, kte-
ré nazkoušeli žáci s paní učitelkou Vávrovou  
a paní vychovatelkou Budišovou, poslechnout 
si koledy v podání školního miniorchestru  

a vánoční náladu dovršit nad šálkem voňavé-
ho čaje a medovými perníčky.

Mgr. Lenka Antonovová, vyučující 1. stupně, 
3. Základní škola Holešov

Vážení odběratelé, 
na základě respektování podmínek Státního 
fondu životního prostředí ČR vycházejících  
z finanční udržitelnosti realizovaných projek-
tů – Rekonstrukce ČOV Hulín, ČOV Chropy-

ně, Rozšíření a rekonstrukce úpravny vody v aglomeraci Kroměříž  
a Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoup-
ky, na které byly společnosti poskytnuty dotace ze SFŽP ČR a Ev-
ropských fondů, rozhodlo představenstvo společnosti dne 23. 11. 
2015, že s účinností od 1. 1. 2016 vstupují pro zákazníky Vodovodů  
a kanalizací Kroměříž, a. s. v platnost tyto ceny za dodávku vody 
pitné a za odvádění a čištění odpadních vod:

 Cena bez DPH Cena vč. DPH 15 %
Voda pitná 31,16 35,83
Voda odpadní 32,71 37,61
Cena celkem 63,87 73,44

 
Zvýšení ceny vody pitné a vody odpadní oproti roku 2015 je 

celkem o 1,56 Kč, tj. o 2,17 % 
včetně DPH. Celková cena za jeden litr spotřebované pitné 

vody vypuštěné do veřejné kanalizace je 0,073 Kč vč. DPH.

Cena vody pitné je stanovena za 1 m3 (1 000 litrů) odebrané 
pitné vody. 

Cena vody odpadní je stanovena za 1 m3 (1 000 litrů) odpadní 
vody vypuštěné do veřejné kanalizace.

Ceny vody pro rok 2016
Zvýšení cen vody pitné a vody odpadní je zásadně ovlivněno 

úspěšným čerpáním dotací z Evropských fondů a z Operačního 
programu Životní prostředí v uplynulých letech. Za poslední čtyři 
roky nám byly poskytnuty dotace na výše uvedené rekonstrukce ve 
výši 214,1 milionu korun. Dalších 101 milionů korun bylo financo-
váno z rozpočtu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 
Jednou z podmínek přijetí dotací bylo zajištění obnovy tohoto ma-
jetku postupným zvyšováním ceny až k dosažení tzv. plně nákla-
dové ceny služby. Tato podmínka finanční udržitelnosti projektu 
se realizuje prostřednictvím stanovených cenových rozmezí (mini-
mální a maximální rozpětí ceny) pro vodu pitnou a vodu odpadní 
dle finančních analýz jednotlivých projektů. Podmínka je splněna, 
pokud budou ceny pro vodu pitnou a odpadní dosahovat stanove-
ného cenového rozmezí, v opačném případě by nedodržení pod-
mínky mohlo vést ke vrácení části či celé dotace. Schválená cena 
pro rok 2016 dosahuje u vody pitné 93,52 % ceny pro vodu pit-
nou stanovené dle finanční analýzy a cena vody odpadní dosahuje 
95,31 % ceny pro stočné dle finanční analýzy. Finanční udržitel-
nost projektu musí být zabezpečena po dobu 10 let od ukončení re-
alizace akce, tj. do roku 2025.

Cenová politika společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, 
a. s. je i přes tlak na nárůst cen vody pitné a vody odpadní dlouho-
době utvářena tak, aby udržovala výši ceny vody pitné a odpadní 
pod průměrem cen v České republice a zároveň byla schopna za-
jistit zákazníkům vysokou kvalitu služeb v požadovaném rozsahu. 

    Ing. Ladislav Lejsal
    předseda představenstva
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Děti si v kovárně vyzkoušely dávné zvyky

Děti z II. oddělení družiny 3. Základní školy si pod vedením kováře Ondřeje Machálka vyzkoušely, jak věštit budoucnost 
pomocí lodiček z ořechů.  Foto | Dana Podhajská

Holešov| Skoro pět set dětí se během 25.  
a 26. listopadu zúčastnilo zajímavé akce, kte-
rou už potřinácté připravilo holešovské stře-
disko volného času Tymy. Už od roku 2003 
středisko pořádá dvoudenní program pro ma-
teřské a základní školy s názvem Vánoce na 
Hané a Valašsku. 

Název prozrazuje vše – děti se zábavnou 
formou seznámí s tradicemi v oblastech, kde 
žijí. 

Letos Tymy navštívily nejen děti z Holešo-
va, ale například ze Sazovic nebo Bystřice pod 
Hostýnem. Vystřídaly se na několika stanovi-
štích s tvůrčími dílnami, zazpívaly si koledy, 
malovaly, dozvěděly se o tradici adventních 
věnců, pouštěly lodičky z ořechových skořá-
pek, obdivovaly přesné tahy zkušených dam 

při malbě perníčků a také se mimo jiné dozvě-
děly, kdo je ponocný. 

Se zajištěním akce pomáhali odborníci 
na slovo vzatí. „Jsme rádi, že na jednotlivých 
stanovištích s dětmi pracují například bývalé 
paní učitelky a co se týká výkladu o zvycích na 
Hané a Valašsku, máme tu znalkyně z muzea 
v Záhlinicích nebo muzea v Rožnově pod Rad-
hoštěm,“ komentovala ředitelka Tymy Jarmi-
la Vaclachová.

Zajímavou předvánoční akci navštívi-
lo i vedení města – starosta Rudolf Seifert 
a místostarostové Radek Doležel a Jaroslav 
Chmelař. 

Vrcholem adventního dne bylo rozsvícení 
vánočního stromu na zahradě v Tymy, které 
proběhlo o půl páté odpoledne.  

(roh)

S tradicemi Hané a Valašska se děti v TyMy seznámily potřinácté

Členové místní organizace KDU-ČSL v Holešově 
přejí čtenářům Holešovska 

pokojné vánoční svátky a nadějeplné vykročení 
do nastávajícího roku 2016.

Holešov| Jak se lije olovo nebo co skořáp-
ky ořechů na hladině vody prozradí o budouc-
nosti – takové staročeské zvyky si začátkem 
prosince v Zámeckém kovárně vyzkoušely děti 
z družiny 3. Základní školy Holešov a Mateř-
ské školy Radost Holešov. Kovárnu navštíviliy 
se svými pedagogy v rámci každoročního spe-
ciálního programu Vánoce na kovárně, který 
pro školky a školy připravilo Městské muze-
um Městského kulturního střediska Holešov.
„Zámecká kovárna je moc krásný prostor, 
který k podobným akcím přímo vybízí. Vá-
noční zvykoslovný program pro školy pořádá-
me s úspěchem již čtvrtý rok, tyto programy 
pro děti děláme velmi rádi,” řekl Pavel Chme-
lík, ředitel Městského kulturního střediska 
Holešov.

V kovárně na děti čekalo také vyprávění  
o adventu a o tom, jak předvánoční dny proží-
vali a ctili naši předkové a co jednotlivé svátky 
znamenají. V kovářově světničce pro ně byla 

připravena také ukázka štědrovečerní tabule 
a vánoční stromeček zavěšený podle starého 
zvyku na trám. Na závěr příjemného setkání 
si děti v andělské dílničce vyrobily vlastního 

textilního anděla, papírovou vločku a strome-
ček, který si domů odnesly na památku. Měst-
ské kulturní středisko Holešov se na malé ná-
vštěvníky bude těšit zase za rok.  D. Podhajská
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Národní potravinová sbírka měla úspěch
 Foto | Milan Jonák

Vypomohu s ošetřováním 
starých a nemocných 

v domácnosti. 
Zn. zdravotní sestra s praxí.

Tel. 608 250 549

Holešov| Do Národní potravinové sbírky, 
pořádané již 3. rokem společností Potraviny 
pomáhají a Byznys pro společnost, se Charita 
Holešov zapojila letos poprvé. Od sobotního 
rána 7:00 do večera 20:30 se pracovníci Cha-
rity Holešov spolu s dobrovolníky ve sběrné 
prodejně TESCO téměř nezastavili.
Díky Vám – dárcům, měli doslova plné ruce 
práce. 

Dobrovolníci byli z řad studentů. Dívky  
z Vyšší policejní školy a Střední policejní školy 
MV v Holešově spolu se svými vychovatelka-
mi se zhostily propagační a informační strán-
ky sbírky a rozdávaly letáčky s informacemi 
všem příchozím. V odpoledních hodinách je 

vystřídala trojice mladíků, kteří také zároveň 
pomáhali krabice s potravinami nakládat.

Pracovníci Charity Vámi darované potra-
viny museli zaevidovat do tabulky, každou 
pěkně zvlášť, takže na konci sbírky jsme vědě-
li, kolik kg je celkem vybráno a také kolik ki-
logramů se vysbíralo za jednotlivé komodity 
– tedy druhy potravin.

Výsledky mluví za vše. Celkem jste daro-
vali 559 kg potravin. Podstatnou část z toho 
tvořily potraviny, které sbírali žáci ze 3. Zá-
kladní školy v Holešově. Jim a jejich pedago-
gům patří veliké poděkování.

Co to však konkrétně znamená? Tyto 
potraviny jsou k dispozici k přerozdělení 

potřebným občanům (jednotlivcům, rodinám 
s dětmi) z Holešova a okolí. Rozdělování a ur-
čování potravin bude mít na starosti vždy od-
povědný sociální pracovník Charity Holešov, 
který také bude o konkrétní potravinové po-
moci vést zápis. Již v tomto týdnu jsme takto 
okamžitě potravinovou pomocí pomohli ně-
kolika potřebným lidem.

Ještě jednou patří naše veliké díky dobro-
volníkům, pracovníkům Charity Holešov, or-
ganizátorům sbírky z prodejny TESCO Hole-
šov, kteří vytvořili zázemí a občerstvení pro 
všechny, kteří se na této akci v daný den po-
díleli, a samozřejmě děkujeme Vám, kteří jste 
tuto sbírku podpořili. Leona Machálková

PŘÍPRAVA NA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2016
S připravovanou již tradiční akcí Tříkrálová sbír-
ka 2016 se obracíme na vás, občany města Hole-
šova, a prosíme o pomoc. Charita Holešov by ráda 
touto cestou vyzvala všechny z Vás, kteří mají chuť 
a odvahu se s námi zapojit do realizace této sbírky. 
Pro utvoření skupinek potřebujeme dobrovolníky 
z řad dospělých coby vedoucího skupinky.

TKS 2016 se uskuteční v sobotu 9. 1. 2016!!!
V případě zájmu se prosím nahlaste v pracovní dny v době mezi 
8:00 – 12:00 hod. v budově Charity Holešov v ulici Tovární 
1407 nebo na tel. číslech 733 741 907 či na e-mail: pastorace@
holesov.charita.cz. 
Předem děkujeme a těšíme se na spolupráci.

T.J. Sokol Holešov si dovoluje 
popřát všem krásné Vánoce a v novém roce 2016 

klid, štěstí a pohodu.
Přijďte si s námi zacvičit

Banana Vox pokřtili své nové CD
Holešov| Po roční pauze uspořádalo pěvecké 
seskupení Banana Vox další koncert. Vystou-
pení dětského sboru, který funguje při 1. Zá-
kladní škole v Holešově, se konalo 7. prosince 
v kině Svět a jeho součástí byl křest nového 
CD s názvem Zpíváme si pro radost. 

Křtu se zúčastnil starosta města Rudolf 
Seifert, ředitelka 1. Základní školy Jarmila 
Růžičková a kmotrou CD se stala operní pěv-
kyně Pavlína Senič. 

Hudební nosič nyní bude k dostání  
ve škole a během akcí pěveckého sboru. 

„Děkujeme také sponzorům, kteří nám po-
mohli koncert uspořádat. Jedná se o společ-
nost Jospo, a. s., pana Sedláčka, město Holešov 
a městské kulturní středisko,“ vyzdvihla sbor-
mistryně Banana Vox Monika Vyhlídalová.                                                             

      (roh)

1500,- Kč

https://www.facebook.com/holesov

www.holesov.cz

Centrum pro seniory 
Holešov 

přijme od 1. 1. 2016 
zdravotní sestru/

zdravotního asistenta.
Informace: 573 397 755 

(ředitelka 
Mgr. Ivana Božděchová)
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Z lásky k historii práce v zemědělství

Josef Netopil (vpravo) v muzeu, které vybudoval společ-
ně se svými syny. Foto | Jana Rohanová

Expozice návštěvníkům 
nabízí stovky unikátů

Holešov | Historie zemědělství, ale pře-
devším láska ke kořenům a odkazu předků.  
V tomto smyslu vybudovali Josef Netopil  
a jeho synové v Pravčicích unikátní muzeum. 
Ve dvou velkých halách ukazuje, jak se dřív 
žilo a především pracovalo. 

Některé kousky muzea jsou naprosto jedi-
nečné a jinde než v Pravčicích už je neuvidíte. 
Přesně to bylo také důvodem, proč Josef Ne-
topil exponáty ochraňuje a zachovává. 

„Podařilo se nám sehnat dost velice zají-
mavých strojů a byla by škoda a chyba, kdyby-
chom je lidem neukázali,“ říká majitel muzea 
v Pravčicích a hned vypráví o unikátní mlá-
tičce obilí, kterou si lidé mohou prohlédnout  
v Pravčicích a pak už jen v Národním muzeu 
v Čáslavi. „Máme tu například hladovou káď  
z dubového dřeva, která se používala ke sklado-
vání obilí, také ruční mlýn,“ popisuje Netopil.

Aby lidé přesně věděli, k čemu byly dnes 
už historické stroje a nářadí používány, uspo-
řádali Netopilovi ukázku „pravých“ dožínek. 

„Chtěli jsme veřejnosti předvést, jak se 
skutečně pracovalo. Ani zemědělští odborní-
ci mnohdy nevědí, jak se některé věci dělá-
valy. Třeba s takovým ukládáním snopů by si 
dnes věděl rady opravdu málokdo,“ zdůraznil 
Netopil. Během dožínek tak lidé viděli sklizeň 
srpem, radlicí, žačkou nebo samovazem. Vět-
šina z nich poprvé v životě sledovala šlapání 
obilí, mlácení cepy za zpěvu písní, ale také ná-
sledné zpracování mlátičkou. 

Muzeum není zaměřeno pouze na země-
dělství. Návštěvníci často obdivují vzneše-
ný kočár z roku 1876, který by podle majitele 
muzea „uctil“ i samotného prezidenta. Za-
jímavým exponátem jsou také velké sáně ke 
koňskému spřežení.

„Máme tu i něco pro dámy. Třeba mandl  
z roku 1915 a podobný kousek ze šedesátých 
let minulého století. 

Dojem ze „staré doby“ doplňuje stylizova-
ný obývací pokoj a ložnice z časů první repub-
liky. Zeď muzea zdobí rodokmen Netopilů, je-
hož údaje sahají až do roku 1653.  Nachází se 
zde i víc než dvě stě let starý pravčický kroj. 
„Ten dnešní už vypadá jinak,“ dodává znalec. 

Muzeum zemědělské techniky představu-
je stovky zajímavých unikátů a stojí za to ho 
navštívit.          Fotogalerie na www.holesov.cz

|   JANA ROHANOVÁ

V synagoze se konala poutavá prohlídka

Holešov| Chanuce - židovskému Svátku svě-
tel byla tentokrát věnována každoroční noční 
prohlídka Šachovy synagogy, která se usku-
tečnila 11. prosince. O jeho významu, tradi-
cích a zvyklostech hovořil správce a průvodce 
synagogy Vratislav Brázdil. 

Návštěvníci se dověděli také o historii 
a významu stavby jako takové. Holešovská 
synagoga patří mezi čtyři nejstarší v zemi.             
V její historii je mimořádná také skutečnost, 
že spolu s pražskou Staronovou se jako jediná 
dochovala v původní podobě a zůstala veřej-
nosti otevřena i v době socialismu. Jedinečná 
je také díky tomu, že v ní v sedmnáctém stole-
tí působil rabín Šach, kterého Židé řadí mezi 
dvacet největších géniů svého náboženství. 

Podle Vratislava Brázdila se v jistém ohledu 
jedna o osobnost významnější než byl slav-
ný rabi Löw v Praze. K Šachově hrobu na ho-
lešovském židovském hřbitově se proto kaž-
dý rok přijedou pomodlit stovky židovských 
poutníků a celý rituál se vždy stává nezapo-
menutelným zážitkem.

Prohlídka Šachovy synagogy poskytuje 
veřejnosti ještě jednu zajímavost - sbírku do-
bových spisů, které Šach napsal před více než 
tři sta padesáti lety. Průvodce synagogy Vra-
tislav Brázdil jich ve světových internetových 
aukcích získal již dvanáct. Nejstarší z nich 
byla vytištěna jen dvaapadesát let po rabíno-
vě smrti.

Mgr. Dana Podhajská

ADVENT A VÁNOCE 2015
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
Holešov
V době adventní každý všední den jsou 
„rorátní“ mše svaté v 6.30 hod.

• 14. – 19. prosince 7 - 9 a 16 - 18 hod. PŘÍ-
LEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

• čtvrtek 24. prosince - Štědrý den -  
v 15 hod. MŠE SVATÁ PRO DĚTI a ve  
22 hod. „PŮLNOČNÍ“

• pátek 25. prosince - Narození Páně -  
v 7, 8, 9.30 a 18 hod. MŠE SVATÉ  
a v 15.30 hod. VÁNOČNÍ KONCERT 
HCHS a HKO – Česká mše vánoční 

sobota 2. prosince - svátek sv. Štěpána -  
v 7, 8, 9.30 hod. MŠE SVATÉ a v 16 h. VÁ-
NOČNÍ KONCERT MORAVSKÝCH DĚTÍ 

• neděle 27. prosince - svátek Svaté Ro-
diny - v 7, 8, 9.30 a 18 hod. MŠE SVATÉ  
s obnovou manželských slibů

• čtvrtek 31. prosince v 16 hod. MŠE SVA-
TÁ - děkovná mše sv. 

• pátek 1. ledna 2016 v 7, 8, 9.30 a 18 hod. 
MŠE SVATÉ
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Foto | Lucie Kačorová

Holešov| V předvánočním čase bychom 
všechny zájemce o náš region rádi upozor-
nili na dva tituly, které obohatily fond Měst-
ské knihovny v Holešově. První je výpravná, 
bohatě ilustrovaná publikace, kterou v letoš-
ním roce vydal Spolek přátel hradu Lukova 
u příležitosti 25. výročí svého vzniku. Název 
zní „Hrad Lukov: proměny opevněného síd-
la“ a jejími autory jsou ti nejpovolanější: Ing. 
Jiří Holík – správce hradu Lukova a předse-
da Spolku přátel hradu Lukova, Mgr. Dalibor 
Janiš, Ph.D. - vědecký pracovník z katedry 
historie Filozofické fakulty Ostravské univer-
zity, RNDr. PhDr. Jana Langová – vedoucí ar-
cheologického pracoviště Muzea jihovýchod-
ní Moravy ve Zlíně a Radim Vrla – pracovník 
Národního památkového ústavu, Územního 
odborného pracoviště v Kroměříži.

Monografie na 182 stranách zachycu-
je historii hradu Lukova od pravěku až po 
současné snahy o jeho památkovou obnovu 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

60 let spolu

Na začátku byla společná záliba v tenise, 
díky které se paní Zdeňka a pan Fran-
tišek Nesvadbovi seznámili. Jejich lás-
ka byla posvěcena při sňatku v kostele  
Nanebevzetí Panny Marie v Holešově dne 
27. 12. 1955.
Přešlo šest desetiletí, která jejich vztah 
upevnila a zcelila. 
Gratulujeme k diamantovému výročí  
a do dalších společných let přejeme hodně 
zdraví a štěstí. 

Dne 10. prosince 2015 oslavil významné 
životní jubileum - 70 let - náš tatínek, 

pan Ladislav Horák z Rymic.

Milý tatínku, přejeme Ti pevné zdraví, 
spokojenost a dobrou náladu. Dcera Petra 

a syn Ladislav s Pavlínkou

Knihovna nabízí nové regionální publikace
a jeho smysluplné využití. Text je doplněn 
292 obrázky, a to především barevnými fo-
tografiemi, na kterých jsou zachyceny důleži-
té události, které se na hradě odehrály. Velmi 
zajímavé jsou vizuální rekonstrukce podoby 
hradu v jednotlivých fázích jeho stavebního 
vývoje.

Kdo by se chtěl o historii hradu Lukova 
dozvědět více, je srdečně zván na přednášku 
Ing. Jiřího Holíka, kterou společně s Měst-
skou knihovnou pořádá holešovské muze-
um a Vlastivědný kroužek Holešov ve čtvr-
tek 21. ledna 2016 v 17.00 hod. ve studovně 
knihovny.

Druhý z regionálních titulů, na který by-
chom rádi upozornili, má přímo vztah k Hole-
šovu a k nejkrásnějším svátkům v roce – k Vá-
nocům. Ostravská univerzita v Ostravě vydala 
dílo Jana z Holešova (ca 1366–1436) „O sedmi 
štědrovečerních zvycích: Largum sero Jana  
z Holešova“. Tento latinský středověký 

rukopis patří k prvním literárním dílům  
z oboru národopisu a lidové slovesnosti v čes-
kých zemích a zároveň je nejvýznačnějším dí-
lem Jana z Holešova, bohoslovce doby hu-
sitské, člena benediktinského řádu a Husova 
odpůrce na koncilu v Kostnici. Traktát „Lar-
gum sero“ sepsal Jan z Holešova mezi léty 
1397–1405 na žádost faráře v Lysé nad Labem 
Přibyslava, jemuž ho také věnoval jako štěd-
rovečerní dárek. V traktátu popisuje sedm 
nejrozšířenějších vánočních zvyků, jejichž 
vznik vztahuje k památce narození Krista.

Zmíněné knižní tituly a mnoho dalších 
regionálních titulů je připraveno pro všech-
ny zájemce v regionálním oddělení Městské 
knihovny Holešov nebo si je můžete vyhledat 
v on-line katalogu knihovny – www.knihov-
na.holesov.info.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Kolektiv knihovny

Město podpořilo mladé

Holešov |Padesát tisíc korun ze svého roz-
počtu ještě letos vyčlenilo město Holešov  
v rámci projektu Podpora inciativ mládeže 
ve Zlínském kraji. Akci realizuje Spektrum – 
Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kra-
je s podporou Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy. 

Jedná se o iniciativu, jejímž cílem je pod-
pořit mladé lidi ve věku mezi 15 a 26 lety  
v činnosti, kterou si sami navrhnou a rozvi-
nou. Podmínkou je, aby jejich aktivita přinesla 
užitek městu, ve kterém žijí (ve Zlíně, Vsetíně, 
Kroměříži nebo v Holešově).

Vybrané projekty si mezi sebou rozdělí fi-
nanční „injekci“ v celkové výši 100 tisíc ko-
run. Polovinu částky hradí Ministerstvo škol-
ství mládeže a tělovýchovy a druhou poskytlo 
město Holešov. 

Projekt byl vyhlášen na jaře letošního 
roku a zhruba v pololetí byly vybrané vítězné 
iniciativy.

V Holešově uspěly tři. 

Momentálně se realizuje projekt „Vem  
a jeď“, který byl spuštěn 18. října. Mladí z lidé 
z Holešova posbírali vyřazená jízdní kola, kte-
rá opravili a natřeli jednotnou zelenou barvou. 
Po městě je rozmístěno dvacet takto ozna-
čených kol, která jsou bezplatně k dispozici  
k přesunu po městě všem obyvatelům. 

Druhým projektem, který už funguje, je 
„Klavír ve městě“. Několik místních dětí se in-
spirovalo nápadem již dříve realizovaným v ji-
ných městech. Sehnali klavír, dohodli jeho ná-
jem, a když hledali kryté ale veřejně přístupné 
místo, kam ho umístit, vyšlo jim vstříc vede-
ní hypermarketu Tesco v Holešově a prostor 
ve vstupu do obchodu poskytlo bezplatně.  
Z peněz projektu se tedy hradí například ná-
jem nástroje, přeprava a ladění. Klavír bude li-
dem k dispozici až do 2. ledna příštího roku

Třetí projekt má název „Hip-hop jako klíč 
proti nudě“. Jedná se o celodenní aktivitu ur-
čenou především pro děti a dospívající. Děti 
se seznámí s prvky tanečních stylů hip.-hop  
a breakdance, s technikou grafitti (a osvětou  
z hlediska možností jejího využití v mezích zá-
kona) a základy DJingu. 

|   JANA ROHANOVÁ
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Cimbálovka v Bořenovicích nadchla
Bořenovice| V sobotu 28. listopadu 2015 
se ve společenské místnosti obce Bořenovi-
ce uskutečnil předvánoční koncert cimbálové 
muziky Grande Moravia, která je svým poslu-
chačům známá především z vysílání TV Šlágr. 
Díky reklamě, kterou jsme se snažili této 
skvělé muzice před koncertem udělat, se již 
dlouho před začátkem „tlačili“ před vchodem 
nedočkaví posluchači, kteří k nám zavítali  
i z okolních obcí mikroregionu.

V 19 hod. starosta obce pan Jakub Bedná-
rek přivítal všechny přítomné, ale hlavně mu-
ziku Grande Moravia v čele s primášem panem 
Ladislavem Pavlušem a uznávanými zpěváky, 
manžely Veronikou a Vaškem Řihákovými. 

Celý koncert se nesl v duchu známých li-
dových písniček (které jsme si s chutí zazpíva-
li) a zakončen byl samozřejmě směsí vánoč-
ních koled.

Moc děkujeme Zastupitelstvu obce Bo-
řenovice za krásný koncert, který nám všem 
zpříjemnil začátek adventu, a velmi se těšíme 
na další příjemnou akci v Bořenovicích.
Za nadšené posluchače     Květa Kašpárková

MIKROREGION

https://www.facebook.com/holesov
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Rymice | V sobotu 5. prosince proběhl v Ry-
micích tradiční myslivecký hon. V 9.00 za 
krásného počasí vyrazilo 37 střelců z Mys-
liveckého spolku Rymice a dalších partner-
ských spolků z Tučap, Slavkova, Koryčanska 
a Jesenicka na lov zajíců a bažantů. Pomoc-
níky jim dělalo ještě 15 honců a 9 upotřebitel-
ných loveckých psů. Postupně bylo v pěti le-
čích v rymické honitbě střeleno 32 ks zajíců 
a 2 bažanti.

 Počátkem roku pořídil Myslivecký spolek 
Rymice 10 nových chovných zajíců na obnovu 

V Rymicích se konal tradiční hon
a podporu rozmnožovací schopnosti těchto 
zvířat ve zdejší oblasti. Zaplatil za ně 20 tisíc 
Kč a polovinu této částky uhradilo Honební 
společenstvo Rymice. Zvířata byla označena  
a vypuštěna na hranici s količínským katas-
trem a proto sobotní lov probíhal na opačném 
konci rymického území. Potěšují je, že při 
lovu nebyl odstřelen ani 1 takto pořízený zajíc.
V 15 hodin byl hon ukončen a všichni účastní-
ci se přesunuli do místního pohostinství, kde 
celý den zakončili taneční zábavou.

Martin Bartík

Rymice | Zastupitelé obce Rymice spolu  
s členy místních spolků připravilo pro své 
spoluobčany tradiční předvánoční vepřové 
hody. V areálu obecního úřadu mohli občané 
vidět na vlastní oči výrobu vepřových specia-
lit- jitrnic, jelítek, tlačenek a ovárků. Výrobu  
a správné okořenění těchto výrobků měl na 
starosti místní řeznický mistr Petr Ančinec. 

Z ohlasu konzumentů se mu tyto zabijač-
kové výrobky nadmíru povedly. Po celý den 
byla pro návštěvníky ochutnávka těchto po-
krmů zdarma. Odpoledne v místním bistru 
návštěvníkům hrála k poslechu Cimbálová 
muzika Josefa Marečka. V podvečer probě-
hl také tradiční košt místních pálenek. Deví-
ti členná porota hodnotila celkem 17 vzorků 
pálenek, které byly vyrobeny nejen ze švestek, 
ale i z rynglí, meruněk a špendlíku. Po stateč-
ném ochutnávání porota sečetla body a vy-
řkla ortel. Na třetím místě se umístila trnková 

domácí pálenka pana Františka Kukly, druhá 
skončila trnková kořalka z Bořenovic od Li-
bora Kašpárka. Vítězný vzorek z rymických 

rynglí přinesl František Pirkl. Všichni ocenění 
obdrželi od obecního úřadu dárkové balíčky.

Martin Bartík

Hody v Rymicích: Vepřové speciality, cimbálovka a pohoda

Energetické úspory základní a mateřské školy v Ludslavicích
Ludslavice | V letních měsících proběhlo  
v Ludslavicích zateplení základní a mateřské 
školy.

Stavební firma Envia systém s.r.o., kte-
rá tuto zakázku prováděla, předala dokonče-
nou stavbu začátkem října a začátkem prosin-
ce stavební úřad vydal kolaudaci celého díla.

Myslím si, že nový vzhled základní ško-
ly, který byl navržen ve spolupráci s panem 
architektem Bumbálkem, bude krášlit obec 
Ludslavice. Naší velkou snahou bylo maxi-
málně zachovat historický ráz této budovy.

Celkové náklady na akci jsou 7,8 mil. Kč., 
z toho dotace z Fondu soudržnosti EU a Stát-
ního fondu životního prostředí je 5,1 mil. Kč. 
Zbývající část byla hrazena z finančních pro-
středků obce Ludslavice.

Tímto bych chtěl poděkovat staveb-
ní firmě Envia systém s.r.o. za velmi dobrou 
spolupráci.                                             

  Vojtěch Adamík
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Hvězdou letošního 
slavnostního večera bude 
známá zpěvačka a herečka 
Olga Lounová

8. Reprezentační ples města Holešova

Plesová sezóna 2016 v Holešově:
23. ledna ples gymnázia Holešov
30. ledna farní ples
6. února reprezentační myslivecký ples
12. února hasičský ples (zbrojnice)
13. února Ples Castellum, TS a TH a CK Bo-
hemia Tour
20. února ples 2. Základní školy
5. bžezna ples D6K

Vyprodaným sálem zakončila MUSICA Holešov šestou sezonu
Holešov| Pokud se v regionu něco hodně po-
vedlo, pak je to právě festival klasické hud-
by Musica Holešov, který se postupně stal  
i „marketingovou značkou Holešova“ a pre-
zentuje Holešov po celé republice. „Musica 
Holešov je důkazem, že mimořádné kulturní  
a hudební události nemusí probíhat jen ve 
velkých centrech, ale mnohdy mají i větší 
smysl v menších místech s bohatou historic-
ko-kulturní tradicí,“ říká umělecký ředitel fes-
tivalu Karel Košárek a dodává: „Holešov tako-
vou tradici má – v první polovině 18. století 
byl holešovský zámek jedním z mála opravdu 
významných hudebních center nejen Moravy. 
A díky podpoře vedení města tato tradice ve 
zrekonstruovaném zámku znovu ožívá a na 
toto bohaté kulturní dědictví navazuje.“

V letošním roce Musica Holešov ve dvou 
hudebních řadách představila světově známé 
hudební osobnosti jako The European Guitar 
Quartet, jehož program pod názvem „Danza“ 
kombinoval intenzivní, virtuózní a odušev-
nělou hudbu Jižní Ameriky a Evropy a v jeho 
provedení kombinoval tradici instrumentál-
ního koncertu s expresivními, dynamickými 
zvuky moderní hudby. Martinů Voices s di-
rigentem Lukášem Vasilkem představil pro-
fesionální komorní sbor – dvanáct nádherně 
sladěných hlasů s ohromujícím pěveckým vý-
konem. V rámci Dnů města Holešova popr-
vé kompletně a navíc ve skladatelově rodišti 
se na holešovském zámku představila jedna  
z nejlepších a nejvýznamnějších děl F. X. Rich-
tera – instrumentální koncerty v provedení 

sólistů a orchestru, kteří jsou ozdobou vel-
kých evropských festivalů – Colegium Mari-
anum a flétnistka Jana Semerádová, Alfredo 
Bernardini (Itálie) – hoboj a Fruzsina Hara 
(Maďarsko) – trubka.

V podzimní koncertní řadě měli diváci 
možnost v pěti koncertech se zaposlouchat 
do hudby hudebníků a zpěváků, kteří ve svém 
oboru dosáhli mimořádných úspěchů a získali 
respekt a uznání tisíců posluchačů v sálech na 
celém světě. Adam Plachetka, Haas Quartet, 

Václav Hudeček, Jan Mráček – tito umělci 
nejen dokonale ovládli svůj nástroj, v přípa-
dě Adama Plachetky hlas, ale svým talentem 
a schopnostmi přinášejí lidem radost a krásu.  
Každý z těchto pěti koncertů byl jiný, nabídl 
odlišný žánr. Zazněla klasická hudba, operní 
árie, jazz, v případě Vlasty Redla to byla hud-
ba na pomezí žánrů. Haas Quartet zahrál jed-
ny z nejslavnějších skladeb komorní hudby. 
Dva orchestrální koncerty byly ve znamení le-
tošního velkého mozartovského výročí – a to 
na programu s Václavem Hudečkem, a Filhar-
monií Bohuslava Martinů Zlín. Závěrečný 
koncert našeho nejúspěšnějšího operního 
pěvce Adama Plachetky, který je nejen sólis-
tou Vídeňské státní opery, ale také vítaným 
hostem všech světových operních scén – od 
newyorské Metropolitní opery přes londýn-
skou Covent Garden, pařížskou Operu až po 
milánskou La Scalu, představil jak slavné Mo-
zartovy operní árie, tak árie jeho vídeňského 
rivala A. Salieriho. O tom, že Adam Plachetka 
je opravdu pěvec pěvců a že koncert s Czech 
Ensemble Baroque Orchestra byl naprosto 
úžasný, svědčil také dlouhotrvající standing 
ovation, neboli potlesk vestoje…..

Závěrem bych ráda jménem všech poslu-
chačů poděkovala uměleckému řediteli – dra-
maturgovi Karlu Košárkovi za jeho citlivý vý-
běr  koncertů, které navíc při posledních třech 
koncertech sezony vyprodaly sál holešovské-
ho zámku.

Jana Slovenčíková

Holešov| Město Holešov pořádá v sobotu 
16. ledna 2015 na zámku v Holešově již 8. Re-
prezentační ples, kde letošní hvězdou večera  
a také moderátorkou bude zpěvačka, sklada-
telka a herečka OLGA LOUNOVÁ. 

K tanci a poslechu vám bude hrát hudební 
skupina Showband Orchestra Pavla Březiny, 
cimbálová muzika Juráš a DJ Jaroslav Čápek. 
Slavnostní předtančení zajistí Taneční ško-
la A&A Mědílkovi Zlín a mažoretky Arabelky 
Holešov.

V rámci večera můžete využít bohaté tom-
boly a máte také možnost zakoupit si za zvý-
hodněnou cenu rautovou večeři.

Předprodej vstupenek do všech sálů je 
možné v Městském informačním centru v Ho-
lešově a také ve Velkém kině Zlín.  

Olga Lounová je česká zpěvačka, sklada-
telka, herečka, závodnice ralle. Po úspěšném 
zakončení studia na pedagogické fakultě v Li-
berci získala absolutorium na Konzervatoři 
Jaroslava Ježka v Praze (obor muzikál - zpěv, 
herectví, tanec).

Od roku 1998 je obsazována jako hereč-
ka do seriálů a filmů. Hrála Patricii v seriá-
lu Ošklivka Katka, objevila se také v seriálu 
Vyprávěj.

Mezi její dosud největší hity patří Láska  
v housce s Xindlem X a autorské skladby  
K výškám a Brány svaté. Začátkem roku 2011 
vydala svou první studiovou desku Rotující 
nebe a podepsala smlouvu se světovým vyda-
vatelstvím Universal Music. V roce 2010 byla 
dvakrát nominována na Hudební cenu Óčka 
za skladbu Láska v housce (sólista a video-
klip). Aktivně se účastní i různých charitativ-
ních akcí. Od roku 2011 je patronkou Nadač-
ního fondu UNICEF.

V roce 2010 zakládá na základě castingu 
kapelu, se kterou vystupuje a zpívá dodnes.  
V roce 2011 předvedla poprvé svou show Ro-
tující nebe.                                    Jana Slovenčíková
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TACL RESTAURANT
Prožijte jedinečnou atmosféru naší stylové restaurace, ochutnejte skvělé jídlo, 
vyberte si ze široké nabídky točených piv, přívlastkových vín a zahraničních rumů.
 

Pořádáme pro Vás gastronomické akce, oslavy, 
rauty, firemní večírky, školení, třídní srazy 
a smuteční hostiny.
 

• obědové menu
• salonek pro 35 osob (uzavíratelný s akustickým podhledem)
• možnost parkování
• platba stravenkami nebo platební kartou
• nekuřácké prostředí
• zdarma wi-fi

 SPECIALITY PODNIKU
Pečená vepřová žebra v medovo-pikantní marinádě
Hovězí líčka na červeném víně
Salát s grilovaným kozím sýrem baleným v sušené šunce

 Rezervace míst nebo dotazy volejte na tel. 573 331 079
www.taclrestaurant.cz

Turnaje a zápasy našich mládežnických 
družstev pro rok 2015 jsme ukončili posled-
ní listopadový víkend. Tým MINI A odehrál 
poslední turnajové zápasy v Luhačovicích  
a tým MINI C v Bystřici pod Hostýnem. Prá-
vě na turnaji v Bystřici jsme poprvé od zalo-
žení miniházené v Holešově (tedy přibližně po 
roce a čtvrt) ochutnali, jaké je vyhrát celý tur-
naj. Nicméně výsledky posledních turnajů již 
napovídaly, že je jen otázkou času a dobrého 
načasování formy hráčů a hráček, kdy se něco 
takového povede.

Na turnaj do Bystřice pod Hostýnem jsme 
odjeli v sestavě Štěpán Baloun, Judita Štůcho-
vá, Marek Murín, Iveta Denešová, František 
Doležel, Tomáš Nguyen, Kateřina Amrožová, 
Vítek Kužela a Michal Hudec. V posledním 
turnaji roku jsme nepodcenili ani trenérské 
obsazení – tým vedl Josef Buksa a bratři Ga-
hurovi. Zejména u nejmladší kategorie je po-
třeba i „čárový“ trenér na druhé straně stří-
dačky. Do Bystřice odjela i početná divácká 
kulisa, která byla slyšet po celý turnaj.

Prvním soupeřem našeho celku byl tým 
Valašského Meziříčí, zápas jsme odehráli vět-
šinou v početním oslabení (díky pravidlu, když 

SPORT

je rozdíl ve skóre vyšší o 5 branek, musí jeden 
hráč opustit hřiště) a založili jsme si výsledkem 
14:2 na dobré umístění v turnaji. Při pohledu 
na naše další soupeře bylo ale zřejmé, že dal-
ší zápasy nebudou již snadné. Následující utká-
ní jsme odehráli s celkem Zlína. Průběh tohoto 
zápasu byl vyrovnaný až do posledních vteřin  
a v náš prospěch rozhodla jediná branka, kte-
rou jsme dali navíc proti soupeřům. Výsledek 
tohoto utkání skončil výhrou v náš prospěch 
13:12. V posledním zápase ve skupině byl naším 
soupeřem tým z Napajedel. Koncentrace našich 
svěřenců nepolevila ani ve 3. zápase a celek Na-
pajedel jsme porazili s výsledkem 21:12. Tři vý-
hry ve skupině a tedy plný počet bodů nás po-
slal rovnou do boje o příčky nejvyšší. Naším 
finálovým soupeřem byl domácí a velmi zkuše-
ný tým z Bystřice pod Hostýnem. Finálový zá-
pas se hrál již 1 x 15 minut (předchozí zápasy 
ve skupině 2 x 10 minut). Trenérské trio rozda-
lo poslední pokyny a šlo se na finále. Holešo-
vští příznivci hlasitě podporovali naše svěřence  
a i toto se odrazilo ve výkonu. Celý zápas se pře-
lévalo skóre nahoru a dolů na obě strany, ale 
nakonec jsme vybojovali první výhru v turnaji 
a porazili jsme ve finále domácí Bystřici 12:10. 

U dětí byla vidět po celou dobu turna-
je velká soudržnost a bojovnost. Skalní pilíře 
naší hry byly sestaveny z toho nejbytelnějšího,  
a to Franty Doležela, který za svá záda v obra-
ně propustil jen minimum soupeřů a jeho tvr-
dé rány mnohdy z poloviny hřiště byly pro 
soupeře nechytatelné. Vedle něj se střídali 
mrštní a obratní Marek Murín a Štěpán Ba-
loun. Všichni tři zmínění se pak střídali i na 
postu brankářů. Velkou pochvalu zaslouží  
i křídelní hráčka Juditka Štůchová, která se 
velmi statečně poprala s o rok staršími vrstev-
níky a její obranná práce přispěla nemalou mě-
rou k výhře v turnaji. Další děti statečně dopl-
nily tým a načerpaly důležité zkušenosti. Všem 
bez výjimky ale patří velký dík za bojovnost  
v turnaji. Po vyhlášení začala v šatně bujará 
oslava a „rychlé špunty“ tekly proudem (děku-
jeme našemu dodavateli rychlých špuntů ;-)).

Lepší ukončení letošního roku si hráči  
a trenéři ani nemohli přát. Nicméně tréninky 
nekončí a budou pokračovat dále ve stejných 
režimech. Před koncem roku plánujeme ješ-
tě společnou „besídku“ dětí a rodičů. Termín 
upřesníme.

Martin Gahura

V posledním turnaji letošního roku jsme nenašli přemožitele
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Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov na prvním místě

Filip Jakubčík je mistr republiky v golfu
Golfová sezóna již definitivně skončila  

a každý hráč nyní bilancuje, jak úspěšná pro 
něj letos byla. Také Česká golfová federace 
ukončila tuto sezonu, a to po svém a velmi 
slavnostně. V pátek 27. 11. 2015 se uskuteč-
nil v Kongresovém centru v Praze Večer čes-
kého golfu. Součástí programu bylo ohlédnutí 
se za největšími úspěchy hráčů i hráček, kteří 
se zúčastnili těch nejdůležitějších turnajů této 
sezóny. I Filip letos předvedl vynikající výko-
ny, a to především získání titulu nejcennější-
ho, titulu mistra České republiky v kategorii 
mladších žáků.   

Národní mistrovství ČR žáků a kadetů je 
pravdivou vitrínou nejbližší budoucnosti čes-
kého golfu. Jak se píše v dokumentu ČGF, 
není to žádná soutěž začínajících dětiček, ale 
některé z nich jsou již zkušení hráči a hráčky, 
kteří pravidelně úspěšně reprezentují český 
amatérský golf v Evropě.

Také Filip se letos zúčastnil tohoto mis-
trovství, které se konalo o prvním červenco-
vém víkendu na pražském hřišti na Zbrasla-
vi. A hned první den přišlo velké překvapení, 
když právě on přinesl do klubovny lepší výsle-
dek než všichni ostatní i ze starších kategorií. 
Zahrál 65 ran (minus 7!). Celé národní mist-
rovství se hrálo v horkém letním počasí na tři 
kola a cuttem do finálových bojů prošli jen ti 
nejlepší. Ve finálovém kole přinesli dva mlad-
ší hráči do klubovny stejný výsledek a muse-
li jít na rozehrávku o zlatý kov. Po dvou sko-
ro stejných drajvech si pak lépe přihrál Filip 
a dokázal dát birdie. Vyhrál tak titul národní-
ho mistra České republiky v kategorii mlad-
ších žáků.

Filipovi se ale dařilo dosahovat výborných 
golfových výsledků po celou letošní sezónu. 
V seriáĺu pěti turnajů Národní golfové tour 

mládeže skončil na celkovém druhém místě 
(čtyři odehrané turnaje, jedno prvenství, dvě 
druhá místa a jedno třetí) a v celostátním žeb-
říčku mu patří také druhé místo.

Výborných výsledků se mu také podařilo 
dosáhnout i v golfovém seriálu Morava Cup, 
kde získal titul absolutní vítěz 2015 v katego-
rii AB (z osmi odehraných turnajů šest vítěz-
ství, dvě druhá místa).

Filip je členem Sportovního vrcholové-
ho golfového centra v GC Brno Kaskáda a je  
i jeho mistrem v kategorii do 12 let.

Dlouhodobé výborné výsledky nezůsta-
ly bez povšimnutí u České golfové federa-
ce a ta zařadila Filipa do tréninkového cent-
ra ČGF. V celé České republice je zařazeno do 
skupiny ve věku 12-14 let pouze 17 hráčů, kte-
ří tvoří prvotní základ reprezentace a trénují  

s nimi reprezentační i kondiční trenéři. Na Fi-
lipově golfovém růstu se velkou měrou podí-
lí již několik let jeho velmi zkušený a náročný 
trenér Head Pro a člen PGAC Ondřej Trupl. 
A výsledky jsou znát i ve zlepšení HCP z 11,2 
na počátku sezóny po současných 5,8, což je 
na kluka, který měl na konci listopadu teprve  
12 let, velmi dobrý výkon.

Filip dosáhl v tomto roce mnoho skvělých 
úspěchů. Nelze však opomenout ještě jeden,  
i když ne na poli sportovním. Filip úspěš-
ně absolvoval přijímací zkoušky pro osmi-
leté studium na Gymnáziu Ladislava Jaroše  
v Holešově a od září je jeho studentem v primě.  
A jestliže holešovské gymnázium patří v hod-
nocení těchto škol v republice mezi nejlepší, 
je tento úspěch o to větší.     

(red)

Ve čtvrtek 26. listopadu se konalo na ho-
lešovském gymnáziu okresní kolo ve volej-
bale chlapců. Pozvání přijaly pouze tři školy  
z okresu, což je proti minulosti dost málo. Sla-
bá účast však neměla vliv na úroveň předvá-
děné hry. Zástupci Gymnázia Kroměříž,  VPŠ 
a SPŠ MV Holešov a pořádajícího Gymnázia 
Holešov svedli pod vysokou sítí vyrovnané 
boje plné obětavých zákroků. Nejlépe si ved-
li domácí, kteří oba soupeře porazili 2:0. Žáci 
Gymnázia Kroměříž pak zvítězili nad VPŠ  
a SPŠ Holešov 2:1 a po zásluze jim patří dru-
hé místo. Bez vítězství, ale po velmi dobrém 
výkonu tak skončili na třetím místě zástupci  
VPŠ a SPŠ MV Holešov.

Právo reprezentovat náš okres v kraj-
ském finále ve Valašském Meziříčí tedy stejně 
jako loni připadlo týmu  chlapců z Gymnázia 

Ladislava Jaroše Holešov. Ve finále jim přeje-
me hodně úspěchů.

Sestava vítězného družstva: Jiří Maňá-
sek, Jiří Navrátil, Kryštof Doležel, Tomáš 

Zakopal, Jakub Kasala, Jakub Kočenda, Ja-
kub Souček, Radek Novák, Oliver Sedláček  
a Ondřej Šando.

Ivo Janečka
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Mezinárodní žákovský turnaj v kopané

Vítězové - 1. Základní škola Holešov. Foto | Jana Rohanová

Holešov| Žáci tří holešovských základních 
škol a místního víceletého gymnázia minulý 
týden v pondělí (16. listopadu) poměřili své 
sportovní schopnosti v soutěži s názvem „O 
pohár starosty města“. 

Organizátorem akce bylo Gymnázium La-
dislava Jaroše v Holešově a sportovní utkání 
proběhla ve všech čtyřech školách. 

Žáci předvedli své výkony v košíkové, flor-
balu a kopané. Čekaly je také kondiční testy, 
během kterých museli zvládnout člunkový 
běh, hod medicinbalem z kleku, skok daleký 
z místa, sedy-lehy a šplh na tyči s přírazem. 

Co se týká konečného pořadí, nejlepší 
výsledky ukázali žáci 1. Základní školy. Dru-
zí skončili gymnazisté, za nimi 3. Základní 

O pohár starosty města Holešova

škola a čtvrtí se umístili sportovci z 2. Základ-
ní školy. 

Úsilí a dobré výsledky sportovců ocenil 
starosta města Mgr. Rudolf Seifert. Vítězové 
získali putovní pohár a věcné ceny. 

Celkové pořadí soutěže „O pohár starosty 
města“:
1. ZŠ   14 bodů
gymnázium  11 bodů
3. ZŠ   11 bodů
2. ZŠ   4 body
O pořadí na druhém místě rozhodlo při stej-
ném počtu bodů více prvních umístění, které 
získalo gymnázium. 

(roh)

Sezóna halového fotbalu začala pro Dívčí 
fotbalový klub Holešov dvěma turnaji, které 
tento oddíl pořádal v Holešově. První z nich 
se konal v sobotu 28. listopadu: ten den při-
vítala sportovní hala 1. ZŠ Holešov 8 žákov-
ských týmů ze Zlínského kraje a Slovenska 
na V. ročníku turnaje O pohár Josefa Smý-
kala. Hrálo se systémem každý s každým a ve 
12minutových utkáních se mezi sebou střet-
ly postupně všechny celky. K vidění byly vel-
mi pěkné kolektivní i individuální výkony 
děvčat a chlapců, úroveň všech zúčastněných 
týmů byla velmi vyrovnaná, a tak se o koneč-
né umístění bojovalo až do posledního hviz-
du píšťalky. 

Soutěžení mladých sportovců doprováze-
la velmi korektní a přátelská atmosféra a nad-
šené fandění přihlížejících rodičů a fanoušků 
se neslo halou při každém zápase. Vítězství 
si po dvou letech odvezl celek Ratiboře, jed-
na z cen za nejlepší individuální výkon zůstala  
i domácímu týmu, který nakonec obsadil čtvr-
té místo.

Za bezchybnou organizaci a hladký prů-
běh turnaje si zaslouží velké poděkování 

Veronika Víznerová, Kája Kozlanská a Míša 
Fojtová za práci u časomíry, všichni tři roz-
hodčí a dále tým organizátorů v čele s Vladi-
mírem Ságnerem. Občerstvení pro všechny 
zúčastněné skvěle zajistila restaurace Starý 

pivovar, ovocnou svačinu hráčům poskytla 
firma Wastex – oběma srdečně děkuji. Fi-
nanční podpora kce: Zlínský kraj, město Ho-
lešov, Olympia o. s., Každý může pomáhat 
z. s., Krajská rada AŠSK ČR Zlínského kraje, 
Okresní fotbalový svaz, Nadace Synot a pořá-
dající DFK Holešov. Všem účastníkům děkuji 
za skvělou sportovní atmosféru a těším se na 
další ročník!

Mgr. Svatava Ságnerová
Výsledky: 
1. Sokol Ratiboř  5  1  1  16  15:4 
2. FK Slovan Dusľo Šaľa (SR) 4  2  1  14  7:2 
3. TJ Prusinovice 4 1 2  13  11:4 
4. DFK Holešov 3 2 2 11  5:6 
5. TJ Kovo Beluša (SR) 2 4 1 10 4:6
6. TJ Skaštice 2  2  3 8 6:8
7. TJ Loukov 0 3 4  3 1:9 
8. SK Rusava 0  1  6  1  0:10

Nejlepší brankářka: Monika Bediová (Šaľa) 
Nejlepší střelec: 
Marek Pumprla (Prusinovice) 
Nejlepší hráč: 
Břetislav Hruška (DFK Holešov)

Otevírací doba knihovny 
během vánočních svátků
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Fotbalová školička 

Celkem 21 dětí navštěvuje fotbalovou školič-
ku SFK ELKO Holešov. Konkrétně 12 šestile-
tých chlapců, 5 ve věku okolo pěti let a 4 zhru-
ba čtyřletí mladí fotbalisté. 

Letos se nejmladším fotbalistům podařilo 
získat třináct nových sportovních nadějí a dopl-
nili tak tým, který vznikl loni. Chlapci hrají dva 
roky a už nyní patří ve své kategorii k těm vel-
mi dobrým. Se soupeři podobného věku si velmi 
dobře poradí. Organizované soutěže pro fotba-
lové školičky prakticky neexistují, děti však o ra-
dost ze zdravé soutěživosti nepřicházejí. Okresní 
fotbalový svaz pro ně pořádá přátelské turnaje, 
ve kterých mladí hoši mohou poměřit síly. 

Hodnocení podzimní části letošní sezóny          fotbalového klubu SFK ELKO Holešov 

Pro letošní sezónu se k mladší přípravce 
ročníků 2007 z fotbalové školičky piřpojilo  
13 hráčů narozených v roce 2008 a 5 mladých 
fotbalistů s rokem narození 2009. Celkový 
počet aktivních členů tak nyní čítá 30 chlapců 
a jednu dívku. Z tohoto důvodu jsme se roz-
hodli mimo krajskou hrát také okresní soutěž, 

V zimním období probíhají tréninky školič-
ky v tělocvičně 3. ZŠ, takže se trénuje bez pře-
rušení. K tomu je však třeba dostatečný počet 
trenérů. Podařilo se získat dva mladé fotbalisty 
– Terezu Pospíšilíkovou a Jirku Menšíka, kte-
ří projevili zájem si trénování vyzkoušet. Důle-
žitá je také v případě potřeby výpomoc rodičů. 
Letos se do školičky přidaly děti narozené v roce 
2009 a mladší. Jejich první seznámení s hřištěm 

proběhlo v září a pak uplynul „zkušební“ 
měsíc, během kterého se děti a rodiče moh-
li rozhodnout, zda u fotbalu školáčci zůsta-
nou.  A i když se jedná o velmi malé děti, díky 
pomoci rodičů překonaly počáteční ostych  
a skvěle se zapojily do týmu. Nyní už získá-
vají zkušenosti. Příští rok rádi uvítáme další 
fotbalové naděje. 

Stanislav Jaša, trenér

Trenéři: Jaša,
Pospíšilíková, Menšík

Mladší přípravka 
Trenér: Vitovský, Balajka, 
Dlabaja

na kterou jsme přihlásili  hned dva týmy, aby 
příležitost zahrát si měli všichni. 

Tréninky se konaly dvakrát týdně na hři-
šti ve Všetulích, v zimě jsme se vždy v pon-
dělí a v neděli přesunuli na uměloou trávu   
u 3. Základní školy a ve středu do haly 1. Zá-
kladní školy. 
Výsledky krajské soutěže:
31. 8. 2015 Zlechov – Holešov    0:20 
6. 9. 2015 Holešov – Bystřice p. H.    34:3
13. 9. 2015 Holešov – Chropyně   17:2  
21. 9. 2015 Holešov – Kroměříž B   8:8
4. 10. 2015 Holešov – Baťov 1930   7:7
11. 10. 2015 Holešov – Kroměříž  „A“  4:22
18. 10. 2015 Holešov – V. Otrokovice   25:6

Podzimní soutěže byly velmi náročné. Větši-
nou jsme odehráli za víkend při mistrovské 
zápasy a velké uznání patří zvlášť hráčům roč-
níku 2009, kteří se museli vyrovnat se starší-
mi a fyzicky vyspělejšími protihráčí.
Hráči ročník 2007: Dostál Viktor, Horsák 
David, Karhan Jaroslav, Kašpárek Vojtěch, 

Rygál Tomáš, Skypala Kryštof, Stiskal Aleš, 
Vojtek Jan, Balner Vojtěch  
Hráči ročník 2008: 
Balajka Filip, Dvorník Jakub, Chytílek Jaro-
slav, Konečný Vojtěch

Nově příchozí hráči ročník 2008: 
Dlabaja Jakub, Fiala Tadeáš, Folknerová 
Nela, Kejval Jan, Kopčil Marián, Koutný On-
dřej, Kupka Dominik, Nesrsta Matěj, Podlas 
Tomáš, Rektořík Petr, Štajner Simon, Vale 
Adam, Vašíček Jan
Ročník 2009:  Beneš David, Bíbr Matouš, 
Kráčina Tobiáš, Mikšánek Jakub, Truhlář 
Jakub

Podrobnější informace i fotografie hráčů  na: 
http://mladsipripravkaholesov.webnode.cz

Tabulky O. P. skupin A a B 
po podzimní části pod QR 
kódem. 

Starší přípravka
Trenéři: Ševčík, Branecký, 
Grygera

Podzimní část jsme začali tréninky na za-
čátku srpna, 2 krát týdně ve Všetulích pod 
vedením trenérů Jiřího Ševčíka, Michala 

Braneckého a Zdeňka Grygery. Příprava směřo-
vala k účasti v krajské soutěži starší přípravky. 
V měsících září a říjnu jsme změřili síly s muž-
stvy celého Zlínského kraje a v silné konkurenci 
jsme obsadili 2. místo za HS Kroměříž. Halovou 
sezónu jsme zahájili turnajem dne 8. 11. v hale  
1. ZŠ, kde jsme v konkurenci 8 mužstev nepo-
znali porážku a na domácí půdě obsadili 1. místo. 

Mladší žáci „A“ a „B“
Trenéři: Linda st., Linda ml. 

V srpnu trénovali mladší žáci každý den. 
Trénink v této části přípravy byl zaměřen na 

abecedu fotbalu a hru. V tomto měsíci pro-
běhlo 14denní soustředění. 

Pro podzimní část soutěže bylo 23 žáků 
rozděleno do dvou mužstev. „A“ mužstvo hrá-
lo v krajském přeboru a vyhrálo 7 utkání a 4x 

Na podzim nastoupili a podali výborné 
výkony jak na tréninku, tak v zápasech hrá-
či: Kolář D., Grygera D., Branecký L., Ševčík 
J.,  Kuba D., Merhaut J., Zdráhal M., Zdrá-
halová H., Tureček L., Daďa J., Sklenář O., 
Kocur J., Olšák F., Bíbr Š., Katrňák Š., Tka-
dlec M., Winkler L., Mazuch D., Sigmund 
M., Pospíšil

bylo poraženo. „B“ mužstvo zvítězilo v okres-
ním přeboru ve všech utkáních. 

Někteří hráči navíc reprezentovali v okres-
ním výběru a 1 hráč ve výběru krajském.

Ladislav Linda, trenér
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Hodnocení podzimní části letošní sezóny          fotbalového klubu SFK ELKO Holešov 

Průběžné výsledky a aktuality na www.sfkelko.cz

Popina Foto | Jana Rohanová

Podzimní část sezóny i přes umístění na 
jedenáctém místě se ziskem patnácti bodů po 

Starší žáci
Trenéři: Sedlařík, Olša

Starší žáci Holešova zakončili podzim 
ve spodních patrech tabulky, konkrétně na  
9. místě ze 12 účastníků. První polovinu se-
zóny můžeme rozdělit do pomyslných třetin.

V přípravném období a prvních 4 ko-
lech si kluci po příchodu z mladších žáků 
zvykali na velké hřiště a nové posty. V tom-
to období jsme se v tréninku zaměřovali 
hlavně na zvládnutí většího prostoru, spo-
lupráci na hřišti, pochopení jednotlivých 
postů a jejich zákonitostí. Z prvních čtyř 
zápasů se tak podařilo vydolovat jen jediný 
bod. Přesto v každém následujícím utkání 
bylo možno sledovat lepšící se herní projev.

V následujících 4 zápasech kluci před-
váděli velmi dobré výkony. Získali celkem  
11 bodů za 3 vítězství v normální hrací době 
a jedno v penaltovém rozstřelu. V těchto zá-
pasech měli skvělé skóre 11:3 a hlavně větši-
nou herně dominovali, drželi míč a kontrolo-
vali vývoj zápasů.

Poslední 3 zápasy už bohužel nebyly vý-
sledkově podařené. Kluci se utkali s aktuálně 
1. a 2. týmem tabulky a přes velmi dobré vý-
kony to na body nestačilo. Nepříjemností bylo 
poslední utkání v Brumově, kde se nepodaři-
lo herně navázat na dobré výkony a zaslouže-
ně prohráli, ačkoliv soupeř rozhodně nebyl 
kvalitnější.

Mezi pozitiva můžeme určitě řadit výkony 
mužstva ve druhé části podzimu. Bereme jako 
obrovské plus, že se herně dokážeme vyrovnat 

těm nejlepším v soutěži i přesto, že dispo-
nujeme jedním z nejmladších týmů. Bohu-
žel z toho důvodu někdy nezískáme body 
ani proti méně fotbalovým soupeřům, kte-
ří sází více na bojovnost a důraz.

Dalším kladem je stabilní kádr 17 hrá-
čů, a to přesto, že ještě v červenci jsme ne-
věděli, zda budeme mít dostatek alespoň 
na jedenáctku. Musíme vyzdvihnout i vel-
kou tréninkovou účast, za což bychom rádi 
poděkovali jak hráčům, tak jejich rodičům.

V jarní části sezóny budeme chtít hlav-
ně zlepšovat technické dovednosti hrá-
čů, navázat na  některé vydařené výkony 
a také získat dostatek bodů pro důstojné 
účinkování v soutěži.

Radek Sedlařík a Martin Olša

Dorost
Trenéři: Olša, Sedlařík

čtrnácti odehraných utkáních (4 vítězství - 2 
remízy - 8 porážek; při celkovém skóre 26:34 
musím hodnotit pozitivně. Přesto, že je naše 
mužstvo věkem hráčů nejmladší v soutěži, ve 
všech utkáních sehrálo vyrovnanou partii se 
soupeři. Velmi dobře se do kádru zapracovali 

nejmladší hráči, kteří vyšli v létě ze žákovské-
ho mužstva, tímto děkuji jejich trenérům za 
velmi dobrou práci a spolupráci s mužstvem. 
Chtěl bych poděkovat hráčům za příkladnou 
účast a nasazení na trénincích i ve všech zápa-
sech. Dále rodičům za podporu. 

Muži „B“
Trenér: Vybíral

12 bodů je velmi špatný výsledek. Je 
to zklmání pro mě i vedení klubu. Příči-
ny jsou jasné: špatná tréniková morálka, 

která byla celou část podzimu skoro nulo-
vá a bez tréninku někteří hráči nemají ani na 
okres. Spolehlivé výkony podávají jen Hlobil, 
na kterého se lze spolehnout v přísunu bra-
nek, a dále trio Matuška, Paštěka, Vaculík. 
Venkovní zápasy jsme zvládli jen v jedenácti  
a bylo nutné přemluvit k návratu bývalé hráče 

Nováka, M. Přívaru, Ohlídala a Konečné-
ho, aby bylo vůbec možné hrát. Doma hod-
ně pomohl dorost a někteří z „A“ týmu. 
Během přestávky musíme zapracovat na 
významu týmu „B“ a jeho fungování. Ně-
kteří hráči by se ale hlavně měli zamyslet...            

Tomáš Vybíral, trenér

Muži „A“
Trenér: Malík
Z pozice trenéra jsem přesvědčen, že pod-

zimní část sezóny jsme zvládli nad očekává-
ní dobře. Hned v úvodu a i na konci podzim-
ní části jsme si poradili s kvalitním soupeřem 
z Morkovic.  Začátek a pět vítězství v řadě je 
start, jaký jsme si přáli. 

Bohužel utkání s Rožnovem bylo pro nás 
hořkým  zklamáním. Soupeř převažoval jak 
hrou, tak i proměněnými šancemi. Náš tým 
postrádal některé hráče a porážka byla hořká 

(6:0). Jsou i takové okamžiky, které trenéři 
musí skousnout, poučit se a jít dál. Naopak  
v zápase s Chropyní  přišla ta chvíle, kdy jsme 
rozebrali společně utkání a poučili se. Přišla 
výhra 6:2 a částečně uklidnila pochmurnou 
náladu. 

V dalších pěti utkáních jsme s jednou pro-
hrou (Boršice) rozjeli pro mě nešťastné remí-
zové období. Neproměněné šance, kterých 
někdy bylo hodně, jsme nedokázali zužitkovat 
a smírný výsledek nás vedl k rozhodnutí v pe-
naltách. Ve třech případech jsme byli  úspěš-
nější  než soupeř. Poslední utkání s Baťovem 
jsme si vylepšili skóre v tabulce a předvedená 

hra byla jedna z nejlepších v této polovině se-
zony. Jak už jsem zmínil na začátku, výhra s 
Morkovicemi po předehrávce nás řadí na čelo 
tabulky s pětibodovým náskokem. U všech 
hráčů bylo vidět nasazení a přístup ke hře. 
Nelze hodnotit jen jednotlivce, ale celý tým, 
který dokázal,  že fotbal máme rádi a z mé po-
zice trenéra patří všem velké díky. Odměnou 
za skvěle odvedenou práci je první  místo v ta-
bulce po podzimní části soutěže a to bychom 
si přáli udržet v jarní části sezony. Přes to vše 
jsem si vědom, že cesta k postupu do vyšší 
soutěže bude náročná.   

Martin Malík, trenér 

Na závěr hodnocení podzimní části letošní sezóny bych chtěl jako předseda oddílu SFK 
ELKO Holešov poděkovat všem hráčům za předvedené výkony, trenérům, rodičům a spon-
zorům za spolupráci a trpělivost. 

V neposledním případě patří mé velké poděkování městu Holešov za vstřícnost, spolu-
práci a hlavně finanční podporu, bez které bychom jen těžko mohli tento klub provozovat.

Milan Roubalík, předseda SFK ELKO Holešov

Fotbalová školička SFK 
ELKO Holešov pořádá 27. 12. 
vánoční turnaj nejmladších 

fotbalistů 
v hale I. Základní školy. 

Začátek je v 8 hodin.

SFK ELKO Holešov svolává na 21. prosince 2015 valnou hromadu, která na se koná na hřišti ve Všetulích  v 18 hodin. 
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PŘÍSPĚVKY DOPISOVATELŮ

Adventní koncert učitelů
ZUŠ F. X. Richtera v Holešově  

Nebývá v posledních letech zvykem, aby 
byl sál holešovského kina Svět zaplněn té-
měř do posledního místečka a aby byla nou-
ze o lístky na uváděné představení – tak tomu 
však bylo v sobotu 21. listopadu při premié-
ře představení  divadelního spolku D6K s ná-
zvem Pohlednice z Anatěvky v režii Vlaďky 
Dvořákové z Holešova. 

Inspirací k tomuto počinu byl legendární 
muzikál Šumař na střeše, a tak kinosál, zapl-
něný především holešovským publikem, oče-
kával s napětím, jak že se amatérští herci „po-
perou“ s přetěžkým tématem – a výsledek 
předčil všechna očekávání!!!  Přítomní diváci 
zhlédli příběh chudého mlékaře Tovjeho, kte-
rý žil kdysi kdesi v chudé židovské komunitě 

na Ukrajině a snažil se s celou rodinou dodr-
žovat léty zažité tradice. Celý příběh se ode-
hrává v období tragických událostí (židovské 
pogromy)  a ukazuje lidské štěstí i bolest, lás-
ku i závist.

Za všechny diváky přítomné v hledišti si 
dovolím srdečně poděkovat všem aktérům di-
vadelního představení – zhlédli jsme divadel-
ní kus odehraný s maximálním nasazením, se 
skvělými  individuálními výkony i lahodnými 
pěveckými sbory. Následná atmosféra pospo-
litosti a společné zábavy ve vestibulu kina jen 
podtrhla hodnotný kulturní zážitek…
Divadlo 6. května – BRAVO!!!

Mgr. Svatava Ságnerová

Pohlednice z Anatěvky aneb Poděkování 
Divadlu 6. května za skvělý výkon

Pozvánka
pro všechny členy a příznivce na tradič-
ní silvestrovskou vycházku, která se bude 
konat ve čtvrtek 31. prosince 2015 

8.10 - 8.15 Sraz účastníků vycházky na 
vlakovém nádraží (společné ochutnávání - 
kdo co vypálil, komu co vykvasilo a kdo co 
upékl)
8.21 - 8.34 Přesun vlakem do Byst-
řice pod Hostýnem (kdo zaspí, může 
odjet z Holešova autobusem v 10.10 a pak 
autobusem na Hostýn v 10.48) 
8.48 - 9.09 Přesun autobusem na 
Hostýn (resp.10,48-11,09)
9.15 - 9.30 Kochání se pohledem na 
Ježíška v jesličkách v kostele
9.30 -10.30 Svačinka v poutním 
domě
10.30 -13.00 Pěší přesun přes Skal-
ný na Rusavu doprovázený ochutnává-
ním všeho, co zbylo z vánočního pečení, 
všeho, co zbylo ze zabijačky a vůbec všech 
dalších přinesených dobrot. 

Varianty návratu domů:
A: Pěší přesun přes Lysinu, Žopy, Holešov
B: 3.05– 3,30 Přesun autobusem z Hořan-
ska do Holešova nebo 15.00–15.40 přesun 
autobusem z Hořanska do Holešova s pře-
stupem v Brusném 
C: Návrat na Tři krále po zběsilém bloudě-
ní  v kašavských hvozdech

Také ve Všetulích stojí opět letos vánoč-
ní strom. Stříbrný smrk zdobí zářící kome-
ta z dílny pana Lojčíka. V neděli  29. listopa-
du jej po požehnání děkanem P. Walczakem 
spolek „Všetuláci sobě“ rozsvítil a symbolic-
ky také zapálil i první svíci na adventním věn-
ci. Adventní atmosféru umocnil lidový všetul-
ský sbor zpěvem písní, hospodyňky svařeným 
vínem a cukrovím. Následující neděli přijal 
pozvání P. Ptáček ze Žeranovic. Srdečně vás 
zveme na další adventní neděle již se zpěvem 
vánočních koled. Začínáme v 17 hodin, tak ne-
zapomeňte a přijďte mezi nás.                      

  Lenka Karhanová 

Vánoční strom ve Všetulích

Dne 1. prosince v podvečer proběhl v kos-
tele  Nanebevzetí Panny Marie koncert uči-
telů zdejší základní umělecké školy. Před za-
plněným prostorem chrámu se představili 
pedagogové hrající na smyčcové, klávesové  
i dechové nástroje ve skladbách převážně ba-
rokního období. 

Nechyběl ani zpěv či původní skladby La-
dislavy Jančové a Nelly Billové. Posluchači 
ocenili i bravurně zahrané varhanní sklad-
by v podání Ludvíka Šuranského. Ten chys-
tá své samostatné vystoupení  19. ledna 2015 
v 18.00 hod. na již VII. varhanním koncertě. 

Ředitelství školy a pedagogický sbor pře-
jí všem klidné a láskyplné prožití svátků 

vánočních a do nového roku  zdraví, štěstí  
a hojnost osobních i pracovních úspěchů. 

Ředitelství a kolektiv pedagogů 
ZUŠ F. X. Richtera Holešov
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Posezení se seniory v Tučapech
V pátek 20. listopadu se v kulturním domě  
v Tučapech konalo posezení se seniory. Ve-
černí program zahájilo vystoupení dětí  
z místní mateřské školy. Celé jejich pásmo 
sklidilo velký obdiv a potlesk. Následovala 
zpráva předsedy osadního výboru pana Chy-
tila za uplynulé období. Pan starosta mgr. Sei-
fert následně pozdravil přítomné občany a se-
známil je s aktuálními probíhajícími projekty 
v obci. V navazující diskuzi s občany odpoví-
dal na jejich dotazy.
O zábavu ve zbytku večera se postarala de-
chová hudba z Hulína, která nenechala snad 
ani jednu osobu si nezazpívat nějakou pěknou 
písničku.
Celý večer se nesl ve velmi pohodové a pří-
jemné atmosféře, kterou vytvořili nejen účin-
kující, ale hlavně místní občané, kteří se sešli 
ve velmi hojném počtu.
Zdeněk Chytil, předseda OV Tučapy

Výbor dobré vůle Nadace Olgy 
Havlové pomohl i Charitě Holešov
V září letošního roku zažádala Charita Ho-
lešov vypsáním projektu z programu „Seni-
or“ o příspěvek od Výboru dobré vůle Nadace 
Olgy Havlové. Cílem získání financí z toho-
to projektu bylo rozšíření sortimentu kom-
penzačních pomůcek pro osoby se sníženou 
soběstačností nebo s tělesným handicapem 
a umožnit jim tak zlepšit podmínky rekonva-
lescence či domácí léčby. Protože rok od roku 
přibývá klientů, kteří půjčovnu kompenzač-
ních pomůcek Charity Holešov využívají, bylo 
nutné navýšit počet polohovacích postelí a in-
validních vozíků. Celková suma za nákup po-
můcek se vyšplhala na 30.000 Kč a tato část-
ka nám k tomuto účelu byla koncem října 
2015 schválena!!!
 Jsme rádi, že tímto způsobem můžeme klien-
tům a jejich rodinám pomoci.
Výpůjční doba půjčovny kompenzačních po-
můcek je v sídle Charity Holešov v Tovární 
1407 od pondělí do pátku od 8.00 do 9.00  
a od 12.30 do 13.30 hod. Mimo pracovní dobu 
je možná výpůjčka pouze po domluvě s pově-
řeným pracovníkem. Pomůcky jsou zapůjčo-
vány na základě písemné smlouvy, jejíž sou-
částí je také ceník. 
Více informací najdete na www.holesov.cha-
rita.cz.

Za Charitu Holešov 
Leona Machálková

Dílna v 1. Základní škole je v novém kabátě
Holešov| Technická výchova má na naší ško-
le velkou tradici. Bohužel v posledních letech 
došlo na mnoha školách ke zrušení technické 
výchovy. Školní dílny byly rušeny, případně 
nebyly modernizovány. 
Na 1. Základní škole Holešov je tomu jinak. 
Technickou výchovu jsme nezrušili, ale na-
opak se snažíme v rámci pracovních činnos-
tí rozvíjet technické dovednosti, pracovní ná-
vyky a vytvářet u dětí pozitivní vztah k práci. 
Proto jsme velmi přivítali výzvu 57 MŠMT za-
měřenou na rozvoj polytechnického vzdělává-
ní na základních školách. Dotace na projekt 
pod názvem „Technické vzdělání – brána do 
světa“ nám umožnila zmodernizovat vybavení 
školní dílny nakoupením nových hoblic, aku 
vrtaček, pilek na dřevo a dalšího nářadí pro 
žáky. 
Pracovní činnosti v nových školních dílnách 
jistě přispějí k rozvoji manuálních doved-
ností našich žáků. Stejně tak bychom chtěli 

v příštím roce modernizovat vybavení školní 
kuchyně, kde vyučujeme vaření. Obě zrekon-
struované pracovní učebny tak výrazně při-
spějí ke kvalitě pracovní výuky na naší škole.

Mgr. Petr Oral, zástupce ředitelky

Holešov| Několik žáků naší školy se v týd-
nu od 1. do 7. listopadu zúčastnilo týdenního 
zájezdu do Anglie. Po dlouhé cestě Němec-
kem, Holandskem, Belgií a Francií nás hned 
po příjezdu na britské ostrovy přivítalo typic-
ky britské počasí, které nás provázelo skoro 
celý týden.

V pondělí večer jsme byli rozděleni do 
anglických rodin ve městě Worthing. Někte-
ré rodiny přijely autem, některé přišly pěšky  
a pár jich přijelo i taxíkem. Worthing je pěkné 
městečko, velikostně možná podobné Holešo-
vu. Všechny domky v ulici jsou stejné, všech-
ny jsou malé a mají zahrádku.

V pondělí a v pátek jsme navštívili hlav-
ní město Velké Británie – Londýn. Na progra-
mu byl Tower of London, stará pevnost dnes 
využívaná jako sídlo korunovačních klenotů, 
Tower Bridge, nejspíš nejznámější most přes 

řeku Temži, Shakespearovo divadlo Globe  
a budova Parlamentu s Big Benem.

Mimo Londýn jsme stihli navštívit napří-
klad Royal Pavilion v Brightonu, zámek v asij-
ském stylu, a útesy Seven Sisters, kde jsme 
pěkně promokli. Většina exkurzí se nesla  
v duchu Viléma Dobyvatele, krále Anglie. Pro-
šli jsme například městem Hastings, v jehož 
okolí se odehrála bitva u Hastings, kde Vilém 
Dobyvatel porazil posledního anglosaského 
krále Anglie Harolda II.

V anglické škole jsme měli kvůli jazykové 
bariéře trochu volnější vyučování. Byli jsme 
rozděleni do tří skupin, většinou kolem pat-
nácti žáků v jedné třídě. Učitelům jsme vět-
šinou rozuměli, protože se snažili mluvit po-
malu. A my jsme mluvili nejen v hodinách, ale  
i v rodinách, kde jsme byli ubytovaní.

 Barbora Lipnerová, 8. A

Zájezd 1. ZŠ do Anglie

Tříkrálová sbírka 2016 
na Holešovsku, 

(Holešov a okolní obce) 
se bude konat 

v sobotu 9. ledna 2016.

Děkujeme všem, kdo nám 
pomáhají pomáhat.
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V úvodu článku je nutno zmínit, jakým 
způsobem se utvořila družba mezi hasiči  
z Holešova a hasiči z chorvatského města 
Novi Marof. 

Je tomu více než osm let, kdy se poprvé 
setkali představitelé a členové nyní již dru-
žebních hasičských sborů. Stalo se tak v roce 
2009, kdy členové jednotky hasičů města 
Holešov navštívili hasičskou stanici dobro-
volných hasičů města Novi Marof. Tato ná-
vštěva proběhla čistě náhodou, kdy při projíž-
dění kolem stanice byly otevřeny jedny z vrat  
a vevnitř probíhal čilý ruch. Vzhledem  
k tomu, že hasiči k sobě mají vždy blízko, bylo 
hned rozhodnuto o návštěvě této stanice. 
Tehdy první návštěva proběhla velmi spěšně 
z důvodu návratu českých hasičů zpět do vlas-
ti. Při tomto prvním setkání byla mezi veliteli 
obou jednotek dohodnuta návštěva jednotky 
hasičů města Holešov v chorvatském městě 
Novi Marof u příležitosti konání soutěže v zá-
sahové činnosti. Zmíněná návštěva proběhla 
a jednotka z Holešova se zásahové soutěže zú-
častnila s dobrým výsledkem. Následně byli 
hasiči z Chorvatska pozváni na návštěvu ha-
sičské pouti, která se koná každý rok na Sv. 
Hostýně. I chorvatští hasiči svým slibům do-
stáli a přijeli, tím byla odstartována vzájemná 
spolupráce obou sborů. Toto vzájemné přátel-
ství přetrvalo po celých osm let a vztahy mezi 
sborem z České republiky a Chorvatska se jen 
utužovaly.

Nyní ovšem k nedávné minulosti a sou-
časnosti družby mezi holešovským sborem 
a sborem z města Novi Marof. Je tomu ne-
celého půl roku, co Sbor dobrovolných hasi-
čů Holešov spolu se Sokolem Holešov oslavil 
135 let své existence. Právě při této příleži-
tosti se rozhodly oba sbory, že podepíší prv-
ní část družby. Nutno říci na vysvětlenou, že 

Holešov a Novi Marof dovršily druhou 
etapu podpisu družby v zásahové soutěži

byly vyhotoveny dva archy pro podpis družby. 
První vyhotovený arch byl podepsán při slav-
nostní schůzi SDH Holešov konané právě při 
příležitosti oslav 135 let. Kromě zmíněné prv-
ní etapy podpisů si pro holešovské hasiče při-
chystali ti chorvatští velmi milé překvapení, 
a to ocenění formou medailí za mezinárodní 
spolupráci. Tyto medaile převzali z rukou pre-
zidenta DVD Novi Marof zakladatelé družby. 
Tím byla završena první část podpisů.

Druhá etapa podpisů proběhla před pár 
týdny, a to u příležitosti konání soutěže za-
měřené na zásahovou činnost v chorvatském 
městě Novi Marof. Celý podpis se opět nesl 
ve slavnostním duchu. Družba byla podepsá-
na za přítomnosti všech představitelů DVD 
Novi Marof. Dále za přítomnosti krajského 
prezidenta dobrovolných hasičů Varaždin, 
představitelů města a také všech soutěžních 
družstev. Při podpisu družby holešovští hasiči 
předali svým chorvatským kolegům, kteří stáli 
u založení společné spolupráce, medaile SHČ-
MS (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska) 
za mezinárodní spolupráci III. stupně. Spo-
lu s medailemi byl předán také velmi hezký  

a hodnotný dar. Tímto darem byla čtyřiadvace-
tikarátovým zlatem pozlacená ozdobná hasič-
ská sekera. Po tomto slavnostním aktu probí-
haly ještě společné rozhovory u dobrého jídla 
a pití. Následně vzhledem k tomu, že samotná 
soutěž i podpis družby probíhaly v neděli, mu-
seli se hasiči z Holešova pomalu, ale jistě ode-
brat dopravním vozem zpět do Holešova.

Na závěr je nutno zmínit i výsledek snaže-
ní holešovských hasičů na chorvatské soutěži. 
Bohužel je nutno konstatovat, že v letošním 
roce se členové jednotky umístili až ve druhé 
polovině výsledkové listiny. Nikoliv však po-
slední. V letech minulých tomu ovšem bylo ji-
nak. Hasiči města Holešov se umísťovali pře-
vážně v horní polovině výsledkových listin. 
Tento malý neúspěch ovšem bohatě vyvážil 
slavnostní podpis družby a skvělá kamarád-
ská atmosféra, kterou si pro nás naši chorvat-
ští kamarádi jako vždy přichystali.  Teď je již 
na dalších generacích obou sborů, jakým způ-
sobem budou dále v tomto důstojně započa-
tém přátelství pokračovat.

Martin Horňák

SEMAFOR aneb Čaj o páté pořádaný spolkem Každý může pomáhat
Letos členové spolku Každý může pomá-

hat zorganizovali v Holešově několik odpo-
ledních setkání při hudbě pod názvem „Čaj  
o páté“. Poslední „Čaj“, který se konal 22. lis-
topadu 2015, byl věnován úspěšnému období 
populárního a oblíbeného divadla „ sedmi fo-
rem“ SEMAFOR a organizátoři pro návštěv-
níky přichystali kromě prezentace činnos-
ti divadla i další hudební lahůdku – hostům 
se představil Dixieland ZUŠ Hulín se skvělý-
mi muzikanty a zpěváky pod vedením pana 
Petra Poláka. Celý večer se linul ve zname-
ní vzpomínek na SEMAFOR ve formě tiště-
ných i promítaných prezentací, malého zpěv-
níčku a také povídáním o Jiřím Sehnalovi 

(Jethro Spencer McIntosh). Přítomní hosté si 
s chutí společně zazpívali semaforské melodie  
s Dixielandem a řada z nich si i zatančila. Po-
vídání, hudba, zpěv i tanec - taková je před-
stava členů spolku KMP o charakteru pořá-
daných akcí. Zaplněné prostory Cinema Café 
pak byly dostatečným poděkováním organizá-
torům a motivací pro další plánované večery. 

Další Čaj o páté bude věnován zpěvákovi 
Waldemaru Matuškovi – chcete-li si s námi 
zavzpomínat a třeba si i zazpívat a zatančit, 
zveme vás na příští Čaj o páté, který budeme 
organizovat začátkem roku 2016. O přesném 
termínu budeme včas informovat. 

Ľubica Bartáková, Každý může pomáhat
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Za angličtinou do Londýna
Druhá základní škola Holešov se zapojila 

do Výzvy č. 56 mezi prvními žadateli. Byla to 
opravdu výzva – umožnit dětem  podívat se 
do anglicky mluvící země a navíc se zúčastnit 
také výuky s rodilým mluvčím. To vše hrazeno 
Evropskou unií, takže žáci si platili pouze své 
osobní výdaje. Zájem  byl veliký, proto jsme 
museli stanovit podmínky výběru. Tato kri-
téria byla přísná, rozhodovala nejen známka  
z angličtiny a chování, ale i aktivita v hodi-
nách a také zapojení do jiných celoškolních 
akcí. Bylo vybráno dvacet nejlepších žáků, 
kteří společně se dvěma učitelkami odjeli  
2. listopadu na týden do Londýna.

Se žáky naší školy jsme v minulosti na-
vštívili Anglii už několikrát, ale letos poprvé 
jsme měli pobyt spojený s výukou. V Londý-
ně jsme zhlédli nejzajímavější a nejznámější 
místa jako The Tower, The Tower of London, 
Trafalgar Square, London Bridge, Milleni-
um Bridge, Sant Paul’s Cathedral, Trafal-
gar Square, The London Eye, navštívili jsme 

světoznámá muzea. Zajeli jsme se také podí-
vat na nultý poledník v Greenwich Park a do 
Brightonu. Dopoledne se žáci vždy učili (cel-
kem tři hodiny denně), odpoledne jsme věno-
vali památkám. 

Kromě samotné výuky a zhlédnutí všech 
atraktivních míst byl pro žáky nezapome-
nutelný pobyt v anglické rodině, kde byli 

ubytovaní. Poznali tak opravdový život v ro-
dině cizí země, jejich zvyky.

Žákům se tento pobyt s výukou velmi lí-
bil. Ještě dnes, když si o této zkušenosti vy-
právíme, si často postesknou, že by (i za cenu 
zdlouhavé a úmorné cesty autobusem) vyrazi-
li do Londýna znovu.

Mgr. Lenka Janská

Skauti otevřeli dveře svých kluboven

Každý týden holešovskou skautskou klu-
bovnou projde více než dvě stě nohou. Nejví-
ce je v ní živo během pátků. A právě v pátek 
13. listopadu skauti klubovnu otevřeli pro ko-
hokoli, kdo byl zvědavý, co se za jejími zdmi 
skrývá. Přes padesát návštěvníků včetně sta-
rosty města Rudolfa Seiferta a místostarosty 
Jaroslava Chmelaře si prohlédlo jak klubovnu 
dívčího oddílu Slunečnice, klubovnu chlapec-
kého oddílu Bílý jednorožec, tak i oblíbenou 
čajovnu s vyvýšeným pódiem a barevnými 
polštáři na sezení. Právě zde si mohli účastní-
ci odpočinout a podívat se na promítání fotek 
z táborů a dalších akcí.

Do nových prostor v suterénu bývalé 
Střední odborné školy Pivovarská se holešov-
ské skautské středisko přestěhovalo na začát-
ku minulého školního roku. Dříve skauti síd-
lili v suterénu sousední základní umělecké 

školy, který však trpí vysokou vlhkostí a ne-
dostatečným osvětlením. Na starou klubovnu 
mohli návštěvníci zavzpomínat skrze vysta-
vené kroniky. Nové skautské sídlo se podaři-
lo rychle zabydlet a původně bílé stěny dnes 
zdobí velkoformátové fotky, diplomy i ba-
revné nástěnky. Kromě nich na návštěvníky 
čekala i soutěž v balení spacáku na rychlost  
a klikování. O malé občerstvení se postaraly 
skautky z družinky Dráčat.

Bez klubovny se skautský program dá jen 
těžko představit. Jednotlivé družinky se v ní 
schází každý týden na svých pravidelných 
schůzkách. Pokud vás zajímá, jak to ve skaut-
ské klubovně vypadá, přijďte ji v čase schůzek 
navštívit i vy.

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

Ani o sobotách nezůstávají brány 3. Základní 
školy v Holešově zcela zavřené. Na sobotu 7. 
listopadu jsme si připravili další pozvání pro 
rodiče našich žáků i ostatní veřejnost, tento-
krát do školní jídelny. Kdo měl zájem, mohl 
se přijít podívat a ochutnat obědové menu, 
které připravily  paní kuchařky ze školní ku-
chyně naší školy. Pozvání využilo 107 stráv-
níků. I přes deštivé počasí se před dvanác-
tou hodinou u školy objevovaly skupinky dětí  
a dospělých, kteří se těšili na polévku s já-
trovými knedlíčky, kuřecí řízek v těstíčku  
s bramborovou kaší a okurkový salát nebo 
vepřové kung-pao s rýží a ledovým salátem. 
Že bude chutnat maminkám, to jsme tak tro-
chu předpokládali, ale když spokojeni odchá-
zeli i tatínkové, kteří by prý na takový oběd 
chodili klidně každou sobotu, byla to velká 
poklona především pro naše paní kuchařky.

Mgr. G. Kovářová, zástupkyně ředitele školy

Sobotní oběd pro rodiče



26 Holešovsko

Výročí - leden 2016

Prosinec  2015
30. 11.– 4. 12. VÁNOČNÍ FOCENÍ v TYMY 
od 15.00 do 17.00, dáreček pro rodiče a blízké, 
cena: 20,- Kč
30. 11.- 15. 12. MALÝ VÁNOČNÍ JARMARK  
V TYMY – přijďte se vánočně naladit, výstavka vý-
robků dětí z kroužků TYMY a drobných řemeslní-
ků, od 15.00 do 18.00
2. 12. KREATIVNÍ DÍLNA S BÁROU 
v ulici Pivovarská od 16.00 do 19.00, přijďte se 
kreativně vyřádit při malování na hedvábí, cena: 
100,- Kč lektorné + cena materiálu, přihlášky do 
30. 11. 
4. 12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V TYMY – od 17.00 
pro členy kroužků a jejich kamarády, možnost pro 
děti přinést vlastní balíček, vstupné dobrovolné
4. 12. VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍČKY JE-
ŽÍŠKOVI na náměstí Dr. E. Beneše 
od 14.30, přijďte s dětmi napsat přáníčko a spo-
lečně poslat po balónku Ježíškovi
5. 12. PŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇ zájezd, cena: 530,- 
Kč, odjezd v 9.30 z AN Holešov, společná prohlíd-
ka předvánoční Vídně, vánoční trhy u radnice, 
volný program, přihlášky do 24. 11.
OD 5. 12. VÝSTAVA KERAMICKÝCH ČERTŮ  
v prostorách TYMY od 8.00 do 18.00
7.– 11. 12. VÁNOČNÍ DÍLNIČKY
přijďte si vyrobit malý dáreček pro kamarády, ro-
diče … od 15.00 do 17.00, přihlášky předem, cena: 
10,- /20,- , 30,-/ dle výrobku
7.– 11. 12. SRDÍČKOVÉ DNY charitativní sbírka

9. 12. ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY na náměstí Dr. E. 
Beneše od 17.30, celostátní akce 
10. 12. KREATIVNÍ DÍLNA S BÁROU v TYMY
od 16.00 do 19.00, přijďte se kreativně vyřádit při 
malování na hedvábí, 
cena: 100,- Kč lektorné + cena materiálu, přihláš-
ky do 8. 12.
11. 12. PREMEDICAL  od 9.00 do 20.00                  
možnost preventivního vyšetření, objednávky 
předem v kanceláři TYMY
11.- 12. 12 VÝTVARNÉ NOCOVÁNÍ V TYMY
od 18.00 do 10.00, výtvarné soustředění se spo-
lečným nocováním, vyzkoušíme keramiku, en-
kaustiku, cena: pro děti z kroužků 100,- Kč, pro 
ost. 150,- Kč, přihlášky do 10. 12.
12. 12. VÁNOČNÍ JARMARK V ROŽNOVĚ POD 
RADHOŠTĚM Valašské muzeum v přírodě – na-
bídka dárků tradičních řemeslníků s bohatým 
programem, odjezd v 8.00 z AN Holešov, 
cena:  150,-/osobu, dítě do 3 let na klíně zdarma, 
přihlášky do 30. 11.
12. 12. REBORN SQUAD KIDS BATTLE 
taneční breakdance soutěž pro děti do 15 let, od 
14.00 (registrace od 13.00), startovné/vstupné: 
40,- Kč
12. 12. KOUZELNICKÁ ŠKOLA od 14.00,  jednot-
livý vstup 50,- pro ostatní, přihlášky do 10. 12.
13. 12. VÁNOČNÍ FLORBALOVÝ TURNAJ
od 10.00, 5členná družstva, přihlášky do 4. 12., 
startovné 30,- Kč/ hráč
14.-18. 12. PLYŠÁK PRO RADOST

dětská charitativní sbírka na náměstí Dr. E. Bene-
še od 15.30 do 18.00
15. 12. VÁNOČNÍ POHLAZENÍ
od 16.00 – vystoupení dětí z kroužků TYMY pro 
rodiče a hosty spojená s vánoční nadílkou pro čle-
ny kroužků v tělocvičně, vstupné dobrovolné
16. 12. TURNAJ „ČLOVĚČE, NEZLOB SE, VÁNO-
CE SE BLÍŽÍ“ od 15.30 do 16.30 v TYMY, cena: 5,- 
Kč, přihlášky do 15. 12.
18.-19. 12. VÁNOČNÍ NOČNÍ DESKOHRANÍ od 
18.00, cena: 100,- pro členy Deskohraní, 
150,- ostatní, přihlášky do 15. 12.
19. 12. RC MODELY od 14.00 do 18.00, vstupné 
20,- Kč
20. 12. ZVONEČKOVÉ KOLEDOVÁNÍ 
SE ZRNÍČKEM od 9.00 na náměstí Dr. E. Beneše
21. 12. PEČENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ
od 16.00 do 18.00 v TYMY, přijďte si upéct per-
níčky, rohlíčky …, cena: 40,- Kč děti, 70,- Kč do-
spělí, přihlášky do 16. 12.
28.-29. 12. DĚTSKÝ SILVESTR v TYMY
od 18.00, noc plná překvapení a zábavy s půlnoč-
ním „přípitkem“, 
cena: 100,- pro členy Deskohraní, 150,- ostatní, 
přihlášky do 17.12.
VÁNOČNÍ PROVOZ: 21., 22., 23., 28., 29. a 30. 
12. od 10.00 do 16.00
/TM klub, stolní tenis, trampolína, kulečník, 
fotbálek, zájemci o pronájem tělocvičny a dal-
ších prostor, rezervujte si čas předem v kancelá-
ři TYMY/

4. 1. 1921 Narozen VYHLÍDAL, Oldřich, básník, překladatel, maturita 
na holešovském gymnáziu r. 1941. Po válce studoval na Filo-
zofické fakultě Karlovy univerzity psychologii a sociologii. Po 
dobu studií pracoval jako zedník, drenážník, kolportér. Studia 
předčasně ukončil, těžkou práci nevydržel, začal brát invalid-
ní důchod. Vrátil se do Všetul, kde pracoval a později při plné 
invaliditě se vrátil do Prahy. Pracoval jako úředník a korektor  
v Technickém nakladatelství (1951–1957) a v sekretariátě Svazu 
československých spisovatelů, vstoupil do redakce nakladatel-
ství Československý spisovatel, kde pracoval do r. 1981. Verše 
publikoval od r. 1946 v denících a časopisech Literární noviny, 
Kultura, Host do domu, Tvorba aj., účastnil se básnických al-
manachů 1956–59, 1973 a 1974. Překladatel starokorejské lyri-
ky, německé, maďarské, bulharské, arménské a rumunské po-
ezie. Výroční cenu Svazu českých spisovatelů za literaturu roku 
1988 obdržel in memoriam za sbírku „Ars poetica: verše z ne-
moci“. (+ 14. 5. 1989 v Praze) – 95. výročí narození

11. 1. 1946 Zemřel DOKOUPIL, Antonín, farář a děkan v Kvasicích, te-
ologický spisovatel, autor životopisů světců a dějin papežů, 
překlady náboženské literatury z latiny a italštiny. Teologické 
spisy: „Sv. otec Pius XI.“ (1929), „Světec Don Bosco“ (1934), 
trojdílná publikace „Papežové“ (1931-1932, 1934, 1938) 
pod pseudonymem P. Alberti. (* 13. 6. 1881 v Žeranovicích)  
– 70. výročí úmrtí

14. 1. 1926 Narozen TOMŠŮ, Miroslav, MUDr., CSc., dětství prožil ve Vše-
tulích, v Holešově absolvoval gymnázium, r. 1950 promoval na 
Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Lé-
kařskou praxi zahájil v Bruntále, od r. 1957 v Olomouci. Jako 
chirurg díky odborným a organizačním kvalitám získal věhlas 

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

doma i v zahraničí. V září 1983 ustanoven jako přednosta 1. 
chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, stal se ve-
doucím katedry chirurgie Lékařské fakulty Palackého univer-
zity a r. 1983 jmenován univerzitním profesorem. Stál u zrodu 
laserového skalpelu. Jako první český lékař provedl 16. 9. 1981 
úspěšnou operaci za pomoci laserového paprsku. Historický 
význam této akce zachytil televizní film Paprsek světla - papr-
sek naděje. Hluboký vztah k umění - literatuře, hudbě, filmové 
tvorbě. Působil v porotě i organizačním štábu festivalu Acade-
mia film Olomouc. Jeho ostatky jsou uloženy na hřbitově v Ho-
lešově. (+ 20. 1. 1999 v Prostějově) – 90. výročí narození

23. 1. 1931 Zemřel PECK, Eduard, učitel, autor dějepisných a národopis-
ných prací se vztahem k Holešovsku. Za učitelského působení 
v Holešově a v Domaželicích u Dřevohostic sepsal „Lid na Vi-
zovicku“. V Holešově uspořádal r. 1889 výstavku starožitností. 
Prováděl ve vesnicích na Holešovsku archeologické výzkumy. 
R. 1892 vydal u Lamberta Klabusaye v Holešově „Okresní hejt-
manství holešovské“, popisující soudní okresy Holešov, Vizovi-
ce a Bystřice pod Hostýnem. Sborník „Upomínka na národo-
pisnou a průmyslovou výstavu v Holešově roku 1893“ obsahuje 
jeho studie o lidovém kroji a jiných tématech. (* 10. 10. 1857 ve 
Vrahovicích u Prostějova) – 85. výročí úmrtí

30. 1. 1966 Zemřel ŠERÝ, Karel, hudební pedagog, absolvoval Janáčkovu 
varhanní školu v Brně, profesor na gymnáziích i na učitelském 
ústavu v Kroměříži, ředitel kůru a učitel hudby v Uherském 
Brodě a v Holešově (1920–1929), kde byl i dirigentem Podho-
ranu, přednášel na Pedagogické fakultě Palackého univerzity 
v Olomouci (1948-1950) (* 22. 6. 1892 ve Valašských Klobou-
kách) – 50. výročí úmrtí
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Bludičkový průvod a beseda se seniory v Žopech

Letos na jaře naše škola přihlásila do an-
kety „Strom roku 2015“ lísku tureckou ros-
toucí ve Smetanových sadech.  Žáci a učitelé 
společně zpracovali v rámci českého jazyka 
příběhy o stromu, v rámci přírodopisu vyhle-
dávali informace k tomuto zelenému veliká-
novi a na základě jejich úsilí porota vybrala 
strom mezi dvanáct finalistů, což bylo pro nás 
velkou odměnou. 

V celorepublikové anketě pak následně 
líska na základě dárcovských dms a podpi-
sových archů, které byly zpoplatněny, obsa-
dila velmi pěkné desáté místo. Touto cestou 
bychom rádi poděkovali všem dárcům, kteří 
podpořili zajímavou aktivitu. Naším prvot-
ním cílem nebylo za každou cenu zvítězit, jak 
se možná někdo domníval, ale zakomponovat 

Spolupráce s nadací Partnerství 
a 2. Základní školou Holešov pokračuje

tuto aktivitu do výuky a podpořit ekologické 
cítění, vztah k přírodě a k městu. Vyhlášením 
„Stromu roku 2015“ ale naše snažení nekon-
čí, naopak budeme v ekologických aktivitách 
pokračovat . 

A co nás čeká dále? Z výtěžku dms a pod-
pisových archů zrealizujeme naši myšlen-
ku, kterou je výsadba nového stromu v jar-
ním období v těsné blízkosti školy. Už teď 
vidíme, že tato environmentální aktivita byla 
zdrojem poučení a o to nám ve škole jde pře-
devším. Péči nad novým stromkem převez-
mou žáci ze školní družiny a školního klu-
bu, kteří se v podzimním období věnovali 
„stromovědě“.  

Jako pedagogové zapojíme žáky i do dal-
ších projektů, které povedou k  lásce k přírodě 
a především ke vnímání krás našeho bezpro-
středního okolí. A co napsat závěrem: Strom, 
který žije s námi, jsme společně našli. A co vy, 
máte také takový?        

Mgr. Hana Hlobilová

Koncem října uspořádal Osadní vý-
bor Žopy a Dětský klub Sovička „Bludičkový 
průvod“.

Temný podvečer rozsvítily barevné září-
cí lampiónky, které mířily cestou necestou do 
areál Pod lesem. Tam pro všechny přítomné 
připravila děvčata ze Sovičky příjemný pro-
gram s kytarou u táboráku. Závěrem se všich-
ni pokochali krásnou ohnivou show, kterou 
předvedla skupina Phoenix. Pořadatele pře-
kvapila nečekaně velká účast.

O měsíc později byla další pořádaná akce  
zaměřená na naše nejstarší spoluobčany - se-
niory. Každoroční posezení pro ně se již neslo 
ve vánočním duchu, který do sálu vnesli svým 

působivým vystoupením andělíčci a vánoční 
skřítkové z Mateřské školy Žopy. Novinkou 
byla dataprojekce fotografií s průřezem akcí 
v naší obci za letošní rok. Klidný čas advent-
ní všem seniorům popřáli zástupci města Ho-
lešova – starosta Mgr. Rudolf Seifert a mís-
tostarosta Bc. Jaroslav Chmelař.

A před závěrem roku ještě společně na-
sajeme vánoční atmosféru u rozsvícení vá-
nočního stromu s novinkou - čertovskou 
procházkou.

Martina Sedláčková

Foto z akcí na: www.zopy.cz 
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Z redakční pošty: Jiříkovo vidění? Kdepak, holá skutečnost!
Dlouho volali občané Kolonky (Za Cukro-

varem), z Količína a všichni ti, kteří používa-
jí cyklostezku od ul. Ovocná po můstek přes 
Rusavu ve směru na Količín, po jejím osvětle-
ní. Dalo by se říct, že se dočkali. Nejprve byla 
osvětlena svým způsobem nebezpečná závo-
ra, která má zabránit vjezdu motorových vo-
zidel na úsek cyklostezky po zahrady s chat-
kami, kam už motorová vozidla sice mohou 
jezdit, ale jen v opačném směru, tedy od měs-
ta. Po delší pauze konečně došlo v podzim-
ních měsících t. r. k dlouho slibovanému vy-
budování osvětlení cyklostezky až po cca již 
zmíněný můstek přes Rusavu. 

Jenže ouvej, zřejmě nebylo investoro-
vi (MÚ Holešov) přáno, aby toto plánované 
osvětlení provedl v rozsahu podle plánu. Stalo 
se totiž něco, co už snad nemůže nikoho pře-
kvapit: nejsou peníze. Takže investor se roz-
hodl improvizovat s tím, na co měl peníze,  
a tak se stalo, že toto dílo odvedl tak zhruba  
v 50procentním rozsahu. V praxi to znamená, 
že místo osazení sloupů svítidel  po každých 
cca 40 m jsou tyto sloupy instalovány po cca 

Osm přesvědčivých čertů prověřilo svědomí holešovských dětí

Povoz s čerty projížděl městem. Foto | Rudolf Seifert

80 až 90 metrech. Za jistých okolností by bylo 
možno říct „zaplať pánbůh!“ aspoň za toto, 
byť nedostatečné, nicméně přece jenom jaké-
si osvětlení. Ovšem o spokojenosti  uživatelů 
cyklostezky nemůže být řeč.

Přesto má i toto pozoruhodné „polodí-
lo“ osvětlení cyklostezky jednu „raritu“, která 
však není zrovna tou nejlepší vizitkou pro in-
vestora, tedy MÚ Holešov. 

Jde o to, že u výše zmíněné závory, kde již 
bylo dříve nainstalováno osvětlení, finančně 
„nedostatečně“ vybavený investor (MÚ) ne-
váhal půl metru od vedle již stojícího slou-
pu osvětlení postavit  další nový a vyšší sloup 
osvětlení. Lze vážně pochybovat, že to bylo 
proto, aby byla závora lépe osvětlena, a tak 
byla více bezpečná, ale s jistotou lze tvrdit, že 
to je totální odfláknutý pracovní zmetek, lido-
vě řečeno blbost, něco tak nesmyslného usku-
tečnit. Toto dvojí osvětlení je tam naprosto 
zbytečné, sloup s lampou osvětlení mohl být 
umístěn na mnohem potřebnějším, riziko-
vějším místě podél zdi, která vede souběžně 
s cyklostezkou. 

Vnucuje se však ještě jiná otázka, a sice 
jak je možné, že až v průběhu rozpracované-
ho díla investor zjistí, že na stoprocentní spl-
nění investice na veřejné  osvětlení vytyčené-
ho úseku  cyklostezky se nedostávají finance?

Jak byl tento investiční záměr schválen? Byl 
dostatečně zajištěn financemi, nebo se už pře-
dem vědělo, že se zrealizuje část osvětlení pro 
klid občanů, že se vůbec něco dělá? Nebo byla 
plánovaná investice (záměr) skutečně plně fi-
nančně zajištěná, ale „mimořádné“ (jaké?) okol-
nosti přesunuly část financí na jiný účel (však 
oni se s tím ti cyklisté nějak vyrovnají, že?).

Zdá se, že pracovníci odboru investic  
(a kontroly)  MÚ Holešov si s odpovědností 
za plnění a kvalitu plánovaných investic příliš 
starostí nedělají. Ať už se týká „náhlého“ zjiš-
tění nedostatku financí v průběhu rozpraco-
vané investice, tak paskvilu dvojitého osvět-
lení závory na cyklostezce. Bude opravdu 
zajímavé, jak se k tomu  všemu vyjádří před-
stavitelé MÚ Holešov, resp. odpovědní pra-
covníci z odboru investic.                 

Jiří Baťa

Vyjádření radnice:
Vidění „Jiříkovo“ je v tomto případě tro-

chu zkreslené a má příliš úzký zorný pohled. 
Situace ohledně nového osvětlení totiž není 
zdaleka tak dramatická a chaotická, jak by se 
mohlo běžnému pozorovateli zdát. 

Nové osvětlení ve zmíněné lokalitě je vy-
budováno v rámci investiční akce s názvem 
„Veřejné osvětlení - stezka Za Hájem“. Celá 
akce byla finančně poměrně dost náročná  
a počátkem roku nebyla ani zařazena do roz-
počtu města z důvodu její projektové přípra-
vy, proto město rozhodlo, že bude rozdělena 

do dvou etap. Tento postup je v podobných 
případech zcela běžný. 

Dohoda s dodavatelem byla taková, že 
budou letos kompletně provedeny výkopové 
práce, a pokud to finance městského rozpočtu 
dovolí, bude v oblasti za garážemi umístěn co 
největší počet nových sloupů veřejného osvět-
lení. V rámci této první etapy vyšly peníze  
z rozpočtu bohužel jen na každou třetí lampu. 

Jak už bylo zmíněno, původní varianta 
však s určitostí počítala pro letošní rok pře-
vážně pouze s výkopovými pracemi a skuteč-
nost, že se ještě tento rok podařilo alespoň 
takto osvětlit cyklostezku, vedení města pro-
sadilo a věříme, že to uvítá i většina cyklistů. 
Navíc můžeme uvést, že během příštího roku 

(a druhé fáze prací) budou lampy smyslupl-
ně doplněny. Nejedná se tedy o žádnou im-
provizaci, ale naopak. Jde o aktuální řešení 
dlouhodobějšího problému a snaha o zkvalit-
nění pohybu obyvatel města i cyklistů smě-
rem do lokality Za Cukrovarem i na Količín 
a Hulín.

Co se týká panem Baťou zmíněné „rarity“ 
– žádná není a vysvětlení je prosté. Výměna 
starého osvětlení za nové si žádá jistý techno-
logický postup a některé věci není možné udě-
lat okamžitě. Jelikož ani zapojení nové „lam-
py“ nebylo možné provést okamžitě, na místě 
zůstal sloup VO původní, aby bylo zachová-
no osvětlení oblasti. Nyní už je „stará lampa“ 
odstraněná.

Holešov | O nezvyklou atrakci ve městě se 
postarali místní dobrovolní hasiči. 

5. prosince večer uspořádali průjezd mi-
kulášské družiny Holešovem. Povoz s koň-
mi zastavil na několika předem stanovených  
a avizovaných zastávkách (většinou v míst-
ních hospodách).

Mikuláš, andělé a osm čertů v přesvědči-
vých maskách řádně potrápili svědomí dětí. :)

„Uvidíme z ohlasů lidí, jestli se akce líbila. 
Pokud ano, rádi bychom ji zopakovali a vytvo-
řili novou tradici,“ řekl za hasiče Petr Šidlík. 

Akce se konala za podpory rodičů dětí, ale 
také dalších sponzorů, kterým dobrovolní ha-
siči touto cestou děkují.                                            (roh)
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(Památce PhDr. Josefa Novosada)
Zůstal věrný svému rodnému kraji

Ve čtvrtek 29. října 
proběhlo poslední roz-
loučení s PhDr. Josefem 
Novosadem v chrámu 
Narození Panny Marie 
a sv. Anny v Rajnocho-
vicích. Josef Novosad se 
narodil  30. října 1932  
v Podhradní Lhotě. 

Josef Novosad se vydal  na cestu středoškol-
ských studií ve Valašském Meziříčí a po matu-
ritě do poslucháren univerzitních v Olomouci.

Po promoci vyučoval na základních ško-
lách. Své vzdělání si rozšířil na Karlově uni-
verzitě v Praze, v aule brněnské univerzity mu 
byl udělen akademický titul doktor filozofie. 
Rád vzpomínal na své působení a kolegy ve 
studijním středisku bývalé Univerzity 17. lis-
topadu, zaměřené na přípravu zahraničních 
studentů. Z té doby pocházejí jeho jazykové 
příručky, technická čítanka pro cizince a dal-
ší učební texty. 

Vedle mateřského jazyka a literatury, 
němčiny a ruštiny překládal i ze španělštiny  
a latiny, plynně četl texty psané kurentním 
písmem. Devět let prožil s kolegy a studenty 
holešovského gymnázia.  Znal jsem Josefa No-
vosada jako plachého, skromného,  hluboce 

věřícího člověka, jehož citlivá povaha, lásky i 
badatelské zájmy nebyly vždy  pochopeny. 

Po 38 let psal kroniku obce Podhradní 
Lhota a právem získal řadu ocenění, útyhod-
ná je bibliografie jeho příspěvků v novinách 
(v Týdeníku Kroměřížska, Holešovsku, Zpra-
vodaji města Bystřice pod Hostýnem, různých 
sbornících, ročenkách apod.), orientovaných 
na poznávání života, osobností, historie či 
pamětihodností Valašska a zejména našeho 
regionu.

Léta byl duší Zálhotského sborníku, 
proslulého pestrým obsahem i jazykovou 
kvalitou. 

Doktor Novosad spolupracoval s okres-
ním archivem, účastnil se bezpočtu vlasti-
vědných akcí, uskutečnil četné přednášky  
a obětavě se staral o svou rodinu. Oporou 
na životní pouti mu byla paní Marie, roze-
ná Šindelková, s níž vychoval dva syny. Při 
setkáních v Podhradní Lhotě i zájezdech 
studentů, čtenářů, kronikářů a ctitelů mís-
topisu nás svými náměty inspiroval k někte-
rým příběhům, které jsme se synem vydali 
v knihách historických příběhů a pověstí či 
v Zálhotském sborníku (např. o hradě Zub-
říč nebo olomouckém biskupovi Brunovi ze 
Schauenburku).

Doktor Novosad se osobně znal a spolu-
pracoval s různými písmáky a významnými 
osobnostmi (např. s historikem prof. dr. La-
dislavem Hosákem, bezručologem a znalcem 
českých legend prof. dr. Oldřichem Králíkem, 
sběratelem valašské slovesnosti prof. Kube-
šou, historikem prof. dr. Josefem Polišen-
ským nebo legendárním lukovským panem 
řídícím Rudolfem Matoušem, bystřickým Jo-
sefem Barboříkem a fryštáckým Františkem 
Bardodějem).

Bylo mi velice smutno, když jsem se dově-
děl, že nás opustil další kolega, kterého jsem 
již dávno přijal do hájemství svého srdce.  
V posledním letech prof. Novosad vzorně pe-
čoval o svou  nemocnou manželku Marii, bý-
valou zdravotní sestru, na jejíž ochotu a las-
kavost vzpomínají mnozí dodnes. Jaké úctě 
se těšil v Zálhotí pod Šaumburkem, jsme si 
plně uvědomili se starostou města Fryštáku  
Mgr. Lubomírem Doleželem i synem Sláv-
kem, jeho bývalými studenty, ve chvílích roz-
loučení za účasti hojného počtu obyvatelstva, 
přátel i rodiny. Čest Tvé památce!

PhDr. Česlav Zapletal, 
fryštácký kronikář a bývalý kolega 

z holešovského gymnázia
Redakčně upravil a zkrátil K. Bartošek 

Šustot andělských křídel, třpyt hvězd  
a zlatých vlasů – to bylo první, co účastníky 
Mikulášské besídky přivítalo ve velkém sále 
holešovského kina Svět. Po bližším rozhléd-
nutí mohli spatřit anděly od nejmenších a nej-
mladších až po ty největší a nejstarší. Téměř 
padesát! Kromě rodičů dětí (andílků), babi-
ček a dědečků se zde sešli příznivci Všetulské-
ho divadla, zvědaví na jejich další divadelní 
kus, členové orelské jednoty, KDU-ČSL a far-
níci holešovské farnosti, kteří toto odpoledne 
společně organizovali. 

Nejdříve se představily postavy spojené  
s adventem a lidovými zvyky v podání Všetu-
láků a s nimi přišel také svatý Mikuláš. Ten 
se ujal průvodního slova a pozval na pódium 
dětskou scholu i všechny přítomné anděly  
a andílky. Společně si zazpívali o tom, co an-
dělé celý den dělají. Velmi těžké to měla poro-
ta s hodnocením nejpěknějšího andílka, pro-
to se rozhodla odměnit všechny. Následovala 
očekávaná pohádka O perníkové chaloupce, 
která pobavila a rozezpívala celé hlediště. 
Ochotníci z Všetulského divadla za své výkony 

sklidili zasloužený potlesk. Mikuláš pak pří-
tomné pozval na animovaný film, který zob-
razoval jeho život, a slíbil, že po skončení pro-
mítání bude na andílky ještě čekat v předsálí 
překvapení. A taky ano – děti dostaly perníč-
ky, které si mohly samy nebo s pomocí rodi-
čů nazdobit. Radostná světýlka v jejich očích 
svědčila o tom, že všichni ti, kteří se o zdár-
ný průběh odpoledne zasloužili, nevynaložili 
své úsilí zbytečně. A svatý Mikuláš to zhod-
notil: „Myslel jsem, že budu dělat radost vám,  
a zatím ji děláte vy mně.“ Milena Machálková

Mikulášská besídka v holešovském kině Svět potěšila malé i velké
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24. schůze Rady města Holešova, která se konala 30. 11. 2015
I. Rada města Holešova vzala na vědomí vznik 
nové služby „Seďárna pro osoby bez přístřeší“,  
která bude sloužit v zimních měsících lidem bez domo-
va a bude provozována dle stanovených pravidel pro-
vozního řádu při teplotě -2 °C a nižší. Provozovatelem 
služby bude město Holešov.
Rada města Holešova schválila provozní řád 
nově vzniklé služby „Seďárna pro osoby bez přístřeší“.
Rada města Holešova vyjádřila souhlas s ukon-
čením registrace sociální služby „odlehčovací 
služby“, kterou poskytuje Centrum pro seniory, p. o., 
Holešov, Příční 1475.
I. Rada města Holešova schválila uzavření smlou-
vy č. 15237554 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rám-
ci OPŽP na akci „Zkvalitnění nakládání s odpady  
v Holešově“ dle předloženého návrhu. 
Rada města Holešova doporučila Zastupitel-
stvu města Holešova vzít na vědomí informaci  
o možnosti úplatného nabytí pozemku p. č. 2579/2, 
orná půda, o výměře 3.933 m2, z vlastnictví Ing. Zdeň-
ka Svobody, bytem Moravské Budějovice, za minimální 
kupní cenu 225 Kč/m2 do vlastnictví města Holešova  
z důvodu možného rozšíření zázemí společnosti Tech-
nické služby Holešov, s. r. o.
Rada města Holešova doporučila Zastupitel-
stvu města Holešova schválit úplatné nabytí 
pozemků p. č. 2521/6, zastavěná plocha a nádvo-
ří, o výměře 526 m2 a p. č. 2521/7, zastavěná plocha  
a nádvoří, o výměře 69 m2, k. ú. Holešov, z podílové-
ho spoluvlastnictví Ivo Chytílka, Ing. Jaroslava Chy-
tílka a Ludmily Šútorové do majetku města Holešova 
za kupní cenu 600 Kč/m2 a p. č. 2511/1, orná půda,  
o výměře 145 m2 a p. č. 2511/40, orná půda, o výměře 
45 m2, k. ú. Holešov, z podílového spoluvlastnictví Ivo 
Chytílka a Ing. Jaroslava Chytílka do majetku města 
Holešova za kupní cenu 300 Kč/m2.
I. Rada města Holešova schválila výpůjčku 
části městského pozemku p. č. 1828/1, ostatní plocha,  
o výměře cca 10 m2, k. ú. Dobrotice, Ivoně Krčmařové, 
bytem Dobrotice 41, za účelem umístění roštové příjez-
dové rampy, s účinností od 01.12.2015.
Rada města Holešova doporučila Zastupitel-
stvu města Holešova schválit směnu pozemků, 
a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do vlast-
nictví SFK ELKO Holešov, o. s., IČO 265 35 475, část 
městského pozemku p. č. 697, k. ú. Všetuly,  o výměře 
240 m2 a z vlastnictví SFK ELKO Holešov, o. s., IČO 265 
35 475, přejde do vlastnictví města Holešova část po-
zemku p. č. 698/1, k. ú. Všetuly, o výměře 569 m2.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu 
města Holešova schválit prodej části městského 
pozemku p. č. 70, ostatní plocha, o výměře cca 45 m2, 
k. ú. Všetuly, Vlastě Čechové, bytem Holešov, ul. 
Palackého 129,  za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady  
s prodejem spojené. Smlouva musí být uzavřena v ter-
mínu do 29. 04. 2016. Po marném uplynutí uvedené 
lhůty pozbývá toto usnesení platnost.
Rada města Holešova doporučila Zastupitel-
stvu města Holešova schválit
podání žádosti o nabytí pozemku p. č. 2520/8, ostat-
ní plocha, ostatní komunikace, o výměře 169 m2, k. ú. 
Holešov, z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových do  vlastnictví města Holešova. 
Rada města Holešova doporučila Zastupitel-
stvu města Holešova schválit
1. rozpočet města Holešova na rok 2016 dle předlo-
ženého návrhu. 
2. zmocnění Rady města Holešova k provádění roz-
počtových opatření dle předloženého návrhu.
Rada města Holešova doporučila Zastupitel-
stvu města Holešova schválit rozpočtový výhled 
na období 2016-2018 v předloženém znění.
Rada města Holešova doporučila Zastupitel-
stvu města Holešova schválit „Program regene-

race Městské památkové zóny“ a podpory památek 
v Holešově platný pro období 2016-2020.
Rada města Holešova schválila zřízení věcného 
břemene - služebnosti inž. sítě na části pozemku p. č. 
3765/1 v k. ú. Dobrotice, pro společnost E.ON Dis-
tribuce a. s., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČO 28085400, zastoupená společností E.ON Česká 
republika, s. r. o., České Budějovice, F. A. Gerstnera 
2151/6, IČO 25733591, v souvislosti se stavbou „Dob-
rotice - kabel NN, Kratochvíla“ dle předloženého 
návrhu.
Rada města Holešova schválila zřízení věcného 
břemene - služebnosti inž. sítě, na části pozemků p. 
č. 394/1, p. č. 394/3 v k. ú. Všetuly, pro společnost 
E.ON Distribuce a. s., České Budějovice, F. A. Gerstnera 
2151/6, IČO 28085400, zastoupená společností E.ON 
Česká republika, s. r. o., České Budějovice, F. A. Ger-
stnera 2151/6, IČO 25733591, v souvislosti se stavbou 
„Holešov, Hanácká - kab. smyčka NN, Janalík“ 
dle předloženého návrhu.
Rada města Holešova doporučila Zastupitel-
stvu města Holešova schválit odpis pohledávky 
na nájemném a službách zemřelého Jiřího Machka, 
bytem Holešov, pro nemajetnost.
Rada města Holešova schválila „Kroniku města 
Holešova 2014“ dle předloženého návrhu.
Rada města Holešova schválila uzavření smlou-
vy se společností VAK Kroměříž, a. s., na dodávku pitné 
vody včetně odvádění a čištění odpadních vod v budově 
čp. 1841, Holešov, U Střelnice, v předloženém znění.
Rada města Holešova doporučila Zastupitel-
stvu města Holešova schválit v souladu s ust. § 63 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s ust. § 3a zákona č. 553/1991 Sb.,  
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých činností 
obecní policie s obcí Žeranovice v předloženém znění.
Rada města Holešova doporučila Zastupitel-
stvu města Holešova schválit v souladu s ust. § 63 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s ust. § 3a zákona č. 553/1991 Sb.,  
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých činností 
obecní policie s obcí Jankovice v předloženém znění.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu 
města Holešova schválit na základě § 24 odst. 2 zá-
kona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. 
a), d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpi-
sů, obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015, kterou 
se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném pro-
stranství ve městě Holešově, dle předloženého návrhu.
Rada města Holešova doporučila Zastupitel-
stvu města Holešova schválit na základě § 14 odst. 
2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d)  
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně 
závaznou vyhlášku č. 1/2015, o místním poplatku 
ze psů, dle předloženého návrhu.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu 
města Holešova schválit na základě § 29 odst. 1 písm. 
o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d)  
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně 
závaznou vyhlášku č. 5/2015, kterou se vydává Po-
žární řád města Holešova, dle předloženého návrhu.
Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu 
města Holešova schválit na základě § 14 odst. 2 záko-
na č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění poz-
dějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-

zení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou 
vyhlášku č. 2/2015, o místním poplatku za užívání ve-
řejného prostranství, dle předloženého návrhu.
Rada města Holešova doporučila Zastupitel-
stvu města Holešova schválit na základě § 14 odst. 
2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d)  
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně 
závaznou vyhlášku č. 3/2015, o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
dle předloženého návrhu.
Rada města Holešova schválila společnosti Tech-
nické služby Holešov, s. r. o., nákup služebního refe-
rentského vozidla YETI OUTDOOR 2,0 TDI za cenu 
447.653 Kč bez DPH od společnosti DOBE-CAR Hole-
šov a mobilní ramenové pracovní plošiny LCV-3-15 za 
cenu 1.380.000 Kč bez DPH od společnosti CEFRA.
Rada města Holešova schválila v souladu s usta-
novením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet zaměst-
nanců zařazených do Městského úřadu Holešov na 76, 
a to s účinností od 01.01.2016.
Rada města Holešova zřídila v souladu s ustano-
vením § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích, v platném znění, Odbor kultury, školství  
a památkové péče s účinností od 01.01.2016.
Rada města Holešova schválila v souladu s § 102 
odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  
v platném znění, vnitřním předpisem č. 6/2015 nový 
organizační řád Městského úřadu Holešov s účinnos-
tí od 01.01.2016 dle předloženého návrhu.
Rada města Holešova přerušila projednávání 
zprávy „Zásady pro vyhlašování osobností města 
Holešova v oblasti sportu, kultury, volnočasových akti-
vit, sociálních služeb a pro vyhlašování Činu roku“.
Rada města Holešova schválila změnu finanční-
ho plánu příspěvkové organizaci 2. Základní škola 
Holešov dle předloženého návrhu.

Více na www.holesov.cz

Novinka v Knihovničce 
Holešovska

 V edici vlastivědných publikací o Ho-
lešově a Holešovsku vyšla v těchto dnech 
dlouho očekávaná knížka Miroslava Olšiny 
„Holešovské ulice jak je známe i neznáme“, 
tedy tzv. „uličník“.  Opravdu skvělá brožo-
vaná, celobarevná publikace (136 stran) ob-
sahuje v jednotlivých kapitolkách všechny 
ulice města Holešova (včetně Všetul) a to  
v podobě přehledu názvů dané ulice od nej-
starších dob po současnost, její historické  
i současné fotografie, historii ulice s uvede-
ním významných budov, které na ní stojí, 
případně s uvedením významných obyva-
tel či rodáků a zajímavostí, které se k dané 
ulici vztahují. Na konci knížky je přehled-
ná tabulka všech ulic (i těch již zaniklých)  
s uvedením vývoje jejich pojmenování  
v časové ose.  Tedy opět mimořádně zásad-
ní příspěvek k historii našeho města a pří-
ručka, kterou by měl mít ve své knihovnič-
ce každý opravdový Holešovák, neboť každý  
z nás na nějaké té ulici bydlí. Publikace je  
k dostání  v Městské knihovně, Městském 
informačním centru a v trafikách za dopo-
ručenou cenu 100,- Kč. (kb)
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Sportovci z SFK ELKO Holešov

Nahoře: Mladší žáci „A“ (vlevo) a mladší žáci „B“ (vpravo). Dole: Muži „A“. Foto | archiv fotbalistů

Holešov| Zpět k blues se vrátila známá sólistka Monkey Bussines Tonya GRAVES a v rámci vystoupení na festivalu Bluesový podzimek pokřtila 
své nové stejnojmenné CD. Kmotry alba byli člen Evropské bluesové federace Andrzej Matysik z Polska, jinak též  vydavatel časopisu Twoj Blues,  
a Zdeněk Novák, organizátor festivalu. Do raných šedesátých let zase přeneslo posluchače vystoupení zpěváka a harmonikáře Charlie Slavíka  
a dívčího dua Hot Sisters směsicí swingu, blues a soulu.                                                                                                                             (red), foto: Rudolf Seifert

Bluesový podzimek: křest CD i 60. léta
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       18. 12.

PŘEDVÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ 
TANEČNÍHO OBORU ZUŠ
kino Svět

17:30

19. 12.

VII. VARHANNÍ KONCERT 
LUDVÍKA ŠURANSKÉHO
kostel Nanebevzetí Panny Marie

18:00

20. 12.

VÁNOČNÍ KONCERT SOUBORU 
CORDA MAGICO
klub kina Svět

17:30

do 23. 
prosince

VÝSTAVA BETLÉMŮ
sala terrena

18. 12.
PLES TANEČNÍHO KURZU II.
zámek

19:30

18. 12.

POHÁDKOVÉ VÁNOCE
kino Svět
(taneční představení ZUŠ)

18:00

20. 12.
POPLETENÉ VÁNOCE 
kino Svět (pro děti)

16:00

23. 12.
SELSKÝ RYNEK
nám. Dr. E. Beneše

10:00 
–16:30

prosinec 
FANTAZIE SVĚTLA 
knihovna 

26. 12. 

VÁNOČNÍ KONCERT MORAVSKÝCH 
DĚTÍ A JEJICH HOSTŮ
kostel Nanebevzetí Panny Marie

16:00

1. 1.
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
zámecká zahrada

17:00

10. 1.

SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ 
KONCERT
zámek

17:00

16. 1.

8. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA 
HOLEŠOVA
zámek

19:30

21. 1. 

BESEDA NAD NOVOU KNIHOU 
HRAD LUKOV
studovna knihovny

17:00

25. 10. KONCERT KE STÁTNÍMU SVÁTKU

Slavnostní
novoroční koncert
Holešovský komorní orchestr

umělecký vedoucí Ivo Kurečka

neděle 10. ledna 2016 v 17.00 hod.
zámek Holešov, velký sál

V programu zazní skladby:
Fr. V. Flotowa, J. Strausse, M. Heineckeho, 

F. V. Suppého a V. Belliniho.

Předprodej vstupenek: Městské infomrační centrum Holešov, tel.: 5741 160 890, on-line: vstupenky.holesov.info

Město Holešov zve na

Vstupné: 100,- 

8. Reprezentační
ples města

Holešova

Město Holešov Vás zve na

Hvězda večera & moderátorka:

OLGA LOUNOVÁ

Sobota 16. ledna 2016
zámek Holešov | 19.30 hod.

K tanci a poslechu hrají:
Hudební skupina Showband Orchestra Pavla Březiny

Cimbálová muzika Juráš
DJ Jaroslav Čápek

Slavnostní předtančení:
Taneční škola A & A Mědílkovi Zlín

Mažoretky Arabelky Holešov

Vstupenka zahrnuje:
welcome drink, láhev kvalitního moravského vína (pro 2 osoby), příspěvek na večeři, program

Vstupné:
Velký sál: 400 Kč, Malé sály: 300 Kč

Večeře:
Možnost zakoupení kuponu na rautovou večeři v New Drive Clubu za zvýhodněnou cenu 150,-

Tombola se spoustou hodnotných cen

Předprodej vstupenek:
Městské informační centrum Holešov – tel. 571 160 890, Velké kino Zlín – předprodej vstupenek – tel. 571 817 264

 Zámecká restaurace Holešov otevřena do 24 hodin


