Vánoce v Holešově 2016
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Vánoþní výzdoba, svČtelné dekorace vánoþního stromu na námČstí a detaily k jeho pĤvodu.
To vše na stranČ...
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Holešovsko
REGIONÁLNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA HOLEŠOVA

Uctili jsme Huberta, patrona všech myslivcţ
Holešov | NČkolik desítek mužĤ v mysliveckých uniformách, zhruba patnáct sokolníkĤ
se svými vycviþenými dravci, jezdci na koních, koĖský povoz, družina nesoucí na nosítkách hlavu jelena desateráka coby patrona
myslivcĤ a spousta pĜíznivcĤ mysliveckého
umu. Takový byl hubertský den v HolešovČ,
který se konal v nedČli 6. listopadu.
Aþkoli ráno to vypadalo, že akci zkazí
poþasí, silný déšĢ pĜed zahájením akce ustal
a celé dopoledne se vydaĜilo bez nutnosti použít deštníky.
Myslivci v zelených uniformách se sešli
v devČt hodin ráno pĜed zámkem, odkud
také vyšel poþetný prĤvod. Obešel námČstí
Dr. E. Beneše a poté se nejen myslivci pĜesunuli do kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde
se konala hubertská mše svatá jako pĜímluva
za myslivce. Bohoslužbu doprovodila Hubertská mše B dur pro tĜi lesnice in B se zpČvy,
kterou zazpíval Holešovský chrámový sbor za
doprovodu hornistĤ.
Po mši bylo pĜed kostelem pĜichystáno
malé obþerstvení a myslivci s rodinnými pĜíslušníky se pĜesunuli na spoleþný obČd do internátu policejní školy.
Pátý roþník slavností svatého Huberta
v HolešovČ ¿nanþnČ podpoĜilo mČsto Holešov,
mikroregion Holešovsko, ¿rmy Arles, s. r. o.
Fryšták, Hydropol CZ, Pila Totek-Javora
a Farma Holešov a dále Mgr. Jerzy Walczak,
manželé Fuitovi, Miklíkovi a Pospíšilovi.
OrganizátoĜi akce srdeþnČ dČkují.
Jana Rohanová
Fotogalerie na str. 2 a na www.holesov.cz
Foto | Jana Rohanová

Oslavy Dne vzniku
samostatného ÿeskoslovenska
U památníku T. G. Masaryka pĜed místním
gymnáziem se konala pietní akce, které se zúþastnilo vedení mČsta a zástupci spolkĤ.
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Podzim v městské zeleni

Zábavná výstava pro všechny

Nové výsadby, plány a investice v oblasti zelenČ, péþe o mČstské záhony.
Detailní informace na stranČ...

Knihovna uspoĜádala výstavu zapomenutých
záložek, které rozdČlila do vtipných a trefných
skupin. PĜijćte si prohlédnout, co se bČhem
let našlo v knihách.
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Svatohubertský den – 6. listopadu 2016

Trubaþi.

Starosta Ludslavic VojtČch Adamík na svém koni.

Tajemník MČÚ František Fuit s manželkou pĜi nesení darĤ.

Sokolníci se svými dravci.
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Mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Foto | Jana Rohanová

Holešovsko

ÚVODNÍK STAROSTY

I podzimní Holešov pőináší sem tam něco zajímavého
Vážení þtenáĜi,
postupnými mílovými kroky se blíží letošní rok ke svému závČru. V obchodech zaþíná
na nás dýchat mikulášská zimní atmosféra
a první mrazíky pĜipomínají, že se blíží nejen
zima, ale také jedno z nejkrásnČjších období
v roce – advent a Vánoce. Je to doba, kdy bychom se mČli postupnČ uklidĖovat, zamyslet
se, setkávat se navzájem se svými blízkými
a urovnat si myšlenky i vztahy. A ty si poté zanést do svého podvČdomí na následující rok
a þerpat z nich.
V HolešovČ nás þeká v pĜedvánoþním období Ĝada více ménČ tradiþních akcí a doufejme, že nic neþekaného nám toto sváteþní údobí nezhatí. I když nČkteré probíhající investice
ještČ musejí dodavatelé dokonþit a zkolaudovat. Jedná se pĜedevším o obnovu povrchĤ
komunikace a parkovišĢ v pĜední þásti sídlištČ
U LetištČ, popĜípadČ dokonþení þi úpravy dalších investic – komunikace na sídlišti Novosady aj.

Kulturní akce a vánoční trhy
Již nyní se mĤžeme tČšit na adventní trhy
a rozsvČcení vánoþního stromu, Ĝadu koncertĤ a setkání ve školách, v areálech spolkĤ
a ¿rem i mČstských prostorách. O¿ciální zahájení adventu probČhne letos již v sobotu
26. listopadu – tedy v pĜedveþer 1. adventní
nedČle. Tento den zahájí zmínČné pĜedvánoþní trhy s programem, bude otevĜena výstava
betlémĤ v zámecké sale terrenČ, pan dČkan
P. Jerzy Walczak požehná adventní vČnce
a zazní adventní koncert Holešovského komorního orchestru a Chrámového sboru ve
farním kostele a pak v 17.30 hodin nás a naše
dČti þeká vrchol dne, rozsvícení holešovského
vánoþního stromu a výzdoby. Bude v podobném duchu jako vloni i s technickým zajištČním ozdob vánoþního stromu doplnČné technikou spoleþnosti ELKO Holešov.

Rozpočet – příprava a investice
NejdĤležitČjší þinností vedení mČsta,
odborĤ MČÚ i vedení pĜíspČvkových a obchodních organizací mČsta je nyní pĜíprava
rozpoþtu na rok 2017. Bude vycházet ze základních potĜeb tČchto organizací i potĜeb pro
zajištČní chodu úĜadu. Není úplnČ jednoduché sestavit rozpoþet v podobné úrovni jako
letos, a to pĜedevším z dĤvodu stále narĤstajících tzv. mandatorních výdajĤ – pĜedevším
v oblasti mzdové, kdy naĜízeními vlády dochází ke stálému navyšování tČchto nákladĤ.
Základní a prvotní rozpoþet mČsta pro rok
2017 bude sestaven opČt ve vyrovnané podobČ a bude zahrnovat i ¿nanþní prostĜedky na
nČkteré investiþní akce. V první ĜadČ se bude
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jednat o investice, jež navazují na aktivity
zahájené v letošním þi minulém roce. MČsto tedy bude pĜíští rok þekat další, tedy spíše už koneþná etapa opravy stĜechy a fasády
zámku z východní strany, rekonstrukce sítí
a komunikací v ulici 6. kvČtna, zĜejmČ bude
zahájena oprava plaveckého bazénu, nČkterých nemovitostí, jako je budova mateĜské
školy a kulturního domu v Tuþapech a domu
þp. 55, a také se pĜedpokládá, že vyjde nČkterá z žádostí o ¿nanþní podporu na nČkteré
investice do infrastruktury. Ale bude tĜeba
mít i volné prostĜedky na spoluúþasti v tČchto projektech. Jedná se napĜíklad o opravu
chodníkĤ a veĜejného osvČtlení, regeneraci
další þásti sídlištČ Novosady, opravu autobusového nádraží (terminál Holešov), zateplení
a opravu pláštČ Centra pro seniory, obnovu
masných krámĤ i námČstí Sv. Anny, stadionu
Míru, dokonþení digitalizaci mČstského kamerového systému atd.
Ale pĜed mČstem nyní stojí i to, jak doĜešit kĜižovatku v ulici Palackého s Nerudovou
a Grohovou a také rozhodnutí, jakým zpĤsobem opravit nebo obnovit starou budovu
MateĜské školy Havlíþkova, jak a kdy Ĝešit
kĜižovatku u gymnázia, pĜipravit a zaþít realizovat vodovod v KoliþínČ, bude tĜeba budovat nové chodníky nebo komunikace v ulicích
BoĜenovská, Zlínská, Krátká, osvČtlení cyklostezky z ulice Tovární na Zlínskou, pokraþovat
v obnovČ sídlištČ U LetištČ, opravit most do
zámku, Ĝešit akustiku ve velkém sále zámku,
pokraþovat ve výmČnČ zelenČ v zámeckém
parku, respektive v oboĜe, opČt se zaþít vČnovat budoucnosti a využití objektu kina SvČt aj.
A nejen to. Jedná se o místní þásti, které
vyžadují nemalé prostĜedky na obnovu svého
majetku a infrastruktury, opravu vyžadují nČkteré þásti hĜbitova a obĜadní místnosti, obnovu nebo spíše rekonstrukci potĜebuje Ĝada
mČstských komunikací (Grohova, Oþadlíkova,
Plaþkov, nám. F. X. Richtera, další þásti sídlištČ U LetištČ i Novosady aj., a to i s chodníky
a zelení a popĜ. i dČtskými hĜišti a mobiliáĜem), nČkteré památky, kovárna, zámecká
hájenka i další objekty ve mČstČ, byĢ nejsou
v majetku pĜímo mČsta Holešova, ale jsou pro
mČsto, jeho spoleþenský a kulturní život i propagaci velmi dĤležité – oba kostely, synagoga
a zázemí židovského hĜbitova apod. NehledČ na již takĜka havarijní stav pĜedevším sítí
hlavní budovy mČstského úĜadu.
Z toho plyne, že práce v zastupitelstvu je
stále nekonþící proces a bude jen na vĤli všech
zúþastnČných, zdali se shodnou a naše mČsto
se podaĜí stále posouvat dále.

Příprava velkých akcí roku 2017
V souvislosti s pĜípravou rozpoþtu mČsta se také pĜipravují nejdĤležitČjší kulturní
a spoleþenské akce pro pĜíští rok. Je zajímavé, že k roku konþícího sedmnáctkou nebo
sedmiþkou se mnoho významných událostí
z naší historie nevztahuje. Proto neprobČhnou
ve velké míĜe akce vČnované rĤzným výroþím,
ale pĜesto budou nČkteré tematicky zamČĜené
spoleþenské události velmi zajímavé. PatĜit
k nim jistČ budou tradiþní Dny mČsta, které
bychom chtČli vČnovat partnerským mČstĤm.
Shodou okolností první letošní listopadovou
sobotu probČhlo ve slovenských TopoĐþinkách významné setkání zástupcĤ hasiþských
sborĤ z Holešova a domácích TopĐþianek, aby
spoleþnČ potvrdili spolupráci na další období.
Je zajímavostí, že uvedené dva sbory spolupracují již þtyĜicet pČt let a tato spolupráce
pĜetrvala pĜes generaþní výmČny ve vedení
sborĤ, výmČny vedení obou mČst a zmČny
režimĤ v naší zemi i nepĜíjemné rozdČlení
ýeskoslovenské republiky. Z tohoto dĤvodu,
a nejen pro nČj, je tĜeba podobné projekty
podporovat a dále rozvíjet a spolupráci mezi
naší zemí a okolními národy rozvíjet, a to
pĜedevším na té „nejnižší“ úrovni – to je mezi
spolky, školami, sportovci i v oblasti služeb
nebo podnikání.

Noví zastupitelé Zlínského kraje – doplnění
V minulém Holešovsku jsme uvedli, že
do Zastupitelstva Zlínského kraje byli zvoleni
Ing. Radek Doležel a Ing. Pavel Karhan, tedy
také zastupitelé mČsta Holešova a þlenové
novČ vzniklé krajské koalice. PĜi této pĜíležitosti je také tĜeba uvést, že z našeho mČsta
se stali þleny krajského zastupitelstva i Eva
Badinková za KSýM a Ing. ZdenČk Vacek za
SPO. Ten také bude mít na starosti celkem
dĤležitý výbor zastupitelstva, a to životního
prostĜedí. Ing. R. Doležel bude pĜedsedou
výboru cestovního ruchu. JeštČ jednou tedy
všem gratuluji a pĜeji jim mnoho elánu a také
mĤžeme spoleþnČ doufat, že jejich þinnost povede i k prospČchu a rozvoji našeho regionu
a mČsta.
Vážení spoluobþané, užívejme si podzimní krásy našeho mČsta i nové pohledy na náš
zámek a pĜeji vám krásné a klidné adventní
období oþekávání, co nejménČ shonu a nervozity a jen samé pozitivní podnČty a myšlenky.
Rudolf Seifert
starosta
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Oslavy Dne vzniku samostatného Āeskoslovenského
státu u památníku T. G. Masaryka v Holešově

Vedení mČsta položilo vČnce k památníkĤ T. G. Masaryka.

Holešov | Ani u nás jsme nezapomnČli na
jeden z nejvýznamnČjších státních svátkĤ
a 27. Ĝíjna jsme vyjádĜili úctu u pĜíležitosti
Dne vzniku samostatného þeskoslovenského
státu (28. Ĝíjna). Akce se zúþastnilo vedení
mČsta a zástupci místních organizací, spolkĤ, politických stran a hnutí. Svými projevy
pĜispČli vedoucí radniþního odboru kultury,
školství a památkové péþe Petr Chvátal, Ĝeditel MČstského kulturního stĜediska Pavel
Chmelík a samozĜejmČ starosta mČsta Rudolf
Seifert.
Ten v úvodu svého projevu pĜipomnČl
události roku 1918, konec první svČtové války a vznik nového státu. Také svým projevem
vyjádĜil skuteþnost, že pietní akce není pouze
akcí vzpomínkovou, ale mČla by být také varováním, aby se hrĤzy z minulosti nikdy neopakovaly.
„PravidelnČ se každý rok v tČchto místech
scházíme, abychom si pĜipomnČli Den vzniku
samostatného þeskoslovenského státu. ýasto
se Ĝíká, že státy trvají tím, þím vznikají. Naše
republika vznikla usilovným bojem v poli,
poctivou neutuchající prací a touhou po svobodČ a svébytnosti. A touto snahou si dokázali pĜíslušníci našeho národa udržet demokratický stát i v dalších letech, kdy dokonce
patĜil k nejmodernČjším v EvropČ. Za onČch
98 let prošel mnoha obdobími úspČchĤ a rozvoje, ale také devastace a dokonce totálního
ohrožení své existence. Všechna tato období
ýechové i Slováci zvládli a nyní jsou dĤstojnými partnery novČ budované a sjednocované
Evropy.

Naléhavě hledám ke koupi
byt v Holešově.
Tel.: 603 976 867
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Bućme na jedné stranČ optimisty, ale na
druhé nepodléhejme iluzím a uspokojení ze
souþasné bezpeþné doby. AĢ nejsme pĜekvapeni vývojem jako naši pĜedchĤdci takĜka
pĜed sto lety, kdy bČhem krátké doby museli
dospČt k tomu, že již nemá cenu rekonstruovat rakousko-uherské zĜízení a jedinou možností je samostatnost a vybudování svobodného státu ýechĤ a SlovákĤ.
Je tedy dĤležité i nadále jednoznaþnČ vyjadĜovat své názory, nepodceĖovat stČhování národĤ z tĜetího svČta, ale ještČ více dbát
o to, abychom nepodcenili smysl evropské
spolupráce a jednoty, jako se i jednoznaþnČ
postavili servilnímu podléhání vlivu mocností
a poklonkování vzdáleným velmocem.
Naší politickou scénou stále otĜásají rĤzné
skandály. Ty se výraznČ letos, ale nejen letos,
dotkly i oslavy nejvýznamnČjšího našeho státního svátku. Což mĤžeme pĜirovnat k období druhé republiky nebo doby po roce 1948,
kdy nikdo nevČdČl, jak se k 28. Ĝíjnu postavit.
A navíc se ještČ naše politická reprezentace

Foto | Karel Bartošek

není schopna shodnout na kontinuální zahraniþní politice a tím se zatahují cizí zájmy do
oblastí, jež jsou pro náš národ a pro udržení
historické sounáležitosti podstatné.
Proto hledejme cesty, abychom vrátili dĤvČru ve vČci veĜejné, abychom vrátili dĤvČru
v sebe a své schopnosti. V dnešním globalizovaném svČtČ je udržení vlastních tradic,
sebevČdomí a dĤvČry to nejpodstatnČjší pro
pĜežití národa a svrchovaného demokratického státu. PĜitom podporujme spolupráci
v EvropČ, protože izolování by nás vrátilo zpČt
za železnou þi jinou oponu.
MĤžeme být pyšní na skuteþnost, že takĜka deset desetiletí naše samostatná republika existuje. Ale náš svČt se mČní a stále spČjeme v nepĜetržitém proudícím toku vČcí, lidí
a informací ke stanici konzum a pod touto
rouškou pod vliv velmocí. A to nám naznaþuje
i dČní na naší politické scénČ.
Vážení spoluobþané,
pĜejme si tedy, abychom se u sochy zakladatele demokratické republiky scházeli
i v dalších letech, aby ji Holešováci již nemuseli nikdy hledat, stejnČ jako svou dĤstojnost,
sebevČdomí a svobodu. A protože náš osud
a naše budoucnost záleží jen na nás, dovolím
si uvést myšlenky jednoho rádoby u nás potlaþovaného myslitele:
Peþuj o své myšlenky, neboĢ se z nich stanou slova.
Peþuj o svá slova, neboĢ se z nich stanou
skutky.
Peþuj o své skutky, neboĢ se z nich stanou
zvyky.
Peþuj o své zvyky, neboĢ utváĜejí charakter.
Peþuj o svĤj charakter, neboĢ ten utváĜí
osud,“ uzavĜel starosta mČsta Rudolf Seifert.
(roh)
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Vánoce v Holešově 2016
Holešov | Blíží se jedno z nejkrásnČjších období roku – Vánoce. Ani v HolešovČ si nenecháme ujít jejich atmosféru. Jako tradiþnČ – i letos pĜivítáme advent na námČstí Dr. E. Beneše. V sobotu 26. listopadu se mĤžeme tČšit
na vánoþní trhy, pĜíjemný kulturní program
a hĜeb veþera – rozsvícení vánoþního stromu.
Už od sedmi hodin ráno se budou na
námČstí konat vánoþní trhy, které od devíti
hodin zpĜíjemní bohatý kulturní program.
Vystoupí folklorní soubor Zrníþko SVý TyMy,
ZUŠ Holešov, Banana Vox, cimbálovka Hudecká parta, dorazí Mikuláš s þerty a zvláštČ
malé dČti potČší živá zvíĜátka.
O pĤl þtvrté odpoledne se v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude konat adventní
koncert a poté na námČstí zahraje Holešovská
muzika.
Velmi zajímavý program bude pĜichystán
i v zámku, kde bude k vidČní výstava nádherných betlémĤ.
Samotné rozsvícení vánoþního stromu,
které vždy na námČstí pĜiláká stovky lidí, je
naplánováno na 17:30 hodin.

V souvislosti s oslavami adventu plánuje
MČstská policie Holešov bezpeþnostní opatĜení. Už v pátek 25. listopadu bude od 12:00 hod.
uzavĜeno námČstí Dr. E. Beneše pro motorová
vozidla. Do 17.00h bude hlídkou MP umožnČn
vjezd zákazníkĤm provozoven k odbČru rozmČrnČjšího zboží a po domluvČ a odĤvodnČní
umožní mČstská policie vjezd i obyvatelĤm
k pĜíp. dopravČ osob – nepohyblivé apod.
nebo k naložení a vyložení vČcí a podobnČ.
NámČstí by mČlo být uzavĜeno do sobotních
22:00 hodin.
Pro zajištČní bezpeþnosti návštČvníkĤ
akce a dohledu na veĜejný poĜádek posílí
mČstská policie výkon sobotní služby o jednu
dvouþlennou hlídku a psovoda.
Výzdoba ulic se nebude rozsahem ani
provedením lišit od té loĖské. Kašna bude
dekorována svČtelnou konstrukcí a svČtelná
dekorace vánoþního stromu na námČstí bude
stejnČ jako loni doplnČna LED technologií
spoleþnosti ELKO EP.
Jana Rohanová

Náměstí ozdobí stőíbrný smrk
Holešov | Symbolem letošních Vánoc v HolešovČ bude stĜíbrný smrk. Bezmála þtyĜicetiletý
strom si to zaslouží už pro svou
soumČrnost a pĜekrásný vzhled.
„Musím Ĝíct, že ten strom je
moje srdeþní záležitost a mám
ho moc ráda. Máme však trochu
strach z hlediska bezpeþnosti,
pĜece jen je hodnČ velký,“ vysvČtlila dojatá Eva Rákošová, na jejíž
pĜedzahrádce strom roste.
Strom vysadil pĜed zhruba þtyĜiceti lety její otec Ing. Miroslav
Palla a nyní by se mČl 21. listopadu
pokácet a pĜevézt na námČstí. „Myslím, že v tu dobu radČji ani nebudu doma. Asi bych to obreþela,“
dodala majitelka. Na druhou stranu je ráda, že strom udČlá radost
obyvatelĤm a pĜispČje k vánoþní
atmosféĜe. „I k té naší. S vnukem
se budeme každý den na stromeþek
chodit dívat,“ dodala Eva Rákošová.
A prázdné místo po smrku
v její zahradČ? Nahradí ho menší
dĜeviny. „Vane tu dost prudký severní vítr, a tak radČji nebudeme
vysazovat nic vČtšího,“ vysvČtlila
majitelka.
Jana Rohanová
SpoluobþanĤm pĜeje krásné
Vánoce rodina Rákošova
a Palllova
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Sobota 26. 11. 2016 v HolešovČ
7.00–16.00 vánoþní trhy
– námČstí Dr. E. Beneše
9.00–17.00 výstava betlémĤ
– zámek Holešov
od 9.00 kulturní program
– námČstí Dr. E. Beneše:
folklorní soubor Zrníþko
TYMY - SVý Holešov, ZUŠ Holešov, Banana Vox, Cimbálová
muzika Hudecká parta, Mikuláš
s þerty, živá zvíĜátka
15.30 Adventní koncert
– kostel Nanebevzení P. Marie
(Holešovský chrámový sbor
a Holešovský komorní orchestr)
17.30 rozsvícení vánoþního stromu
starostou mČsta
16.30–18.30 Holešovská muzika
– námČstí Dr. E. Beneše

Zámek Holešov vystaví historické i souĀasné betlémy
z celé ÿeské republiky

Holešov | Šedesát historických i souþasných
betlémĤ z celé ýeské republiky bude k vidČní
v sale terrenČ holešovského zámku. Výstava
zaþne 26. listopadu v 9 hodin a v tento den,
kdy se zároveĖ konají vánoþní trhy a rozsvícení vánoþního stromu, bude otevĜena nepĜetržitČ až do 17 hodin. PĜedstaví betlémy
skĜíĖové, k zavČšení, rozložené na jednotlivé
¿gurky nebo pojaté zcela netradiþnČ v nejrĤznČjších velikostech a z nejrĤznČjších materiálĤ, jako je dĜevo, sádra, textil, keramika,
sklo, kukuĜiþné šustí, vizovické peþivo nebo
krajka.
Výstava bude otevĜena do 30. prosince vždy
od úterý do nedČle od 9 do 12 a od 13 do
17 hodin s výjimkou vánoþních svátkĤ.
(dap)
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Podzim v městské zeleni
Holešov | Na podzim vyvrcholí celoroþní pĜípravy na významné investice v oblasti životního prostĜedí. MČsto realizuje lokální biocentrum Za Vodárnou o rozloze více než 4 ha, které
na základČ vítČzství ve veĜejném výbČrovém
Ĝízení fyzicky provádí ¿rma KHL-EKO a. s.
Dále byly dosazeny stromy do liniového
krajinného prvku podél polní cesty u lesíka
v BoĜenovské a podél polní cesty K VČtĜáku.
Cyklisté a chodci, kteĜí užívají cyklostezku do
Žop, snad þasem ocení zlepšení mikroklimatu
na této trase, které zajistí stromoĜadí trnek.
V katastru Koliþína bude rĤst nové stromoĜadí podél polní cesty od mĤstku pĜes Rymický
potok smČrem na Pravþice.

Významnou souþástí systému zelenČ mČsta se stává výsadba v prostoru valu u jihovýchodního obchvatu, o kterou bylo letos intenzivnČ peþováno.

Tvorba mozaiky zelených ploch v bezprostĜední blízkosti sídla je významným krokem
ke zlepšování ekologické stability území, biodiverzity, vodního režimu, krajinné struktury
a krajinného rázu a rovnČž kvality ovzduší.
V letošním roce se rovnČž podaĜilo vyjednat s akciovou spoleþností Agrova Prusinovice, která obhospodaĜuje þást polí v katastru Tuþap, aby zatravnila rizikové plochy
v lokalitČ „ChrásĢa“. ZatravnČní v této lokalitČ
pĜedstavuje jedno z opatĜení proti pĜívalovým
srážkovým vodám.

Ve mČstČ byly dosazeny bĜízy v ulici Grohova, kde byly z dĤvodu špatné provozní
bezpeþnosti vykáceny stromy pĤvodní. Zachování funkþního systému zelenČ ve mČstČ
vyžaduje rovnČž provádČní udržovacích zdravotních ĜezĤ stromĤ, ty byly v poslední dobČ
zrealizovány na stromoĜadí javorĤ u cyklostezky u Rusavy od lávky po židovský hĜbitov a na vzrostlých lípách v ulicích Tovární,
Oþadlíkova a Masarykova. Z pohledu dĜevin
nevýznamné, ale z provozních dĤvodĤ nezbytné redukce dĜevin u dopravních znaþek,
veĜejného osvČtlení, v prĤjezdném pro¿lu
komunikací a u chodníkĤ probíhají celoroþnČ
podle potĜeby.

Souþástí péþe o dĜeviny je i jejich pravidelná vizuální kontrola, která probČhla v letních mČsících a která je hlavním vodítkem
k plánování prací ve správČ dĜevin na další rok. Letní mČsíce bez extrémních výkyvĤ
poþasí si sice nevynutily zvýšenou potĜebu
zálivky, ale zpĤsobily, že musely být podruhé
oĜezány nČkteré živé ploty napĜ. v ulici Partyzánská nebo podél spojky ulic Zlínská a Osvobození.
Na první pohled se mĤže zdát, že zeleĖ
a péþe o ni stojí mČsto nemalé peníze. Investice do mČstské zelenČ se zcela jistČ vyplatí, což
potvrzují výsledky zahraniþních vČdeckých
studií. Stromy ve mČstČ a jeho okolí nelze
chápat pouze jako estetickou drobnost podél
ulic nebo ještČ hĤĜ jako zdroj komplikací typu
spadaného listí. Je nutné na nČ pohlížet jako
na pĜírodní úložištČ atmosférického uhlíku,
jednoduše Ĝeþeno - þistí vzduch. Stromy jsou
rovnČž významným þinitelem v oblasti práce
s dešĢovými srážkami, jelikož dokážou velké
množství srážkové vody pojmout a zpČtnČ vypaĜovat. Existence stromĤ ve mČstČ má pĜímý
vliv na kvalitu ovzduší a na spotĜebu energie
napĜ. na provoz klimatizací budov v letních
mČsících. V neposlední ĜadČ prostĜedí se zelení významnČ ovlivĖuje lidskou psychiku, což
se odráží na zvýšení ceny nemovitostí v sídlech obklopených zelení.

TĜešniþkou na dortu je péþe o záhony
a nádoby v centru mČsta, v rámci které byly
tradiþnČ nahrazeny letniþky dvouletkami,
aby záhony byly i v chladném období roku
atraktivní. Již v Ĝíjnu byla pĜipravena novinka
nadcházející kvČtinové sezóny v podobČ pásu
jarních cibulovin vysázených na námČstí Svobody.
Pavla Pšejová
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Okružní kőižovatka je dokonĀena
Holešov | Okružní kĜižovatka silnic II/438
a II/490, konkrétnČ ulic Palackého a 6. kvČtna dokonþena.
Zaþátkem mČsíce þervence bylo spoleþnosti SMO Otrokovice pĜedáno staveništČ, byl
dopracován harmonogram výstavby a byly
zahájeny stavební práce. V první etapČ byly
stavební práce smČĜovány na þást stavby
v blízkosti železnice, tedy odfrézování povrchu vozovky, odstranČní þásti konstrukce, byl
budován záliv autobusové zastávky, zahájeny
práce na pĜeložkách vodovodu a sítích EoNu.
Touto þástí byla stavba zahájena zejména
z dĤvodu zachování co nejdelšího prĤjezdu po
ulici 6. kvČtna, a to hlavnČ pro zemČdČlskou
techniku, protože právČ vrcholilo období žní.
V druhé etapČ, která byla zahájena 1. 8. 2016
byla doprava po ulici Palackého pĜevedena na
novou vozovku u železnice, byla svedena do
jednoho pruhu, Ĝízena kyvadlovČ semafory
a došlo k uzavĜení ulice 6. kvČtna. V tomto období byly zahájeny složitČjší a þasovČ nároþnČjší práce, a to pĜeložky sítí – kanalizace, O2,
plynovodu, veĜejné osvČtlení, budování þásti

nového vodovodu, kompletní konstrukce vozovky a chodníkĤ.
Investorem stavby bylo mČsto Holešov
a ěeditelství silnic Zlínského kraje.
Projektantem stavby byl Ing. Jaroš ze Zlína. Náklady na stavbu samotné kruhové kĜižovatky hrazené mČstem þinily cca 6 mil. Kþ,
ěSZK cca 3,3 mil. Kþ

Se stavbou souvisely další náklady mČsta
– vykoupení jedné nemovitosti a její demolice, pĜeložky sítí, vynČtí þásti pozemkĤ ze ZPF,
dobudování chodníkĤ apod.
Opravy þástí sítí – vodovodu a kanalizace
– provedla spoleþnost VaK KromČĜíž
Stanislav Julíþek

Oprava komunikací na sídlišti Novosady

Holešov | Dne 27. Ĝíjna byla ukonþena nároþná oprava místní komunikace na sídlišti Novosady mezi monoblokem a domy 1326–28. Jednalo se
o opravu komunikace pĜilehlých parkovišĢ a vjezdĤ k bytovým domĤm. Dodavatelská spoleþnosti Strabag, a. s., Zlín provedla vyfrézování pĤvodního asfaltového povrchu, opravila uliþní vpusti a šachty a položila nový asfaltobetonový kryt. Náklady na opravu tvoĜily þástku 1,95 milionu korun.
V nejbližších dnech dojde ještČ k obnovení vodorovného dopravního znaþení. Náklady na opravu a další související práce hradí z rozpoþtu mČsto
Holešov.
Stanislav Julíþek
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Primice P. Pavla Michalce

Dávám dohromady tyto Ĝádky a znovu cítím vĤni kadidla, vidím zaplnČný kostel, slavnostní prĤvod, slyším varhany, zpČv latinské
scholy, známá slova bohoslužby i hlas primiþního kazatele. Kytice rĤží - dojemné podČkování rodiþĤm a sestĜe. Vidím Ĝadu gratulantĤ
i tČch, kteĜí þekají na novoknČžské požehnání. Milý a skromný úsmČv novoknČze… Dnes
už sbírá P. Pavel Michalec první zkušenosti
z knČžského pĤsobení v liberecké farnosti.

Holešov | Konec mČsíce Ĝíjna byl pro holešovskou farnost výjimeþný. V sobotu 22. Ĝíjna
pĜijal Pavel Michalec v katedrále sv. ŠtČpána
v LitomČĜicích z rukou biskupa Mons. Jana
Baxanta knČžské svČcení. Byli jsme také pĜi
tom - jeden autobus vyjíždČl þasnČ ráno z Holešova jen na tuto slavnost. Další farníci se vydali na tĜídenní pouĢ už v pátek a do LitomČĜic
pĜijeli pĜes Kutnou Horu a Starou Boleslav.
Poslední Ĝíjnovou sobotu sloužil P. Pavel
Michalec v HolešovČ primiþní mši svatou.
PĜed jedenáctou hodinou jste mohli potkat

dlouhý prĤvod mužĤ v bílém, který míĜil od
kostela sv. Anny do farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Pozvání našeho novoknČze pĜijal napĜ. generální sekretáĜ ýBK
P. Stanislav PĜibyl, církevní právník docent
P. Stanislav PĜibyl, liberecký arcidČkan P. Radek Jurneþka, bývalý holešovský dČkan P. JiĜí
Rek a celá Ĝada dalších knČží, jáhnĤ, bohoslovcĤ i ministrantĤ. Slavnostní den pokraþoval po skonþení mše na farní zahradČ, kde
bylo pro vzácné hosty i domácí pĜipraveno
obþerstvení.

Posezení pro seniory v TuĀapech

Skvělá a zábavná výstava pro všechny

První listopadový víkend uspoĜádal osadní výbor v Tuþapech již tradiþní posezení pro
seniory.
Sobotní veþer zahájilo vystoupení dČtí
z místní mateĜské školky a po krásném pásmu
následovala zpráva kronikáĜky obce paní KĜepelkové. PĜedseda osadního výboru p. Chytil
pak seznámil obþany s þinností osadního výboru za uplynulé období. Veþera se zúþastnil
i pan místostarosta ChmelaĜ, který se s obþany
pozdravil a odpovídal na jejich dotazy. Následovalo vystoupení dechové muziky z Hulína,
pĜi kterém si obþané s chutí zazpívali.

Vítání obĀánkţ v TuĀapech
Osadní výbor v Tuþapech 5. listopadu obnovil po nČkolika letech dlouholetou tradici,
vítání obþánkĤ v obci. V letošním roce se zatím narodilo v Tuþapech šest dČtí.
Vítání, které se konalo v místním kulturním domČ, zahájila pĜedstavením rodiþĤ
a miminek kronikáĜka obce SoĖa KĜepelková.
Následovalo blahopĜání od pĜedsedy osadního výboru p. Chytila.
Po vystoupení dČtí z mateĜské školy v Tuþapech probČhlo podepsání pamČtních listĤ
a slavnostní pĜípitek.
ZdenČk Chytil , pĜedseda OV Tuþapy
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Holešov | Snad v celosvČtovém mČĜítku je
þeským speci¿kem, že už více než sto let hrají
v našem prostoru obecní knihovny mimoĜádnČ významnou roli v oblasti vzdČlávací, informaþní, ale i spoleþenské, kulturní a umČlecké. Nejsou to tedy (skoro nikde) jen obyþejné
pĤjþovny knih, ale mimoĜádnČ významná
a aktivní stĜediska, která organizují spoustu
aktivit, pracují s dČtmi a kultivují obec, ve
které pĤsobí. MČstská knihovna v HolešovČ
v této oblasti navíc opravdu vyniká a vyznaþuje se mimoĜádnou aktivitou a úspČšností.
ZvláštČ v posledních letech, kdy se hlavní holešovské profesionální kulturní instituce orientují pĜedevším na zajišĢování prvoplánové
zábavy, je role MČstské knihovny zcela výjimeþná – je to pĜedevším ona a na ní navázané
spolky a skupiny aktivních obþanĤ, kdo organizuje a zajišĢuje v našem mČstČ opravdu kvalitní kulturní, vzdČlávací i spoleþenské akce
zamČĜené na dČti, mládež i dospČlé. Intenzivní výstavní þinnost, doposud soustĜedČnou do
reprezentativní studovny, rozšíĜily šikovné
a obČtavé knihovnice i do Ĝady výloh knihovny, þímž velmi zvČtšily okruh návštČvníkĤ.
První „výkladová“ výstava se nese v lehkém
a vtipném duchu. Využívá mnoho desítek let
trvající aktivitu knihovnic, které pĜi pĜebírání
knih od vypĤjþitelĤ shromažćovaly a shromažćují zapomenuté záložky. A ty jsou nyní
vystaveny v tematických skupinách, které

M. Machálková

obsahují opravdu až neuvČĜitelné pĜedmČty.
Jsou zde doklady, dopisy, formuláĜe, vysvČdþení, kuchaĜské i lékaĜské recepty, politické
agitky, taháky, pohlednice, kousky (nepoužitého) toaletního papíru, dokonce i opravdové
záložky a spousta dalších papírĤ a tiskovin,
vtipnČ knihovnicemi komentované. Výstavka
opravdu stojí za zhlédnutí a její výhodou je, že
návštČvník nemusí nikam chodit – prohlédne
si ji pĜi procházce po námČstí.
Karel Bartošek

Holešovsko

Změny v pracovní skupině Senioői a osoby
se zdravotním postižením
Holešov | Na posledním jednání pracovní
skupiny Komunitního plánování sociálních
služeb mČsta Holešova „SenioĜi a osoby se
zdravotním postižením“ jsme se rozlouþili
s dosavadní pĜedsedkyní Mgr. Ivanou BozdČchovou, která rezignovala na funkci vzhledem
k odchodu do dĤchodu.
ěeditelce Centra pro seniory IvanČ BozdČchové jsme podČkovali na jednání pracovní
skupiny za její dosavadní práci, které se vČnovala v rámci komunitního plánování v oblasti
rozvoje sociálních služeb pro seniory a osoby
se zdravotním postižením.
Ivana BozdČchová stála u tvorby komunitního plánování od úplného prvopoþátku,
kdy se zaþaly sociální služby Ĝešit komplexnČ
v pracovních skupinách od r. 2006.
Bývalá Ĝeditelka CpS se podílela na tvorbČ již I. komunitního plánu pro období 2009

až 2011, dále na II. dokumentu pro léta
2012–2014 a rovnČž na posledním textu na
období 2016–2018.
Mimo práci pro rozvoj sociálních služeb
v HolešovČ se Ivana BozdČchová aktivnČ zapojila do tvorby Akþního plánu rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje, kde byla platnou
þlenkou pracovní skupiny za seniory a zdravotnČ postižené obþany.
Ivana BozdČchová uvedla, že i nadále
bude pracovat v oblasti rozvoje sociálních
služeb, ale již pouze ve funkci þlenky pracovní skupiny. Svou pomyslnou štafetu pĜedsedkynČ pĜedala nové Ĝeditelce Centra pro
seniory Ing. JanČ ŠĢastné, která byla do této
funkce o¿ciálnČ jmenovaná Radou mČsta
Holešova dne 3. 10. 2016.
Irena Seifertová, koordinátorka KPSS

Spolupráce pőinesla ovoce
Holešov v pĜedešlém týdnu sužoval lapka,
kterému pĜišlo vhod, cokoliv bylo ponecháno
viditelnČ v zamþeném automobilu. Bylo mu
jedno, jestli je noc nebo den, a pokud si všiml,
že v zamþeném automobilu je kabelka, batoh
nebo jiná vČc, ve které by se mohlo nacházet
nČco cenného, nerozpakoval se použít pĜinesené kladívko, rozbil sklo a vČci si odnesl.
Takto se bČhem týdne podíval do pČti vozidel
v HolešovČ. Byl velmi rychlý a pohotový. Nikdo z lidí si jej pĜi tomto nevšiml. Svým rejdČním zpĤsobil škodu na odcizených vČcech
ve výši nejménČ 15.000,- Kþ a poškozením vozidel pak nejménČ 13.000,- Kþ. Do pátrání po
tomto pachateli se pustili spoleþnČ policisté
z obvodního oddČlení PýR, kriminální policie
v KromČĜíži a MČstské policie Holešov. VýraznČ jim k pachateli pomohl kamerový systém
spravovaný mČstskou policií. Nezachytil sice
pĜímo žádné vloupání do vozidla, ale systematickým pozorováním osob pohybujících se
v okolí míst, kde k vloupání došlo, byly vytipovány podezĜelé osoby. Fotogra¿e z tČchto
záznamĤ si pak mezi sebe rozdČlili všichni po-

licisté a vydali se do ulic. PĜi jedné z kontrol
mČli štČstí. Narazili na muže, který odpovídal
popisu muže ze záznamu z kamer. Jednalo
se o muže z Ostravska, který mČl za sebou
trestní minulost. Byl pĜedveden na místní
oddČlení a zasypán salvou otázek. Nejprve se
velmi zdráhal a ke krádežím se vĤbec nemČl.
Nakonec ale podlehl tíze argumentĤ a pĜiznal
se ke všem pČti vloupáním do vozidel. PodaĜilo se zajistit i drtivou vČtšinu odcizených vČcí
a vrátit je majitelĤm. Zajímavý je dĤvod, proþ
si pachatel vybral Holešov jako cíl pro své
krádeže. ZdĤvodnil to policistĤm tím, že v minulosti jezdil do Holešova za svou partnerkou
a všiml si, že lidé považují své mČsto za velmi
bezpeþné a ztrácí obezĜetnost. Nechávají své
vČci v automobilech, nezamykají vchody do
panelákĤ a celkovČ se chovají dĤvČĜivČ. Proto
se do Holešova vydal Ĝešit svou tíživou ¿nanþní situaci. Teć se díky dobré spolupráci policistĤ a pomoci kamerového systému mĤže
podívat až na dva roky do vČzení.
npor. Mgr. Jan Novák
vedoucí Obvodního od. PýR Holešov

DČkujeme za pomoc
pĜi sbČru šatstva
V pátek 21. 10. 2016 skonþila úspČšnČ týdenní humanitární sbírka šatstva poĜádaná Charitou Holešov ve
spolupráci s fy Dimatex a vybralo
se neskuteþnČ mnoho obleþení, lĤžkovin a hraþek. Pro pĜedstavu toho
byla 2 plná dodávkové auta, na
kila cca 2 300 kg. Nebýt spolupráce dobrovolnic, studentĤ z policejní
školy pod vedením paní vychovatelky Bendové a laskavého zapĤjþení
prostor svazu zahrádkáĜĤ v HolešovČ, nemohli bychom pĜijímat vás
– štČdré dárce.
Tyto sbírky jsou každoroþnČ poĜádané vždy na jaĜe a na podzim, takže pokud jste tu letošní nestihli, na
jaĜe se bude poĜádat další.
DČkujeme za to, že jste pomohli!

CHARITA HOLEŠOV PROSÍ O POMOC PěI ORGANIZACI TěÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2017
S pĜipravovanou již tradiþní akcí TĜíkrálová sbírka 2017 se obracíme na Vás, obþany mČsta Holešova a prosíme o pomoc. Charita Holešov by
ráda touto cestou vyzvala všechny z Vás, kteĜí mají chuĢ a odvahu se s námi zapojit do realizace této sbírky. Pro utvoĜení skupinek potĜebujeme
dobrovolníky z Ĝad dospČlých coby vedoucího skupinky.
TKS 2017 se uskuteþní v sobotu 7. 1. 2017!!!
V pĜípadČ zájmu se prosím nahlaste v pracovní dny v dobČ mezi 8:00–12:00 hod. v budovČ Charity Holešov v ulici Tovární 1407 nebo
na tel. þísle 733 741 907 þi na e-mail: pastorace@holesov.charita.cz. PĜihlašovat se mĤžete do 12. 12. 2016.
PĜedem dČkujeme a tČšíme se na spolupráci.
Leona Machálková (koordinátor dobrovolníkĤ pro TKS 2017)
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Holešovsko

SPOLEÿENSKÁ KRONIKA
SĖatky

Narození

Magda Slovenþíková – Zlín
Jan Hrbáþ – Zlín
KateĜina Tománková – Rymice
Lukáš Zelenka – ěíkovice
Radek Vitovský – Fryšták
Radka Nedbalová – Zlín
Jana Sucháþková – Holešov
Tomáš Sichálek – Holešov
Hana ŽĤrková – Žeranovice
Jan Saramák – Zlín
Miroslava NČmcová – Holešov, þ. Tuþapy
Tomáš Pumrpla – Holešov

Julie Krejþí – Holešov
Adam Janoch – Holešov
Vojta Tkadlþík – Holešov
Elen Lánská – Holešov
Miroslava Kate Oraþková – Holešov
Zuzana Hrabalová – Holešov
Stanislav Kuþera – Holešov
Nela Špitzerová – Holešov
Ella Bílková – Holešov
Miroslav Botík – Holešov

Jubilanti
prosinec 2016

Vážení rodiþe,
dovolujeme si vás pozvat na
slavnostní vítání obþánkĤ, které
probíhá v prostorách nádherné Sala
terreny holešovického zámku.
Pokud máte zájem o pĜivítání
Vašeho dČĢátka, pĜijćte si dohodnout konkrétní termín na mČstský
úĜad v HolešovČ, matrika, dveĜe
þ. 110, pĜízemí vpravo,
tel.: 573 521 355.

Marie Hrazdírová – Holešov
JiĜina Páleníþková – Holešov
Rudolf Barták – Holešov, þ. Koliþín
Ladislav Kryl – Holešov
Marie Halaštová – Holešov
Josef Vinklárek – Holešov, þ. Dobrotice
Jaroslava NČmcová – Holešov
Vlasta Pokorná – Holešov
Miloslav Šiška – Holešov
Marie Pešková – Holešov
Anežka Švábová – Holešov
BedĜiška VyĖuchalová – Holešov
Anežka Ševþíková – Holešov

Poslední termín vítání v letošním
roce je 10. prosinec.
TČšíme se na vaši návštČvu.

Koupím tuto
ohýbanou stČnu

MKS Holešov, spolek Castellum
Holešov a CK Bohemian tour Holešov
zvou do zámecké tanþírny
na ýaj o páté.

Milada Matyášová – Holešov
Helena Šestáková – Holešov
Stanislav Sadil – Holešov
Antonín Doležel – Holešov
Marta Balatková – Holešov
Antonín NČmeþek – Holešov
Eva Fuksová – Holešov, þ. Koliþín
Rudolf Linka – Holešov
Zdenka Nohýlová – Holešov, þ. Tuþapy
JiĜina PrĤšová – Holešov
Zdenka Ondráþková – Holešov
Eva SedláĜová – Holešov
Anna Dudová – Holešov
Marie Vávrová – Holešov, þ. Koliþín
Ludmila Fuksová – Holešov, þ. Koliþín
Marie Nováková – Holešov
Marie Kovalová – Holešov
Jana Vlþková – Holešov

Úmrtí
Karel Zákostelský – Holešov
Olga Bachnerová – Holešov
Ignác Nesrsta – Holešov
Marie Holanová – Holešov
Dušan DanČk – Holešov
Marie Pospíšilíková – Holešov, þ. Tuþapy
PĜipravila: Jarmila Medková

POZVÁNKA

Koná se v prostorách holešovského
zámku
v nedČli 4. 12. 2016
od 17:00 do 21:00 hodin.
PĜijćte si zatanþit pĜi hudbČ
Hallo Band.
Vstupné 80 Kþ

Odvoz a ekologická
likvidace autovraků
Tel.: 603 447 040

Vystavení dokladu ekolikvidace
vašeho autovraku NA MÍSTĚ

až 1200 Kč za váš vrak
Autovrakoviště Třebětice
Tel.: 777 550 621, 608 749 219
Listopad 2016

Spolek Castellum Holešov vás srdeþnČ zve
na vánoþní koncert skupiny Spirituál kvintet, který se uskuteþní v pondČlí 12. prosince
2016 v 19.30 hodin v sále kina SvČt v HolešovČ. Vstupné 250,- Kþ, pĜedprodej vstupenek
v IC MKS.
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Kouzlo stőedověkých zahrad
Holešov | V rámci letošního Týdne knihoven probČhla v úterý 4. Ĝíjna ve studovnČ
MČstské knihovny v HolešovČ pĜednáška,
ve které se zájemci podívali na epochu stĜedovČku pohledem odborníka na zahradní
architekturu. PrĤvodkyní na cestČ kouzelnými barevnými a voĖavými zahradami
stĜedovČku byla Ing. Lenka KĜesadlová,
Ph.D., odborný pracovník Metodického
centra zahradní kultury pĜi Národním památkovém ústavu v KromČĜíži.
StĜedovČk byl v dČjinách umČní dlouhým obdobím plným zvratĤ. Lidé hledali
bezpeþné útoþištČ za hradbami mČst, hradĤ, klášterĤ. PravidelnČ þlenČná zahrada
s trávníkem, kvetoucími bylinami, drnovou
laviþkou a pramenem þisté vody byla neodmyslitelnou souþástí hradních areálĤ. Rajské dvory klášterĤ se skvČly nepĜeberným
množstvím rostlin sloužících pro výzdobu
sakrálních prostor i pro využití v lékárnách. Lenka KĜesadlová.

ýím více rostlin bylo nashromáždČno, tím
více se prostor pĜiblížil pĜedobrazu rajské
zahrady. MČstské zahrady za hradbami byly
v neustálém nebezpeþí nájezdu cizích vojsk.
V zahradách se pracovalo i odpoþívalo, vedly se zde uþené debaty, znČly trubadúrské
písnČ i vyznání lásky. Zatímco venku zuĜily
války, za hradbou (zahrada) byl znovu nalezen ráj.
Takový ráj klasické stĜedovČké zahrady si užíval i Karel IV., a to ve své pražské
tzv. AndČlské zahradČ, kterou založil a pro
nČj vedl znalec bylin Angelo z Florencie.
V závČru pĜednášky tak tedy zaznČlo i jméno našeho nejslavnČjšího vladaĜe, jehož
700. výroþí narození se letos pĜipomínalo a slavilo. Akci pĜipravila MKS Holešov
–MČstská knihovna a MČstské muzeum
Holešov a VlastivČdný kroužek Holešov.
Foto | Ondřej Machálek

Kolektiv knihovny

Podzimní radovánky v našem domově

Holešov | Sluneþní paprsky ubývají a slábnou a v našem domovČ se pĜeorientováváme
ze slunných vycházek na podzimní období.
Ovšem smutno nám není a umíme si užívat
spoleþenské a kulturní akce.
Naším prvním podzimním poþinem byla
výstavka ovoce, zeleniny a výtvarných prací
našich seniorĤ. Nádherná podzimní výzdoba,
ukázky plodin, ovoce a zeleniny ozvláštnily
vstupní prostory našeho centra. U vchodu
vítal návštČvníky tradiþní slamČný strašák,
za dveĜmi vyparádČná selka s košíky polních plodin a na návštČvníky þekal i pasáþek
u ohýnku s peþenými brambory. Nádhernou
ukázku umČní zvaného carving nám naaranžovala milá, zruþná sleþna ZdeĖka SedlaĜíková, ukázka obsahovala z dýnČ a ze zeleniny
vyĜezávaná až umČlecká dílka – mnozí toto
vidČli poprvé a nestaþili se divit, co se z oby-
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þejné dýnČ þi jablíþka dá „vykouzlit“ pomocí
nožíkĤ. Obyvatelé se poté obþerstvili domácím jablíþkovým kompotem a posedČli v družné náladČ se svými spolubydlícími pĜi skoþné
lidové hudbČ. Mnozí si i zazpívali.
Dalším zpestĜením podzimního þasu byly
již tradiþnČ ochutnávky burþáku. Na každém
patĜe se sešli obyvatelé ve svých spoleþenských místnostech a ochutnali letošní úrodu
tohoto šumivého moku. PĜi této pĜíležitosti je
pĜišla pozdravit i nová paní Ĝeditelka našeho
centra Ing. Jana ŠĢastná a tímto se jim blíže
pĜedstavila a popĜála dobrou zábavu. Burþák
všem moc chutnal a pĜíležitost sejít se se svými spolubydlícími a zazpívat si lidové písniþky uvítali témČĜ všichni.
G. Holþáková
instruktorka sociální péþe
Centrum pro seniory Holešov

Už od prosince
budou v kanceláři
2. Základní školy k dispozici
vstupenky na školní ples.
Cena: 250 Kč

Ekologická likvidace
autovraků ZDARMA
včetně potvrzení na místě

až 1200 Kč za váš vrak
Zajišťujeme i odvoz

Dobrotice, tel.: 776 719 631
Holešovsko

ZahraniĀní nadace podpoőila kulturní
památku ÿR v Holešově
Holešov | Židovský hĜbitov v HolešovČ,
který byl založen v druhé polovinČ 15. století
a byl využíván po celou dobu existence židovské obce v HolešovČ, je chránČn jako kulturní
památka ýR a souþasnČ je zapsán spolu se
starou,Šachovou synagogou v HolešovČ na indikativním seznamu památek navrhovaných
na prohlášení za národní kulturní památku.
Na ploše 8 190 m2 se dochovalo pĜes 1 500 náhrobních kamenĤ (macev) s nejstarším þitelným z roku 1647, mezi nimiž je Ĝada cenných
náhrobkĤ barokního a klasicistního typu. Je
zde pohĜbena Ĝada významných osobností židovského náboženství, vČdy a kultury. Hrob
jednoho z deseti nejvýznamnČjších židovských uþencĤ všech dob, Sabbataj ben Meir
ha-Kohena, zvaného Šach, je prakticky dennČ navštČvován zejména ortodoxními Židy
z celého svČta – USA, Izraele, Jižní Ameriky,
Ukrajiny a dalších míst.
V pĤlce Ĝíjna skonþila realizace znovupostavení spadlých náhrobkĤ, kterou podpoĜila
nadace Jewish Preservation Initiative z Wellesley (USA), kterou založila Ameriþanka Judith Jarashow. Nadace za¿nancovala þástkou
5 115 USD (více než 121 000,- Kþ) znovupostavení 136 spadlých náhrobkĤ. Samotnou realizaci provádČla kamenická ¿rma J. Linduška
ProstČjov, která kamenické úpravy konzultovala a Ĝešila s Židovskou obcí Brno.
Impulzem k založení organizace byla návštČva židovského hĜbitova v MikulovČ. V MikulovČ již neexistuje židovská obec, ale o židovský hĜbitov se stará Spolek pĜátel židovské
kultury v MikulovČ - spolek lidí bez židovského vyznání, ovšem pĜesvČdþených o tom, že
židovská kultura je dĤležitou souþástí kultury
a historie mČsta. Nadšení þlenĤ tohoto spolku
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PĜehled akcí
Základní umČlecké školy
F. X. Richtera Holešov
v adventním þase
1. 12. 2016, 18.00 hod.
Adventní koncert uþitelĤ (kostel Nanebevzetí
Panny Marie)
14. 12. 2016, 17.00 hod.
Adventní koncert žákĤ školy (sál ZUŠ)
16. 12. 2016, 17.00 hod.
Adventní koncert žákĤ (zámeþek Žeranovice)
16. 12. 2016, 17.30 hod.
Taneþní vystoupení žákĤ školy (kino SvČt)
18. 12. 2016 , 14.00 hod.
Adventní koncert žákĤ (evangelický kostel
Prusinovice)

pĜivedlo Judith na myšlenku založení Jewish
Preservation Initiative, jež si klade za cíl podporovat spolky, které se ve svém mČstČ starají
o židovské památky nebo se vČnují židovské
kultuĜe.
PodČkování patĜí také BarboĜe Leskovjanové (Spolek pĜátel židovské kultury Mikulov), která vše pomohla zadministrovat
a dala ke všemu podnČt a která pĤsobila jako
lektorka pĜi Festivalu židovské kultury v loĖském roce. Znovupostavení náhrobkĤ urþitČ
ocení nejen ortodoxní Židé z celého svČta,
kteĜí uctívají odkaz rabína Šacha i dalších významných židovských uþencĤ, pohĜbených na
holešovském židovském hĜbitovČ, ale i všichni návštČvníci.
Mgr. Jana Slovenþíková

Podpoőte sbírkou brněnskou dětskou onkologii
Vážení a milí,
pĜedloĖské Vánoce jsme udČlali radost dČtem
na dČtské onkologii Brno sbírkou plyšových
hraþek a Kinder vajíþek. Když jsem vidČla tu
radost a úsmČvy na jejich tváĜích, tak jsem se
rozhodla, že v následujícím roce pro nČ jako
muzikant uspoĜádám Vánoþní charitativní
koncert a sbírku do zapeþetČných pokladniþek. Tato sbírka probíhala v 18 obcích našeho regionu a vybralo se krásných necelých
80 000 Kþ. Díky velkému ohlasu jsem na koncertČ slíbila, že v této þinnosti budu pokraþovat a udČlám z ní tradici. Proto vás všechny
srdeþnČ zvu na již 2. Vánoþní charitativní
koncert pro dČtskou onkologii Brno, který
se koná 10. 12. 2016 od 15 hod. v KD Loukov
a kde v rámci této akce mĤžete pĜispČt dobrovolným vstupným.

AKCE ZUŠ

Od 10. 11. do 10. 12. 2016 bude probíhat u vás
v obci – mČstČ charitativní sbírka do zapeþetČných pokladniþek.
10. 12. starostové dovezou pokladniþky na koncert, kde bČhem koncertu budou pokladniþky
pod vedením právníka rozpeþetČny a celý tento
výtČžek poputuje na dČtské oddČlení do Brna.
Minulý rok se tyto penízky použily na postele
pro maminky, aby mohly být se svými dČtmi,
což je pro dČti ve vČku do 5 let velmi dĤležitá
souþást léþby.
ChtČla bych touto cestou moc podČkovat, že
podpoĜíte nejenom dobrou vČc, ale hlavnČ radost v dČtských oþích v dobČ vánoþní.
S úctou a láskou

20. 12. 2016, 17.30 hod.
Adventní koncert žákĤ školy (sala terrena
zámku)
5. 1. 2017 , 17.00 hod.
TĜíkrálový koncert (kostel Nanebevzetí Panny
Marie)
24. 1. 2017, 18.00 h.
VIII. Varhanní koncert Ludvíka Šuranského
(kostel Nanebevzetí Panny Marie)

Koupím motocykl JAWA, ČZ s TP
nebo i odhlášený bez TP, v jakémkoliv stavu, nebo i nepojízdný vrak.
Prosím, nabídněte, respektuji Vaší
cenu, jsem sběratel, stačí poslat
zprávu a zavolám Vám zpět. Děkuji
moc za nabídku. Seriózní jednání.
Tel.: 728 479 649

V HolešovČ budou
pokladniþky umístČny zde:
MČÚ Holešov
Knihovna
Zámek
Kostel
Lékárna Medica
Tesco
Hraþky-sport na námČstí
Vinotéka u EhrlichĤ
KvČtináĜství Kamelie

Pavlína Blahová, jednatel za obec Loukov
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Wing Tsun: bojové umění, které možná neznáte
Pro mČ osobnČ je to skuteþnost a poznání, že pokud þlovČk chce a je pro urþitou vČc
zapálený, je schopen toho dosáhnout. A teć
bych rád postoupil k technickému stupni, který následuje hned po nČm a je mĤj vysnČný.

Holešov | Wing Tsun je považováno za jedno z nejefektivnČjších bojových umČní. Jedná
se o rozsáhlý a komplexní systém pro boj na
všechny vzdálenosti – kopy, údery paží, lokty, koleny, páky, chvaty, boj na zemi, obrana
proti skupinČ útoþníkĤ a proti ozbrojenému
útoþníkovi atd. Wing Tsun spojuje tradiþní
stránku bojového umČní s vysoce reálnou sebeobranou.
Wing Tsun využívá i jemnČjší (úchopové)
kontrolní a eliminaþní techniky, jakými jsou
páky, škrcení a znehybnČní. Jedním z poslání
umČní Wing Tsun je cesta sebezdokonalování,
uþení se disciplínČ, rozvoje tČla a ducha: rozvíjí bdČlost, pohyblivost, rovnováhu, jednotu
tČla, senzitivitu, timing a bojového ducha.
Toto bojové umČní se dostalo do povČdomí lidí napĜíklad díky ¿lmové sérii IP MAN.
StejnČ jako snad u všech bojových umČní
je i systém výuky Wing Tsun rozdČlen na jednotlivé stupnČ, které jsou rozþlenČné do þtyĜ
skupin (žákovské, vyšší, mistrovské a velmistrovské). Žákovských stupĖĤ je 12, vyšší stupnČ 4 a stejný poþet je i mistrovských a velmistrovských stupĖĤ. Poslední z velmistrovských
stupĖĤ má být udČlen pĜi dosažení absolutní
dokonalosti. Jelikož to však není možné, slouží jako ideální a nedosažitelný cíl. Teoreticky
je možné, aby byl udČlen velmistrovi za urþitých podmínek po smrti.

Myslím, že se mĤžete považovat za
skvČlého bojovníka. ZmČnil se získáním tČchto dovedností váš pohled na
boj, souboje?
Ono hodnotit, kdo je þi není skvČlý bojovník, je velice ošidné, nejsou pro to dané parametry. Ke skvČlému bojovníkovi mám ještČ
daleko a tČch pomyslných krokĤ musím ještČ
spoustu ujít.
MĤj pohled na bojové umČní se ale rozhodnČ zmČnil. PĜi tréninku musíte dávat pozor, abyste nezranil svého kolegu. ýlovČk se
nauþí více ohleduplnosti. Wing Tsun není bojovým umČním, kde teþe krev, jak je to vidČt
u jiných bojových sportĤ, ale je to umČní, kde
boj zpravidla trvá pár vteĜin a údery jsou vedeny na krk, oþi a další citlivé zóny s takovou
razancí, že útoþníka od dalšího zájmu pokraþovat v agresi odradí.

Tajemník holešovské radnice František Fuit.
Foto | Jana Rohanová

„MĤj pohled na bojová umČní se zmČnil.
I ta nejdelší cesta zaþíná prvním krokem.“
Nejvyšší úrovnČ v žákovských stupních
dosáhl tajemník MČstského úĜadu v HolešovČ František Fuit. K bojovému umČní se
dostal díky svému synovi, který se s krátkou
ukázkou technik Wing Tsun seznámil bČhem
studia vysoké školy. „Mého mladšího syna to
hned zaujalo, a tak jsme zaþali zjišĢovat, jestli
se nČkde poblíž škola tohoto umČní nenachází. A k naší radosti jsme zjistili, že hned v PĜerovČ,“ popsal František Fuit, jak se pro toto
bojové umČní nadchl syn i otec.

pouze trénování samotných technik
boje, nebo je potĜeba nČjaký doplĖkový
trénink?
Toto bojové umČní mĤže provozovat každý, pokud mu v tom tedy nebrání nČjaký handicap. SamozĜejmČ že fyzická kondice se vždy
hodí, ale to platí i v normálním životČ. Do
posilovny nechodím, ale máme doma vlastní
posilovací stroj a boxovací pytel.

Pane tajemníku, jak dlouho se tomuto
bojovému sportu vČnujete a proþ?
Wing Tsun se vČnuji sedm let. Prozatím
v tomto bojovém umČní nacházím stále nČco
nového a systém výuky je nastaven tak, aby
vás nutil neustále se zdokonalovat. A ptáte
se proþ? Mimo jiné i pro sympatický slogan:
Wing Tsun – neuþíme bojovat, ale vyhrávat.
A kdo by chtČl prohrávat?

Jaký byl váš cíl, když jste s tímto sportem zaþal? MČl jste napĜíklad pĜedstavu, jaké úrovnČ byste chtČl dosáhnout?
Když jsme zaþali trénovat, zdálo se, že cíl
– dosažení urþitého stupnČ, je v nedohlednu.
V takové chvíli jsem si vzpomnČl na jedno pĜísloví, které Ĝíká, že i ta nejdelší cesta zaþíná
prvním krokem. Myslím, že to platí nejen pro
Wing Tsun. A pĜání? Jednou bych chtČl dosáhnout úrovnČ technika.

PĜedpokládám, že ke zvládnutí bojových technik je nutné mít dobrou fyzickou kondici. Staþí k jejímu udržování

Prozatím jste se synem úspČšnČ ukonþili dvanáctý žákovský stupeĖ. Co to
pro vás znamená?
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Wing Tsun je bojové umČní, které pochází z þínské kultury a je ovlivnČno
taoismem, buddhismem a konfucionismem. Ovlivnily i vás nČjak tyto ¿loso¿cké smČry a jejich myšlenky?
I když toto jihoþínské kung fu vychází
hlavnČ z taoismu, tak mČ tato ¿loso¿e nijak
zvlášĢ neovlivnila.
Musel jste nČkdy v bČžném životČ použít bojové umČní?
Wing Tsun jsem v bČžném životČ zatím
použít nemusel. Jedno dĤležité moudro ale
Ĝíká, že nejúspČšnČjší boj je ten, který se neuskuteþní.
NepĜemýšlel jste nČkdy o tom, že byste s technikami tohoto boje seznámil
i další pĜípadné zájemce?
Se synem uvažujeme o provozování školy
Wing Tsun v HolešovČ. Vše ale závisí na zájmu lidí.
A kdo by se takových lekcí mohl zúþastnit?
Každý starší 15 let, kdo není nČjak významnČ fyzicky handicapován. Horní vČková
hranice prakticky není nijak limitována.
Jana Rohanová

Bližší informace
na e-mailu: wtfuit@seznam.cz

Holešovsko

Koncert Dagmar Peckové ke Dni Āeské státnosti

29. Ĝíjna se v zámku konal koncert ke státnímu svátku. Publikum nadchl výkon operní divy Dagmar Peckové.

AKCE KNIHOVNY
Výstava obrazĤ JiĜího Valenty
od 20. záĜí – 30. prosince 2016, MČstská
knihovna Holešov
CísaĜ František Josef I. – známý i neznámý
24. listopadu 2016, 17.00 hod., MČstská knihovna Holešov
PĜednáška Mgr. OndĜeje Machálka a Jaroslava Radeckého
Vstupné: 25,- Kþ
Mikulášské pĤjþování
6. prosince 2016, 12.00–17.00 hod., MČstská knihovna Holešov – dČtské oddČlení
DĜevohostický rodák, skladatel Josef
Schreier (1718–?)
8. prosince 2016, 17.00 hod., MČstská knihovna Holešov
PĜednáška Mgr. ZdeĖka SmiĜického o barokním skladateli, rodákovi z DĜevohostic,
jehož unikátní vánoþní mše þerpá z valašského lidového prostĜedí. PĜednáška s poslechem.
Vstupné: 25,- Kþ
Perníþkování
13. prosince 2016, 12.00–17.00 hod., MČstská knihovna Holešov – dČtské oddČlení
HVIZD 15
Oslava divadelní pro dČti a pamČtníky, pro

Listopad 2016

všechny svČta loutek a oživlých pĜedmČtĤ
milovníky
13. prosince 2016, divadelní pĜedstavení
v 10.00 hod. a 16.00 hod., MČstská knihovna Holešov
PoĜadem provází pĜíležitostná mobilní skupina New Hvizd Generation (narození po
roce 2001)
mluvené slovo Hugo Kuhl a Vladimír Doþekal junior, hudební doprovod Ester DvoĜáková
Vstupné: 15,- Kþ
Mikulášské pĤjþování
Mikuláš, þert a andČl zaþátkem prosince zavítají nejen do vašich domácností, ale také
do dČtského oddČlení MČstské knihovny
Holešov. A nejen to! V úterý 6. 12. 2016
od 12:00 do 17:00 si zkusí práci knihovníkĤ
a pĤjþovat budou oni. Hodné dČti si samozĜejmČ odnesou i nČco na zub. Tak co, necháte si doporuþit poĜádnou þertovinu, nebo
si vyberete þtení andČlské? TČšíme se na vás!
Kouzla a þáry Harryho Pottera
MČstská knihovna Holešov vyhlašuje výtvarnou soutČž na téma Kouzla a þáry Harryho Pottera. Máte rádi odvážného þarodČje z Bradavic a jeho pĜíbČhy? A co nebo
kdo se vám líbí nejvíce? ZtvárnČte jakoukoli
výtvarnou technikou a pĜineste do knihovny
do konce listopadu. VítČz získá ilustrované
vydání knihy Harry Potter a Kámen mudrcĤ.

Foto | Aleš Vitalík

Malí Ātenáői soutěží o knižní perly
MČstská knihovna v HolešovČ vyhlásila pro
dČti a mládež celoroþní soutČž s názvem Lovci
perel. ýtenáĜi mají za úkol najít v policích knihy oznaþené speciálním symbolem, pĤjþit si
je, pĜeþíst a odpovČdČt na pĜipravené otázky.
Za každou knihu se správnČ zodpovČzenými
otázkami dostanou perlu. Malí lovci s nejdelší šĖĤrou budou na závČr odmČnČni, menší
odmČĖovací akci formou jarmarku pĜipravují
knihovnice i bČhem roku.
„Inspirovali jsme se hrou, kterou pro dČti
pĜipravili kolegové v Hradci Králové, a chceme, aby se þtení pro nČ stalo dobrodružstvím,
aby si dČti uvČdomovaly, co þtou a nauþily se
s knihou pracovat,“ vysvČtlila Hana Zaoralová
z dČtského oddČlení holešovského knihovny.
SoutČž odstartovala v rámci Týdne knihoven.
Lovcem se až do konce školního roku mĤže
stát každý registrovaný þtenáĜ holešovské
knihovny.
(dap)

Konají se bleší trhy
Další hobby setkání pĜíznivcĤ všech sbČratelských oborĤ se koná v sobotu 3. prosince
v 1. patĜe zámku. Do Holešova se sjedou prodejci nejrĤznČjších pĜedmČtĤ od dopisních
známek pĜes pohlednice, odznaky, mince,
nábytek až po starožitnosti a obrazy. Trhy se
konají od 8 do 13 hodin. Vstupné pro dospČlé
je 40 Kþ, pro dČti 20 Kþ a dČti do 3 let zdarma.
(dap)

Rocková diskotéka v zámku
New Drive Club holešovského zámku zve
na Rockotéku, která se koná 18. listopadu
od 21 hodin a veþerem provede Marcel ýernocký. Další taneþní veþer se v rekonstruovaných
sklepních prostorech barokní památky koná
26. listopadu od 21 hodin a tentokrát bude
vČnovaný diskotékové hudbČ.
(dap)

15

Zámek Holešov zve na výstavu HraĀky dávné i nedávné
Holešov | Zámek Holešov nabízí výstavu
historických hraþek z pĜelomu 19. a 20. století. PĜedstavuje pĜedevším rozšíĜenou kolekci
vzácných panenek. Hraþky pocházejí ze sbírky Aleny a Františka Pleslových z Rychnova
nad KnČžnou a na zámku budou k vidČní až
do 30. prosince.
„Poukázal bych na vitríny, ve kterých jsou
panenky vystaveny. Jedná se o nejvzácnČjší
kousky s porcelánovými hlaviþkami, které se
v aukcích objevují jen zĜídka,“ Ĝekl k projektu
Ĝeditel MČstského kulturního stĜediska Holešov Pavel Chmelík.
Alena a František Pleslovi zaþali sbírku
vytváĜet pĜed þtyĜiceti lety. Nejprve se zajímali o panenky, nejstarší a nejvzácnČjší z nich
koupili a jak sami dodávají, už tehdy to byly
výdaje v Ĝádu tisícĤ. PozdČji zaþali kolekci
rozšiĜovat o další hraþky, aby sbírka nebyla
jednotvárná.
„Lidé se o nás dovČdČli a nČkteĜí nám
hraþky sami nosili. Když jsme pak zaþali i vystavovat a stali jsme se známČjšími, volali si
do muzeí o adresu a nám pak pošta vozila balíky od odesílatelĤ, které neznáme,“ popisuje

Alena Pleslová, která své panenky sama opravuje, šije jim šatiþky a vyrábí doplĖky.
Dostat se ke starým hraþkám je podle sbČratelky stále tČžší a tČžší, protože lidé je vyhazují. „TĜeba sehnat pĤvodní papírovou krabici
od panenky je velký problém,“ dodává k tomu
František Plesl, který své ženČ od poþátku
pomáhá. Jako bývalý strojaĜ a opraváĜ veteránĤ dokázal vyrobit dobové repliky závodních autíþek i starých saní. Když jeho žena do
sbírky získala rozbitý miniaturní pokojíþek,
chopil se práce a malinkatý nábytek kousek
po kousku opravil. Alena Pleslová pak do postýlek našila peĜinky a teprve pak byl dojem
dokonalý.
„Nás tato práce opravdu baví, vždy nás tČšilo aranžovat panenky, dotváĜet a doplĖovat
pro nČ pokojíþky a hrát si s doplĖky. Dokud
budeme mít sílu, budeme pokraþovat,“ shodují se oba manželé.
Jejich sbírka bude na holešovském zámku
k vidČní až do 30. prosince, a to každé úterý až
nedČli od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin s výjimkou vánoþních svátkĤ.
Dana Podhajská

ÿaj o páté... a co dál?
Holešov | ýasté stesky pĜátel, jejichž puberta
odeznČla pĜed desítkami let, že nemají možnost bavit se pĜimČĜenČ svému vČku, pĜivedly
pĜedsednictvo Castella na myšlenku pĜipomenout si kdysi tak oblíbené zámecké odpolední
þaje. Spolupráce s MČstským kulturním stĜediskem umožnila uspoĜádání ýaje o páté témČĜ ve stejných prostorách jako pĜed pĤlstoletím. A tak se 30. Ĝíjna v balkonovém sále
rozeznČla skvČlá muzika v podání Showbandu
Pavla BĜeziny, obþerstvení zajistila Zámecká
restaurace ¿rmy Jospo, pro labužníky byly
pĜímo pĜed jejich oþima pĜipravovány þerstvé palaþinky a to všechno za více než lidové
vstupné 80,- Kþ.
Ani krásné prostĜedí zámeckých sálĤ však
nedokáže zajistit dostatek návštČvníkĤ, zejména když se o dobĜe pĜipravené akci nedovČdí
vþas. Snad to byla souhra náhod, že Holešovsko s pozváním vyšlo tentokrát pozdČji, nedČli
využili mnozí k dušiþkové návštČvČ hĜbitovĤ
a ani plakáty, vyvČšené s týdenním pĜedstihem, nedokázaly zaplnit pĜipravené prostory.
PĜesto pĜítomní návštČvníci odcházeli spokojeni a vČtšina z nich vyjádĜila i pĜání, aby se
akce opakovala, pĜípadnČ konala pravidelnČ.
Chceme tedy vyhovČt tČm, kteĜí zde byli,
i tČm ostatním, kteĜí o ýaji nevČdČli.
Zveme vás na další ýaj o páté, který
uspoĜádáme opČt v nedČli dne 4. prosince
od 17. hodiny ve stejných prostorách a za stejných podmínek, zmČníme pouze kapelu.
JUDr. Jarmila Pokorná
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Holešovsko

Adventní a vánoĀní koncerty
Holešovského dětského sboru Moravské děti 2016
Holešov | Holešovský dČtský sbor Moravské
dČti má pĜed sebou naplnČnou koncertní
„šĖĤru“ adventních i vánoþních koncertĤ nejen v HolešovČ, ale také v Pravþicích i ve ZlínČ.
Ve ZlínČ v krásném sále Kongresového centra
se mĤžete tČšit na tĜi rĤzné programové koncerty, kdy sbor bude vždy v programu spoleþnČ s Filharmonií Bohuslava MartinĤ Zlín
a dalšími hosty.
11. 12. 2016, nedČle, 16:00 hod. „ANDċLSKÉ
PÍRKO“ s dirigentem Milošem Machkem, Kongresové centrum Zlín.
„AndČlské pírko“ je název pĜedvánoþního poĜadu pĜipraveného Milošem Machkem, dirigentem, scenáristou a moderátorem v jedné
osobČ. Pro adventní þas vybral lidové koledy
i umČlé vánoþní písnČ a také známé melodie
z barokních skladeb, které propojil pĜíbČhem,
v nČmž se pohybují Santa Claus, andČl, Panna
Maria a tĜi králové...

Když se Santa Claus dozví, že má pro zlínské
dČti dirigovat pĜedvánoþní koncert, je z toho
celý nesvĤj. On a dirigovat? Nebeský otec mu
tedy ke zdárnému splnČní úkolu dává nejen
dobré rady, ale i strážného andČla. Nakonec
vše dobĜe dopadne a se Santa Clausem si užijí
spousty legrace nejen andČlé v nebi, ale pĜedevším dČti ve ZlínČ!
18. 12. 2016, nedČle, 20.00 hod.
„VÁNOýNÍ HVċZDY 2016“
Kongresové centrum Zlín
sólisté: Vladimír HRON, Ilona CSÁKOVÁ,
V. Drahokoupil, Lucie ýerníková, K. Jalovcová,
SAXYGIRLS BIGBAND PETRA SVOBODY
MORAVSKÉ DċTI – HOLEŠOVSKÝ DċTSKÝ
SBOR
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINģ
20. 12. 2016, úterý, 19 hod.
„VÁNOýNÍ KONCERT“.
Kongresové centrum Zlín.

Z. POLOLÁNÍK: ýas radosti, veselosti
Z. POLOLÁNÍK: Gloria! Co to nového!
J. J. RYBA: ýeská mše vánoþní
sólisté: BARBARA SABELLA soprán,
BARBORA MARTÍNKOVÁ-POLÁŠKOVÁ, alt,
PETR MARTÍNEK tenor, JIěÍ PěIBYL bas
MORAVSKÉ DċTI – HOLEŠOVSKÝ DċTSKÝ
SBOR, sbormistr: LENKA POLÁŠKOVÁ
MORAVSKÝ KOMORNÍ SBOR, sbormistr:
JIěÍ ŠIMÁýEK
Dirigent: PETR ŠUMNÍK
22. 12. 2016, þtvrtek, 18 hod.
„Vánoþní koncert Pravþice“
Kulturní a sportovní centrum Sokolovna Pravþice
26. 12. 2016, pondČlí, 17 hod.,
„Vánoþní koncert Holešov“,
kostel Nanebevzetí P. Marie
Za Moravské dČti
Jana Slovenþíková

Historie aeroklubu a letiště v Holešově.
Sedmdesát let od založení
Holešov | Našlapaná studovna MČstské knihovny v HolešovČ byla ve þtvrtek 20. Ĝíjna
2016 svČdkem pĜednášky Ing. Jana Dúbravþíka o historii aeroklubu a letištČ v HolešovČ.
PĜednášející, sám bývalý vojenský pilot, se již
delší dobu zabývá fenoménem holešovského
letištČ a létání na Holešovsku. PĜi svých výzkumech obešel vČtšinu žijících pamČtníkĤ,
od nichž získal množství zajímavých fotek
a vzácných vzpomínek.
Také nČkteĜí z nejstarších þlenĤ bývalého
aeroklubu a zamČstnanci letištČ byli na pĜednášce þestnými hosty, napĜíklad pan Škarpich
z Rusavy, pan Šindelek z Holešova, paní Zapletalová z Holešova a další.
PĜedseda VlastivČdného kroužku v HolešovČ zmapoval historii letištČ, které mČlo ve
své dobČ našlápnuto stát se zásadní kĜižovatkou cest na MoravČ, aby pĜipomnČl 70. výroþí
založení místního aeroklubu. Ten holešovský
patĜil k jednČm z nejvČtších v zemi. DČlil se na
nČkolik odborĤ, poĜádal národní šampionáty
i mezinárodní závody. S letištČm byl pevnČ
spjatý. MČl na nČm hangáry a veškeré další
zázemí pro svou þinnost. A proþ vyrostlo letištČ právČ v HolešovČ? Když v roce 1946 hledali
pĜedstavitelé tehdy již znárodnČné ¿rmy BaĢa
náhradu za prostorovČ nevyhovující letištČ
v Otrokovicích, padla jim do oka právČ plocha
v HolešovČ, která splĖovala všechny podmínky budoucího slibného rozvoje.

Listopad 2016

PĜednáška jistČ nebyla jediným poþinem
pana Dúbravþíka v této oblasti. Jeho pĜáním
a cílem je ze získaných poznatkĤ sestavit knihu, která by byla další hmatatelnou památkou

historie dnes již bohužel zaniklého holešovského fenoménu.
OndĜej Machálek
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Holešovský motokrosový závodník Lukáš Janiš
úspěšně dokonĀil sezonu 2016
Holešov | Mladý závodník Lukáš Janiš
(2002) má za sebou vydaĜenou sezonu v motokrosu. Lukáš tento rok absolvoval nespoþet
závodĤ, dá se Ĝíct, že nebyl snad víkend, kdy
by nebyl na závodech. Dokonce dal pĜednost
i o prázdninách závodČní a trénování pĜed odpoþinkem a dovolenou (u moĜe). Tato snaha
a píle mu letos vynesly zasloužené ovoce.
Nebylo závodu, kdy by nebyl na pódiovém
umístČní (TOP3). V prĤbČhu roku jel nČkolik
seriálĤ po celé ýeské a Slovenské republice,
ale na jeden se zamČĜil – HT Group Meteorit
cup, kde dokázal vybojovat celkové 1. místo
v kategorii MX 85.
PĜíští rok ho þeká pĜestup do kategorie MX 125, tudíž velká a silnČjší motorka
a to znamená ještČ více fyzické i jezdecké pĜípravy, to vše skloubit se školou, aby dokázal
v silné konkurenci obstát.
Na tuto výzvu se tČší a už teć se pĜipravuje
na pĜíští sezonu 2017. ZávČrem bychom chtČli
podČkovat všem našim partnerĤm za podporu v sezonČ 2016.
JL MOTOCROSS HOLEŠOV z.s.

Velmistr Moravy v desetiboji je z Holešova
svĤj smysl. OndrĤv výkon staþil v moravské
konkurenci na 7. místo mezi juniory, Jirka
bral 4. místo v dorostencích.
V prĤbČhu sezony si pár závodních startĤ
vyzkoušel i holešovský atletický trenér Jakub
HĜib a rozhodl se startovat i v nároþném desetiboji. Slušnými výkony pĜedevším v bČžeckých a vrhaþských disciplínách staþil jeho
souþet získaných bodĤ mezi muži na 2. místo!
Bez ohledu na desetibojaĜský bodový zisk
a umístČní v kategorii je však tĜeba uznat, že
samotné dokonþení celého desetiboje je urþitá frajeĜina.
A hodnocení holešovských atletĤ? „Byla
to dĜina, ale stálo to za to!“
Jakub HĜib

Rozsvícení vánoþního
stromu na zahradČ TyMy.
ýtvrtek 24. 11. v 16:30
Holešov | Za extrémnČ chladného poþasí
probČhlo v TĜinci 8. a 9. Ĝíjna Mistrovství Moravy a Slezska ve vícebojích. Atletiku Holešov
reprezentoval na této akci trojlístek závodníkĤ – dorostenec JiĜí ŠĤstal, junior OndĜej
Šando a v mužské kategorii Jakub HĜib.
Desetiboj, v nČmž tato trojice sbírala nelehké vícebojaĜské body, provČĜil komplexní
sportovní pĜipravenost. Atleti ve dvou zá-
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vodních dnech absolvovali bČh na 100 metrĤ,
skok daleký, vrh koulí, skok vysoký, bČh na
400 metrĤ, bČh na 110 metrĤ pĜekážek, hod
diskem, skok o tyþi, hod oštČpem a závČreþný
bČh na 1 500 metrĤ.
Mládežníci JiĜí ŠĤstal a OndĜej Šando se
atletice vČnují teprve rok. ÚspČšné dokonþení
desetiboje však jednoznaþnČ potvrzuje, že þas,
píle a energie, kterou oba tréninku vČnují, má

Vystoupení dČtských folklorních
souborĤ z Hané a Valašska
ve spoleþenské hale SVý
Zrníþko – Holešov
Malá Rusava – BystĜice p. H.
JabloĖka – Martinice

Holešovsko

Krajské kolo v pőespolním běhu vítězné pro Holešov

Holešov | I v letošním podzimu se setkali pĜíznivci školního atletického klání v pĜírodČ pĜi krajském kole v pĜespolním bČhu – 12. Ĝíjna probČhla
tato soutČž již tradiþnČ v biatlonovém areálu Bedlina v BystĜici p. H. Holešov byl pĜi regionálním klání zastoupen týmy nČkolika škol – naše mČsto
reprezentovaly mladší a starší dívky z 1. ZŠ Holešov, dorostenky a dorostenci z místní policejní školy a dČvþata z holešovského gymnázia. NejvČtšího úspČchu dosáhli hoši z týmu VPŠ a SPŠ MV Holešov – ve své kategorii suverénnČ zvítČzili a vybojovali si právo postupu na republikové ¿nále
v Hradci Králové. Všem úþastníkĤm patĜí podČkování za pČkné výkony a vzornou reprezentaci Holešova v této krásné, ale fyzicky velmi namáhavé
sportovní disciplínČ.
Mgr. Svatava Ságnerová, Krajská rada AŠSK ýR Zlínského kraje
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Slavnost brouĀkţ v TyMy
Listopad 2016
23.–24. 11. VÁNOCE NA HANÉ A VALAŠSKU tradiþní dopolední program pro dČti ZŠ
a MŠ, rezervace pĜedem

Holešov | V pátek 4. 11. poĜádalo SVý TYMY
již þtrnáctý roþník Slavností brouþkĤ. Akce
byla zahájena na námČstí u kašny, kde nejdĜíve probČhlo vyhodnocení vlastnoruþnČ
vyrobených lampionĤ a kostýmĤ berušek
a brouþkĤ. PodČkování si zaslouží všichni,
kteĜí dČtem s výrobou lampionĤ pomáhali.
Podle samotných dČtí to byli hlavnČ rodiþe, ale také dČdeþci, babiþky, tety a vedoucí
kroužkĤ. Po vyhodnocení se prĤvod vydal veþerním mČstem ulicí Palackého až do Všetul.
Na spoleþnou veþerní „procházku“ se vydala
spousta dČtí a jejich rodiþe. Cílem byl areál
SVý TYMY, kde dČti pĜivítal medvČd, který se
pĜipravoval na zimní spánek. Uspat ho pĜišla
sama podzimní víla. Jakmile medvČd usnul,
tak se nad jeho hlavami objevila svČtýlka
– ohĖová show, která celou slavnost ukonþila.
DČkujeme všem, kteĜí se podíleli na pĜípravČ
a organizaci této akce. Velké podČkování si
zaslouží MČstská policie Holešov za zajištČní
bezpeþnosti a také mladí hasiþi ze sboru dobrovolných hasiþĤ. DČkujeme také Mirku Olšákovi za ozvuþení a Mirku Koumarovi za organizaþní pomoc pĜi této akci. TČšíme se s dČtmi
i „dospČláky“ na setkávání bČhem podzimních
a zimních akcí.
Mgr. Jarmila Vaclachová
Ĝeditelka SVý-TYM

24. 11. ROZSVÍCENÍ VÁNOýNÍHO STROMU od 16.30 na zahradČ TYMY, v tČlocviþnČ
pĜedvánoþní program folklórních souborĤ na
Hané a Valašsku, vstupné dobrovolné
26. 11. SEDMIKVÍTEK republikové ¿nále taneþní soutČže, rĤzné taneþní styly od 11.00,
spoleþenská hala TYMY
27. 11. ýERTOVSKÁ POHÁDKA
od 16.00, vstupné 40,29. 11. HEDVÁBNÁ DÍLNA S BÁROU
od 17.00 do 20.00 v SVý TYMY, pĜijćte se
kreativnČ vyĜádit pĜi malování na hedvábí,
kurzovné 100,- Kþ + cena materiálu, pĜihlášky do 24. 11.
Celorepublikové ¿nále Sedmikvítek 2016 výtvarný a rukodČlný – sbČr prací v TYMY
do 30. 11. 2016

VYHLAŠUJEME VÝTVARNOU SOUTċŽ
„O NEJKRÁSNċJŠÍ VÁNOýNÍ PěÁNÍ“
Své práce mĤžete nosit do 2. 12., výstava bude
probíhat od 7. 12., vyhodnocení na Vánoþním
pohlazení
PěIPRAVUJEME JARNÍ POBYT NA TROJÁKU PRO DċTI
v období jarních prázdnin 13.–19. 2. 201 !!!
SPECIÁLNÍ NABÍDKA NA ZIMU – LyžaĜská a snowboardová škola pro žáky 1. stupnČ
s kvali¿kovanými instruktory lyžaĜské školy
ESKIMÁK. V termínu 23.–27. ledna (pondČlí
až pátek po vyuþování). Výcvik bude probíhat
ve SKIareálu Troják. PĜedpokládaná cena je
2. 500,- Kþ (v cenČ je zahrnuta doprava, instruktoĜi, pitný režim a svaþinka). Možnost
zapĤjþení lyžaĜského vybavení za pĜíplatek.
PLYŠÁK PRO RADOST – charitativní sbírka plyšákĤ, mĤžete nosit do TYMY oprané
a vyþištČné plyšáky, které mĤžou udČlat radost dalším dČtem, výtČžek sbírky bude odeslán na konto Šance a Stonožka, plyšáky mĤžete nosit do TYMY každé pondČlí a pátek do
30. 11.

PěIPRAVUJEME
10. 12. Zájezd do Rožnova pod RadhoštČm na
vánoþní jarmark, pĜihlášky do 5. 11.
17. 12. PĜedvánoþní VídeĖ – zájezd, pĜihlášky
do 5. 11.
3.–5. 2. 2017 Ledová Praha – zájezd pro dČti
i dospČlé, návštČva rĤzných muzeí, památek,
koncert DČti dČtem, bližší informace v kanceláĜi TYMY, pĜihlášky do 30. 11. 2016

DÍVKA ROKU 2017 – dČvþata ve vČku 13–16 let,
mĤžete se již nyní hlásit v kanceláĜi TYMY
do této zajímavé soutČže, oblastní kolo bude
v únoru 2017, hlaste již nyní, nejpozdČji do
30. 11. 2016, probČhnou pĜípravná setkání
a workshopy
Nabídku zájmových kroužkĤ a pĜihlášky na
školní rok 2016–2017 najdete na stránkách
– www.tymycentrum.cz

VÝROÿÍ – PROSINEC 2016
9. 12. 1951

ZemĜel KUBÍýEK, Václav, ThDr. h. c., Msgre., profesor pedagogiky, didaktiky a katechetiky na bohoslovecké fakultČ v Olomouci.
Autor náboženských a historických spisĤ napĜ. „Prvouka“, „Katechismus“, „Biblické dČjiny“, „Katechetika (* 21. 5. 1866 v Žeranovicích) – 65. výroþí úmrtí.

21. 12. 1886

Narozen SVAýINA, Bohumil, Ĝeditel mČšĢanské školy, vydal Ĝadu pĜíruþek pro žáky mČšĢanských škol, napĜ. „ýechy“, „Evropa“,
„Morava a Slezsko“, „MČĜiþství“, „Obþanská nauka a výchova“, „PĜehled mluvnice a pravopisu“, „PĜírodozpyt“ a „Struþné dČjiny
þeské literatury“. (+ 1964) – 130. výroþí narození.

22. 12. 1886

Narozen PŠENýÍK, František, stavitel, asistent národního umČlce Dušana Jurkoviþe, s nímž se podílel napĜ. na úpravách beskydských Pusteven a lázní Luhaþovice. V roce 1914 pomáhal budovat areál pro Hanácko-valašskou výstavu v HolešovČ. Byl cestmistrem v Okresním hejtmanství holešovském. Po roce 1945 se podílel na stavbČ letištČ v HolešovČ. Velikou práci vykonal pĜi
budování muzea lidových staveb v RožnovČ pod RadhoštČm, kde pĤsobil do své smrti (+ 31. 5. 1971) – 130. výroþí narození.

31. 12. 1966

ZemĜel MIKLÍK, Josef Konstantin, PhDr., studoval klasické gymnázium v KromČĜíži, Olomouci a PĜíbrami, vystudoval teologii na
teologickém uþilišti Ĝeholní spoleþnosti redemptoristĤ v OboĜišti u DobĜíše. Pokraþoval ve studiích na KarlovČ univerzitČ, dále na
pražské NČmecké univerzitČ a na Svobodné ukrajinské univerzitČ v Praze. Studoval i Státní archivní školu v Praze. PĤsobil jako
knČz v pražské arcidiecézi a pĜednášel v OboĜišti ¿lozo¿i a teologii dČjin. Své pĜíspČvky publikoval v ĜadČ þasopisĤ – v Hlídce,
Životu, Filoso¿cké revue aj. V letech 1927–1948 vydal více než dvacítku knih, mezi nimi spisy teologické, ¿lozo¿cké, hagiogra¿cké
a historické. NapĜ: „K svobodČ bádání: analysa spisu ¿losofa Brentana“ (1932), „K pĜesnosti myšlení: doslov k práci ¿losofa Brentana“ (1934), „Theologie dČjin“ (1940), „Kritické studium“ (1947), ... Svatý Josef Nazaretský“ (1948) aj. NovČ pĜeložil a poznámkami upravil „Apokalypsu – Zjevení svatého Jana“. V r. 1948 odešel do exilu. (* 21. 3. 1895 v Žopech) – 50. výroþí úmrtí.
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Vzpomínka na rodáka ze Všetul P. Josefa Metoděje Šenkyőíka
Holešov | Vlachovice, 29. Ĝíjen roku 2016,
poslední místo, ve kterém pĤsobil všetulský
rodák, vzácný þlovČk, knČz P. Josef MetodČj
ŠenkyĜík. Farní kostel, zaplnČný do posledního místeþka, je svČdkem oslavy životního díla
P. Josefa, které na vás dýchá i 23 let po jeho
odchodu na vČþnost z celého okolí. Slavnostní mši svatou u pĜíležitosti jeho stého výroþí
narození slaví tĜi knČží: P. František Cinciala,
souþasný faráĜ Vlachovic, nejdéle pĤsobící nástupce P. ŠenkyĜíka P. Josef KuchaĜ a P. Jan
Muþka, dČkan místního dČkanátu, který je
i hlavním celebrantem, z jehož promluvy vyjímám:
„P. Josef MetodČj ŠenkyĜík se narodil
1. listopadu 1916 ve Všetulích, farnost Holešov. Na knČze byl vysvČcen 5. þervence 1942
v Olomouci. PĤsobil jako kaplan v TrnavČ
u Zlína, PaskovČ, jako provisor v SobotínČ
a VerníĜovicích. V roce 1950 byl komunistickým režimem uvČznČn na 7 let, prošel nČkolika tČžkými, neblaze proslulými vČzeĖskými
ústavy, a pĜestože byl fyzicky ménČ vybavený,
byl nasazen na tČžkou práci a jeho trest mu
byl ještČ o 7 mČsícĤ prodloužen. Po propuštČní byl dalších 14 rokĤ držen mimo knČžskou
službu, kdy pracoval jako dČlník. V roce 1970
je mu dovoleno pokraþovat v knČžské službČ. Zaþíná coby duchovní správce v Hrušce,
NČmþicích a MČrovicích nad Hanou. Poté
v Brodku u ProstČjova, pak ve Švábenicích
a jako exadm. v Hošticích a Paþlavicích.
1. 9. 1985 je ustanoven faráĜem ve Vlachovicích, kde po necelých osmi letech, vyþerpán
vČzením, tvrdou prací, horlivostí ve prospČch

vČĜících, po srdeþní pĜíhodČ na stavbČ lesní
chalupy, poĜízené farní mládeži z prostĜedkĤ
získaných jako kompenzace za nespravedlivé
odsouzení své osoby, umírá. PohĜeb byl za
úþasti triumfálního poþtu vČĜících z míst, kde
pĤsobil a úþasti svČtícího biskupa Mons. Josefa Hrdliþky. Všechny obĜady i Ĝeþi vyznČly
v tom, že je pochováván svČtec, služebník Boží
a vzor knČze, jak má být. Jeho ostatky byly
poté uloženy do knČžského hrobu na místním
hĜbitovČ.“
Po skonþení mše svaté se slavnostní prĤvod odebírá k jeho hrobu a po krátkém obĜadu se pĜesunujeme do kulturního domu.
Tam nás vítá starosta obce se svými zástupci
a následuje kulturní program s obþerstvením
a posezením. Zhlédneme pĜipravené dokumentární ¿lmy a ve velmi pĜíjemné atmosféĜe
vzpomínáme nejen na otce ŠenkyĜíka, ale i na
ostatní události v obci. PĜesto, že jsme se do
dnešního dne s vČtšinou lidí neznali, cítíme se

tu jako doma mezi svými. Zkrátka duch, který P. ŠenkyĜík v místním spoleþenství zasel,
stále žije.
Jsme rádi, že jsme tu mohli být. Prožili
jsme svČdectví opravdového knČze, þlovČka
vlastence, který nepodlehl nátlaku, krutostem
komunistických lágrĤ a režimu, miloval lidi
a obČtoval se jim. Do poslední chvíle pracoval
pro své farníky, nešetĜil vlastních sil ani prostĜedkĤ. Jeho tČlesná schránka nás opustila
19. 7. 1993, ale P. Josef mezi námi zĤstal.
Jeho svČdectví je stále živé a pro naši
spoleþnost, kde se lež stává nástrojem moci,
kdy nČkteĜí politiþtí pĜedstavitelé se nestydí
minulost národa pĜekrucovat a mnohé neoddiskutovatelné historické události zlehþovat,
velmi dĤležité a potĜebné.
Jsme hrdi na svého rodáka a nezapomeneme.
Více na: www.farnostvlachovice.cz
Ing. Pavel Karhan

Vyhodnocení soutěže o tői dárkové koše

Souþástí pĜedvolební kampanČ kandidáta do Senátu PýR za volební obvod þ. 76 nominovaného ýSSD Bc. Jaroslava ChmelaĜe byl také volební
magazín „DO SENÁTU ýÍSLO 1“. V nČm byla výherní kĜížovka o tĜi dárkové koše, každý v hodnotČ 1000 Kþ. ÚspČšní luštitelé, kteĜí poslali nejpozdČji do 16. 10. 2016 na e-mailovou adresu krizovka76@seznam.cz správné znČní tajenky, byli 19. 10. 2016 slosováni. Z 258 správných odpovČdí
byli vylosováni tĜi výherci. První ze Žop, druhý z Holešova a tĜetí z Roštína. Na fotogra¿ích jsou vyfoceni šĢastní výherci pĜi pĜebírání cen, které
jim osobnČ pĜedal Jaroslav ChmelaĜ.
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Modeláőské zavírání nebe v Holešově

Holešov | 15. 10. 2016 se sešli pĜátelé a kamarádi z širokého okolí, vþetnČ domácích, kteĜí se vČnují letecké modelaĜinČ, na modeláĜské ploše
Za VČtĜákem. PĜijeli modeláĜi z Liptovského Mikuláše, Valašských Klobouk, Rožnova, Valašského MeziĜíþí, Zlína, Boskovic a dalších míst. Díky
luxusnímu poþasí jsme prožili spoleþnČ nádherný den, pĜedvedli své modely v provozu a na závČr dne jsme pĜimkli spoleþnČ nebe pro letošní rok.
Všem dČkujeme za úþast a tČšíme se na podobné úspČšné akce v pĜíštím roce. ZároveĖ chceme podČkovat všem našim pĜíznivcĤm a holešovské
veĜejnosti za pĜízeĖ a podporu. DČkujeme také za návštČvu panu starostovi Seifertovi a místostarostovi ChmelaĜovi. Všechny vás zveme na akce
poĜádané v pĜíštím roce naším letecko-modeláĜským klubem ýmelák Holešov.
PĜedseda LMK ýmelák p. s. Holešov, Ing. Miroslav Polášek

28. őíjen – Den Āeské státnosti

AdaptaĀní kurz 3. ZŠ Holešov aneb Výcvik superhrdinţ

Holešov | Státní svátek 28. Ĝíjen slavíme
jako Den vzniku samostatného þeskoslovenského státu. I letos jsme si pĜipomnČli toto
výroþí z roku 1918, kdy zástupci Národního
výboru þeskoslovenského zveĜejnili provolání
o vzniku ýeskoslovenska a vydali zákon o zĜízení samostatného státu.
Tento státní svátek je pĜedevším spjat
s naší národní a státní tradicí. V dnešní globálnČ a politicky nestabilní dobČ vidíme jako
základní jistotu podporu svébytnosti a samostatnosti NAŠEHO ýESKÉHO STÁTU.
ZĤstaĖme zemí s historickými tradicemi,
na které jsme hrdi, zĤstaĖme státem s mravním a ideovým základem jeho existence.
Krásné podzimní dny pĜejeme Vám všem.
Mgr. Svatava Ságnerová
Ing. Jaromír TomšĤ
zastupitelé mČsta Holešov

SVý TyMy Vás zve
na vánoþní pásmo:

PĤjdem spolu do Betléma
11. prosince 2016, 15:00 hod.
v tČlocviþnČ TyMy
Lidová rþení, pranostiky,
adventní zvyky, vánoþní koledy
a pastýĜská hra

Superhrdinové a hrdinové v nás, to bylo téma adaptaþního kurzu pro žáky 6. roþníku
3. ZŠ Holešov. Výcvik superhrdinĤ se odehrával v rusavském stĜedisku Oneness ve dnech
17. 10.–21. 10. 2016. Nezaskoþila nás ani nepĜízeĖ poþasí. Pod vedením odborníkĤ a zkušených
lektorĤ ze spolku SkĜítek se díky rĤznorodým aktivitám podaĜilo každému z nás najít kousek
hrdiny i v sobČ samém. Program byl zamČĜen na posílení dobrých vztahĤ mezi žáky, zaþlenČní
nových spolužákĤ, rozvoj spolupráce a komunikace v kolektivu. Do školy jsme se vrátili s dobrým pocitem, že jsme se lépe poznali a zažili množství zábavných chvil i nevšedních momentĤ.
UvČdomili jsme si, že když pracujeme jako tým, baví nás to a dokážeme mnohem víc. Naše podČkování patĜí rodiþĤm a vedení školy za jejich podporu, majitelĤm a zamČstnancĤm stĜediska
Oneness za jejich vstĜícnost, starostlivost a pochopení. NejvČtší díky však patĜí Šárce, Jakubovi
a Tomášovi, kteĜí nám pĜipravili pestrý program a prožívali celé dny s námi.
V. Cholastová a T. Zalabáková
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Indie všemi smysly aneb Kino Svět opět žije
Holešov | Iniciativa Holešovské kino a spolek Každý mĤže pomáhat, z. s. uspoĜádaly
v pátek 4. listopadu 2016 svoji první ¿lmovou
projekci – v kinoklubu kina SvČt se uskuteþnilo první setkání ¿lmových fajnšmekrĤ. PĜítomní diváci si vyslechli úvodní slovo Michala
ŠuránČ, který jim pĜedstavil projekt, s nímž
se snaží oba spolky oslovit holešovskou veĜejnost a pozvat ji k návštČvám ¿lmových pĜedstavení. PĜíjemným zpestĜením celého programu bylo vystoupení místního mladiþkého
mága, vystupujícího pod umČleckým jménem
RadekR, který pobavil pĜítomné diváky atraktivní kouzelnickou show; atmosféru Indie
poté naladila doprovodná hudba skupiny Vítr
do dlanČ. Hlavním programem veþera byla
projekce ¿lmu Cizí obČd (Indie/Francie/NČmecko/USA) o zatoulaném obČdu, který svede dohromady osudy dvou lidí.
Po pČtici akcí s názvem ýaj o páté, které
poĜádal spolek Každý mĤže pomáhat v letech
2015–16, se pĜedstavuje holešovskému publiku další téma – znovuotevĜení kina a ob-

novené ¿lmové projekce v nČm. V roce 2017
budou následovat další 4 kinoprogramy, na
které jsou Holešováci co nejsrdeþnČji zváni
– pĜijćte a bućte souþástí znovuožívajícího

kina SvČt! Veškeré novinky lze sledovat na
adrese: holesovskekino.joomla.com
Mgr. Svatava Ságnerová,
Každý mĤže pomáhat, z. s.

Veőejné toalety jako velké téma
Velká díla svČtové i þeské literatury považují problematiku veĜejných záchodkĤ za snad
nejdĤležitČjší þást obecní politiky – svČdþí
o tom jak francouzské Zvonokosy, tak þeský
Kocourkov. Bohužel v HolešovČ je tento fenomén znaþnČ podceĖován – a to ke škodČ
jak obþanĤ a návštČvníkĤ mČsta, tak místních politikĤ, kteĜí o tom rozhodují. JeštČ
v minulém režimu bylo veĜejné WC dokonce
uprostĜed hlavního námČstí v podzemí, tedy
snadno dostupné. Po jeho zasypání se toalety
pĜesunuly do mČstského domu na námČstí Sv.
Anny, což sice nebylo ideální Ĝešení, ale byly
relativnČ dostupné, a i když jejich provoz stál
více než pĤl milionu korun, sloužily celkem
dobĜe všem, kteĜí se pohybovali v centru mČsta. Po prodeji a pĜestavbČ tohoto domu ale
zaþal velký problém. MČsto pĜišlo s jakýmsi
náhradním Ĝešením – tedy se zpĜístupnČním
toalet na nádvoĜí zámku a s obþasným (ale
velmi vzácným a výjimeþným) otevĜením WC
v budovČ kina SvČt.
Toalety v zámku jsou ale zcela nesmyslné – snad mají význam v letní sezonČ pro
turisty, kteĜí mimo jiné pamČtihodnosti zámek navštíví, ale pro obþany nakupující na
námČstí je zámek pĜíliš daleko, hlavnČ starší
lidé nemají šanci do zámku dojít. WC v kinČ
je na tom obdobnČ. Navíc pĜi souþasném relativnČ þastém využívání námČstí pro rĤzné
vČtší akce (farmáĜské a vánoþní trhy, rĤzné
slavnosti spojené s májkou, prezentace politických stran, aktivity TYMY, adventní setkávání pod vánoþním stromem mČsta apod.) je
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toto umístČní veĜejných záchodkĤ více než
absurdní – prostČ lidé, kteĜí mají potĜebu si
rychle odskoþit ze spodní þásti námČstí (kam
se tyto akce koncentrují), buć do zámku þi
kina dojít nestihnou, nebo vČtšinou ani nevČdí, že v tČchto místech nČjaká veĜejná WC
jsou. A to nemluvíme o stánkaĜích a provozovatelích tČchto akcí, kteĜí prostČ nemĤžou
„zavĜít krám“ a na þtvrt hodiny se vzdálit, aby
došli do areálu zámku.
Lidé, kteĜí potĜebují nutnČ použít nČjaké
WC, Ĝeší situaci buć tak, že prostČ potĜebu
vykonají tĜeba u stromĤ pĜed kostelem (fuj),
nebo se pokoušejí ulevit si v nČkteré z okolních kaváren. Zde se ale setkávají vesmČs
s nevĤlí provozovatelĤ – pokud máte v podniku jednu jedinou toaletu (záchodovou mísu)
pro dámy a jednu pro pány, nejste ochotni
strpČt, aby vám uprostĜed pohostinské místnosti vznikala fronta þekajících, navíc omezující v použití WC hosty zaĜízení, kteĜí samozĜejmČ mají právo na pĜednostní „odskoþení
si“. Vzniká tak Ĝada trapných a nepĜíjemných
situací, které jistČ nepĜispívají k pohodČ jak
návštČvníkĤ centra mČsta, tak provozovatelĤ
zdejších pohostinských podnikĤ.
Tato situace sice mĤže vypadat úsmČvnČ,
ale ona úsmČvná opravdu není. SamozĜejmČ
vyvolává u všech zúþastnČných roztrpþení
vĤþi pĜedstavitelĤm mČsta, kteĜí již Ĝadu let
situaci neĜeší, i když o ní vČdí. A samozĜejmČ
sliby, že se veĜejná WC vyĜeší v rámci revitalizace Masných krámĤ, doposud stále ani majetkovČ nevyĜešených, neznamenají vĤbec nic

– budeme na to þekat ještČ tĜi, pČt þi deset let?
Pokud je mČsto schopné a ochotné napĜ. Ĝešit
nákladnou stavbu kruhového objezdu u ulice
6. kvČtna, který vlastnČ slouží skoro jen obyvatelĤm této ulice, proþ už dávno neinvestovalo do veĜejných WC, které nakonec poslouží
všem obyvatelĤm mČsta a také jeho návštČvníkĤm?! PĜitom by pĜece šlo udČlat i nČjaké
provizorní Ĝešení – nČkteĜí majitelé domĤ na
námČstí mají v pĜízemí rozsáhlá sociální zaĜízení (existuje napĜ. v pĜízemí domu þ. p. 18)
– staþilo by se s nimi dohodnout a samozĜejmČ dobĜe jim zaplatit za poskytnutí tohoto vybavení. Je volný objekt bývalé prodejny textilu na zaþátku Malé ulice – sice není stavebnČ
úplnČ vhodný, ale s nČjakou investicí by zde
jistČ šly zĜídit alespoĖ doþasné veĜejné WC
(poĜád se jedná o zlomek þástek oproti „kruháþi“ þi liniovým opravám chodníkĤ). JistČ
by situaci zlepšilo dĤsledné trvání na tom, že
všichni provozovatelé akcí na námČstí musí
bČhem jejich konání povinnČ poĜídit nČkolik
mobilních WC (TOI) – ty sice také nČco stojí, ale je to pĜece služba obþanĤm a veĜejnosti
a poĜád zlomek toho, co se proinvestuje jinde.
Radní Zvonokos pĜed sto lety dobĜe vČdČli, že fungující veĜejný záchodek je úhelným
kamenem úspČchu jejich místní politiky. Prosíme radní Holešova, aĢ se nad tímto faktem
také zamyslí.

Lenka Bartošková
kavárna Mlsná koþka
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20. roĀník Hubertovy jízdy v Prusinovicích | 29. 10. 2016

Foto | Aleš Vitalík

Holešov | Již 20 let se v Prusinovicích schází
poslední Ĝíjnovou sobotu pĜi HubertovČ jízdČ
50–70 úþastníkĤ – jezdcĤ se svými koĖmi,
aby symbolickým honem na lišku zakonþili
jezdeckou sezónu. Letos se jich pĜi jubilejním roþníku sešlo 63. Krásné sluneþné poþasí
a barevný podzim spoleþnČ dotvoĜily úžasnou a pohodovou atmosféru, která zde vždy
panuje. Jezdci se vydali na trasu v 10:30.
V cestČ jim stálo mnoho pĜírodních pĜekážek
v podobČ spadlých stromĤ, pĜíkopĤ, menších
þi vČtších roklin skrytých v okolních lesích.
DivákĤm zpĜíjemnila þekání na návrat lotu
možnost obþerstvení u hasiþské zbrojnice
a bohatá tombola. DČti si krátily þas na skákacím hradČ. Zakonþení probČhlo v 15:00 vyhlášením vítČze honu na lišku. Veþer se konal
v kulturním domČ country bál s kapelou
Texas.
Trochu netradiþní byl po odjezdu hlavní
skupiny nástup malých jezdcĤ na ponících.
Letos teprve podruhé v historii jsme mČli
možnost vidČt malé jezdce, kteĜí se ještČ nemohou vydat na obtížnou a rychlou vyjížćku s velkými koĖmi, ale pĜesto si chtČjí užít
slavnostní atmosféru svatého Huberta. Proto

poĜadatelé pro tyto malé jezdecké nadČje pĜipravili menší a klidnČjší variantu a vypadá to,
že vzniká nová tradice. Zúþastnilo se 10 jezdcĤ
a jejich pČší doprovod. Mezi dČtmi na pony
byly i dvČ domácí jezdkynČ (Vendula Šturmová a Adéla Žákovská), které reprezentují Prusinovice v parkurovém skákání. Za zmínku
stojí úspČchy Adély Žákovské (11 let) s jejím
bílým valáškem Moravia Frajerem. Letošní sezóna je jejich první na o¿ciálních závodech a hned velmi úspČšná. V srpnu v BrnČ
na Panské Líše spoleþnČ vyhráli Pony small
pro¿equis cup a v záĜí se v BohuĖovicích stali
mistry zlínské oblasti v kategorii dČtí 8–12 let.
Ve stĜedomoravské jezdecké lize (což je celoroþní seriál), která se již nedČlí na mladší
a starší kategorii, se tato dvojice umístila na
druhém místČ. Toto umístČní je nad oþekávání, protože Adélka patĜí mezi nejmladší jezdce
v lize.
První Hubertova jízda se v Prusinovicích
jela na podzim v roce 1997 za úþasti cca 15
koní. Veþerní posezení se konalo v malých
prostorách myslivny. Od tohoto roku se každoroþnČ tato akce opakuje a úþast jezdcĤ byla
rok od roku vyšší. V dnešní dobČ se Huber-

tova jízda tČší velké oblibČ a vysoké návštČvnosti jezdcĤ i divákĤ (rekord zúþastnČných
koní je 93). Veþerní posezení se zmČnilo na
country bál poĜádaný v prostorách kulturního
domu v Prusinovicích. Všechny tyhle zmČny
Ĝešil poĜád jeden realizaþní tým, který stál
u zrodu této tradice a byl zde i pĜi 20. roþníku.
Poþasí bylo k poĜadatelĤm také vždy velmi pĜívČtivé a jezdcĤm pĜálo. Až na jeden
roþník – 2012, kdy bylo pouhých 5 stupĖĤ
a silný vítr s deštČm. Ale i za tČchto podmínek
se jízda uskuteþnila. Tehdy ji na svých koních
absolvovalo asi 10 odvážlivcĤ, ale tradice nebyla pĜerušena.
Všechny organizaþní záležitosti byly vždy
peþlivČ pĜipraveny, a pokud vyvstaly neþekané
problémy, menší i vČtší, Ĝešily se za pochodu
a vždy ke spokojenosti všech zúþastnČných.
Dnes již vše bČží tak, jak má a každý z þlenĤ
ví, co má dČlat. Jen stČží by se za kohokoli
hledala náhrada. Proto poĜadatelĤm dČkuji
a pĜeji mnoho elánu a sil do dalších roþníkĤ
této oblíbené akce v našem okolí. ÚþastníkĤm
i návštČvníkĤm dČkuji, že mezi nás zavítali,
a tČším se na naše setkání pĜi dalším roþníku.
Petra Žákovská

Nové schody na kopec PtaĀí vrch v Americkém parku
Holešov | V roce 2014 spolek Proud zprĤchodnil velmi zarostlou oblast v zadní þásti
Amerického parku u horního hĜištČ. Postupem þasu se zde stal nejvíce navštČvovaným
místem malebný kopeþek pojmenovaný Ptaþí vrch. Kdo do parku chodí, tak jistČ ví, že
na vrcholku kopeþku vzniklo klidné místo
na sezení, jehož obvod lemují vysázené keĜíky, kde z boþní strany kopeþku pak spolek
vytvoĜil pozvolnou a širokou cestu pro lepší
dostupnost cyklistĤ a koþárkĤ. V neposlední
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ĜadČ se þlenové spolku pustili do vybudování
pĜírodních a pevných schodĤ. Spolek Proud
v návaznosti na tuto þinnost obdržel od místní stavební ¿rmy RAPOS sponzorský dar ve
formČ posypového materiálu – makadamu,
aby povrch schodĤ vþetnČ boþní cesty byl
ještČ schĤdnČjší a bezpeþnČjší. Spoleþnosti
RAPOS za tento dar upĜímnČ dČkujeme, protože pĜispČl k dokonþení dalšího díla, které
bude sloužit veĜejnosti a hlavnČ dČte
Jakub NevĜala

Holešovsko

TělocviĀná jednota Sokol Holešov po znovuobnovení
4. část
V období od pĜedchozího sletu v roce 2006 dochází k jubilejnímu XV. všesokolskému sletu v roce 2012 i ke zmČnám ve vedení naší T. J. Dosavadní starosta br. J. PĜibyl po 13 letech odstupuje
z funkce starosty T. J. a zĤstává ve výboru ve funkci jednatele. Starostkou byla zvolena sestra Irena Smrþková – první žena v celé dosavadní historii Sokola Holešov. ýlenkou Sokola je od roku 1997, ale
v naší sokolovnČ zaþínala cviþit v dorosteneckém vČku v oddíle sportovní gymnastiky T. J. Holešov. V letech pĜed svým zvolením starostkou byla náþelnicí a v souþasné dobČ je cviþitelkou všestrannosti žen
– zdravotní tČlesné výchovy. Na zaþátku tohoto období zemĜela další
významná osobnost holešovského Sokola sestra Helena Gogelová.
Cviþební program se soustĜedil na nácvik sletové skladby s bílými
kužely, které byly pro ženy dosti nároþnou disciplínou. V tČlocviþnČ se
zaþal hrát badminton a volné hodiny byly pronajímány za ekonomické
nájemné dalším zájemcĤm. Dluh na nájemném z restaurace Sokolský
dĤm se vyšplhal pĜes 100 tisíc korun. Akce pro naše žactvo podporují
naši stálí sponzoĜi Nestlé i Wastex svými výrobky, za což jsme vdČþni.
Jsme si vČdomi toho, že bez podpory mČsta bychom provoz sokolovny
neudrželi. Nestaþila by k tomu ani okolnost zvýšení þlenského pĜíspČvku v jednotlivých oddílech.
PĜed tĜiceti lety provedené úpravy zhoršily akustiku a bylo nutné
provést nové ozvuþení a špatné odvČtrání tČlocviþny je neustále odkládáno až na generální opravu sokolovny. Musela být opravena stĜecha
a vymČnČn plynový kotel. Chátrající hĜištČ házené, které jsme nevyužívali, a nedostatek ¿nanþních prostĜedkĤ pĜimČly výbor k tomu,
aby hĜištČ házené bylo prodáno mČstu. PĜi této pĜíležitosti je tĜeba
pĜipomenout a znovu veĜejnČ podČkovat za nČkolikaletou spolupráci
a dohled nad hĜištČm házené, které bez jakékoliv odmČny dČlala holešovská lékaĜka MUDr. Lenka Kühlová. Vzhledem k rĤznorodosti tČch,
kteĜí hĜištČ využívali ke sportování, to nebylo jednoduché. Paní doktorka udČlala pro Sokol velkou službu, za kterou jí znovu dČkujeme.
Z hĜištČ házené se naše aktivity pĜesunuly na hĜištČ u sokolovny
a pravidelné závČreþné cviþební hodiny pĜed prázdninami , pálení þarodČjnic þi jiné akce v sokolovnČ jsou jistČjší i s ohledem na vrtkavé poþasí a možnost zmČny programu, a byly tedy pĜesunuty do tČlocviþny.
Rok 2009 zaþal pro nás sdČlením ýOS, že ¿nanþní prostĜedky
nejsou a nebudou – komplikovaná ekonomická situace ve státČ dopadla i na Sokol. V dalším roce 2010 jsme oslavili spoleþnČ se sborem
dobrovolných hasiþĤ 130 let od vzniku obou organizací. Náš cviþební
program byl na krátkou dobu rozšíĜen o cviþení kalanetiky a cviþení
capuiery pro chlapce a muže. PodaĜilo se nám vyĜešit náhlý odchod
cviþitelek žactva ze dne na den a do sokolovny pĜichází po dlouhé dobČ
i nová sokolka.
V roce 2010 byla potvrzena ve své funkci starostky nadále sestra
Smrþková a zaþíná se jednat i s našimi nadĜízenými orgány – COS
o možnosti prodeje restaurace Sokolský dĤm. Koneþný dluh na nesplaceném nájemném z tohoto objektu se vyšplhal na 300 tisíc korun
a nebyl vyĜešen ani právní cestou.
V polovinČ roku probČhly oslavy 130. výroþí založení Sokola
a SDH a v pĜedzámþí byla pĜi této pĜíležitosti zasazena lípa sokolĤ, kterou nám mČsto doplnilo pamČtní deskou. V roce 2011 byla ukonþena
smlouva s dosavadními nájemci restaurace Sokolský dĤm a po celý rok
se nepĜihlásil žádný další nájemce. Aby bylo možno sjednat další nájem, musely se opravit komíny. Po roce dochází k pronájmu restaurace
þínským podnikatelĤm, kteĜí však ani ne po roce provoz ukonþili. Po
roce dochází k pronájmu þeským podnikatelĤm, kteĜí po krátké dobČ
pronájem rovnČž ukonþili.
Na poĜad dne pĜišlo Ĝešení prodeje restaurace, kterému se pĜed nČkolika málo lety nadĜízené orgány bránily. Po projednání s þlenskou
základnou nastalo vyklízení restaurace desetiletí skladovaného starého
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nábytku a dalšího nepoĜádku od pĤdy až po sklep. Zde je zapotĜebí vyzvednout pomoc mČsta, které poskytlo brigádníky, našich þlenĤ z odbíjené i boxerĤ, neþlenĤ – rodinných pĜíslušníkĤ i þásti þlenĤ výboru,
pro nČž to byla samozĜejmá služba.
Z þlenské základny ubylo þlenĤ cviþení kalanetiky, oddílu orientaþního bČhu, šachĤ i capuiera. Vše je vždy podmínČno zájmem cviþencĤ
a ochotných organizátorĤ. V tomto roce oslavila své 90. narozeniny
dlouholetá þlenka Sokola a cviþitelka žen sestra O. KolaĜíková. Rozbíhaly se pĜípravy na XV. všesokolský slet v roce 2012.
Naše ohlédnutí na roky od posledního znovuobnovení T. J. Sokol
Holešov konþí posledním sletovým rokem 2012. Konal se pod heslem
150 let v pohybu, kdy byl založen. Zásluhou kromČĜížské cviþitelky
a župní vedoucí sportĤ sestry Dany Klárové nacviþily naše ženy skladbu „Pro radost“. Již podruhé pĜipravila trenérka SG sestra JiĜina Láníková družstvo žactva k úþasti na sletu se skladbou Jonatán doplnČnou
¿gurkami jezevþíkĤ. S obČma skladbami vystoupili naši cviþenci na
DČtském dnu v zámku a ženy absolvovaly veĜejné cviþení ve VsetínČ,
BrnČ, Uherském BrodČ, Veselí nad Moravou a BystĜici p. Hostýnem.
Takový maraton zvládne jenom ten, kdo má pohyb opravdu rád.
I z tČch nČkolika málo þlánkĤ o þinnosti T. J. Sokol Holešov je znát,
že tradice v naší sokolovnČ pokraþuje a dáváme možnost malým i dospČlým k pohybu. DČje se tak v našem volném þase a jak nejlépe umíme. PĜedposlední vČta bude patĜit naší starostce sestĜe IrenČ Smrþkové
za obČtavou práci, a nebylo jí v poslední dobČ málo.
A úplnČ poslední vČtou zveme vás dospČlé k pohybovým aktivitám
v našem cviþebním programu a rodiþe tČch nejmenších i malých – nauþte je chodit cviþit. PozdČji s nimi budete mít daleko ménČ problémĤ.
Výbor T. J. Sokol Holešov
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Jak bydleli naši pőedkové v Holešově
Intenzivní výzkumy posledních let opravily naše znalosti o tom, jak vypadal stĜedovČký
Holešov. Vykopávky v oblasti námČstí Svobody odkryly stopy po pĜedmČstském osídlení
ze 14. a poþátku 15. století (nejstarší datovaná
keramika odtud je dokonce z doby mladohradištní, tedy ze století 13.), zniþeného ohnČm
– buć v dĤsledku husitských válek, nebo náhodného požáru. Nacházely se zde dĜevČné
objekty omazané hlínou (takzvanou mazanicí) kvĤli tepelné izolaci, tedy relativnČ primitivní. NepĜedstavujme si v této souvislosti
souþasné valašské dĜevČnice, spíš v nČkterých
skanzenech zachovaná hospodáĜská stavení
ze slabších vČtví, trámkĤ a proutí, to vše obaleno v „kožichu“ z hlíny. Tyto obytné objekty
pĜedcházely židovskému osídlení, které zde
vzniklo až ve druhé polovinČ 15. století. Zda
byla takováto stavení i ve vlastním mČstČ
HolešovČ (tehdy tvoĜeném pouze námČstím)
nevíme, ale je to pravdČpodobné, i když byla
zĜejmČ vČtší a výstavnČjší. Na sklonku 15. století se ale už na námČstí objevují kamenné
(zdČné stavby), jak prokázala dendrochronologická datace trámĤ v kamenném sklepČ
v þ.p. 26 (rohová drogerie – bývalý TomaštíkĤv dĤm).
Jak tyto v HolešovČ první zdČné mČšĢanské domy vypadaly, jsme se zpoþátku mohli
jen domnívat na základČ dochovaných fragmentĤ gotických domĤ z velkých mČst, které
však byly stavČny za jiných podmínek. Konkrétní podobu dvou velkých domĤ holešovských mČšĢanĤ se podaĜilo zrekonstruovat
až na základČ výzkumĤ v loĖském a letošním
roce. Dost nešĢastná, stále ještČ probíhající
pĜestavba bývalého hotelu Slavia (þ.p. 23)
sice zniþila vČtšinu vnitĜních historických
konstrukcí, dokládajících zajímavé stavební fáze tohoto domu, ale souþasnČ odhalila
v základních zdech po osekání omítek nejstarší podobu tohoto domu. Ta pĜinesla Ĝadu
pĜekvapení, které zdokumentoval ve své práci
Mgr. Jan ŠtČtina, odborný pracovník Národního památkového ústavu, jehož rekonstrukci
pĜedchĤdce hotelu Slavia dnes vĤbec poprvé
zveĜejĖujeme.
Domy na námČstí byly v období mezi
15. a 17. stoletím zĜejmČ pouze pĜízemní, což
jim ostatnČ vydrželo až do relativnČ nedávné doby konce 19. století. VzpomeĖme jen
na fotogra¿e z doby pĜestavby domu þ.p. 1
(Skuherský – nyní lahĤdky JOSPO) na kterých je vidČt že tento i sousední dva domy
byly pĜízemní, s nČkolika stĜechami, jejichž
hĜebeny vedly kolmo do uliþní fronty. ZĜejmČ
v 18. století majitelé tČchto domĤ zvýšili jejich
þelní zdi (atiky) o falešná patra, která zepĜedu zakrývala pro pohled chodcĤ štíty stĜech.
NČkolik soubČžných stĜech, umístČných na
jednom domČ kopírovalo tzv. gotickou parcelaci – tedy stav nČkdy ze 13.–14.století, kdy
holešovské námČstí zĜejmČ tvoĜily ony dĜevČné pĜízemní domy, otoþené kratším stranou
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a štítem do námČstí a to tak, že na místČ jednoho souþasného domu se nacházely domy dva
až tĜi. Tuto parcelaci vesmČs pĜevzaly i novČ
postavené kamenné (zdČné) domy, postavené
na sklonku onoho 15. století – byly tedy úzké,
se štítovou zdí obrácenou do námČstí, jejich
pĤdorys byl vesmČs tzv. dvojtraktový – tedy
celou hloubkou domu probíhal prĤjezd na
dvĤr s hospodáĜskými budovami (pravdČpodobnČ se nedalo vyjíždČt z dvorĤ a zahrad zadem, protože zadní plot, nebo spíš zeć zahrad
tvoĜila vlastnČ mČstskou hradbu, která musela být kompaktní, bez zbyteþnČ proražených
otvorĤ) a druhý trakt byly za sebou seĜazené
obytné místnosti – sínČ, vpĜedu to byla síĖ na
provozování obchodu þi Ĝemesla, za ní pak komora, kde obyvatelé domu bydleli, za ní pak
kuchynČ a dále nČjaká spíž þi další prostory
na skladování potravin a materiálu. Dodnes
tento stav prozrazují do hloubky celého traktu
vedoucí dlouhé kamenné zdi – ty se nacházejí
v ĜadČ domĤ, odkrytou þást takové traktové
zdi (s pozdČji vestavČnou barokní klenbou)
mĤžete vidČt ve veĜejnČ pĜístupné chodbČ kavárny Mlsná koþka na námČstí Dr. E. Beneše.
JeštČ k mČstské hradbČ Holešova – její
reálnou existenci dokládají mČstské brány,
které se zachovaly až do konce 19. století,
na rozdíl od závČrĤ holešovských historikĤ
z konce minulého století, kteĜí její existenci více-ménČ rozhodnČ popírali. Holešovské
mČstské hradby však neplnily funkci vojenskou, ale policejní, tedy mČly zabránit tomu,
aby se do mČsta nedostali všelijací tuláci þi
lapkové, nepĜedstavujme si tuto naši hradbu
jako mohutné opevnČní s vČžemi a stĜílnami,
s ochozy pro vojáky, spíš to byla trošku vyšší
zeć, nebo možná jen dĜevČná palisáda þi plot.
Úzké, dlouhé dvojtraktové domy tvoĜily naše námČstí zĜejmČ až do 17. století. Po
hrĤzách tĜicetileté války prudce klesl poþet
obyvatelstva (na následky váleþného bČsnČní,
požárĤ, ale i moru, který na konci této války
velmi potrápil i Holešov), kdy mĤžeme velmi
zhruba odhadovat, že u nás zĤstala maximálnČ tĜetina pĤvodního obyvatelstva a velká þást

obydlí lehla popelem. SouþasnČ ale zaþal Holešov pociĢovat nástup hospodáĜské prosperity na panství hrabČte Jana z Rottalu, takže
zbylí mČšĢané (Ĝada z nich se k nám novČ
pĜistČhovala z ciziny – za všechny jmenujme
Jana Thomaštíka, pĤvodem z Chorvatska,
který pĜišel do Holešova z VídnČ, kde za zásluhy pĜi obranČ mČsta proti TurkĤm obdržel
šlechtický predikát, který ale nikdy nepoužíval ani on, ani jeho potomci) zaþali pĤvodní
úzké a tedy nevyhovující domy spojovat a vytváĜet tak nové, barokní parcely, které vlastnČ
na námČstí existují dodnes.
RovnČž hotel Slavia byl v onom 15. století, ke kterému rekonstrukce Mgr. ŠtČtiny
odkazuje, složen vlastnČ ze dvou domĤ. DĤm
nejvíc nalevo (sousedící se souþasným domem þ.p. 24 – bývalá radnice, nyní prodejna
pekárny PĜílepy) byl klasický dvojtrakt, pĜiþemž pĜed jeho levou, obytnou þástí se nacházelo podloubí (Ĝada podloubí tedy zĜejmČ
nezaþínala, jak jsme se pĤvodnČ domnívali,
až od domu þ.p. 26 – ThomaštíkĤv dĤm, nyní
rohová drogerie), ale podloubím byly opatĜeny i domy v souþasné pozici þ.p. 25 (KernĤv
dĤm – Komerþní banka a prodejna masny),
24 (ona bývalá radnice) a þást dnešního domu
hotelu Slavia. Podloubí zde ale krylo jen onen
obytný trakt, prĤjezd domem už podloubí nemČl. Sousední dĤm byl rovnČž bez podloubí
a rovnČž dvoutraktový – na rekonstrukci vidíme okénko do první svČtnice a opČt vrata
prĤjezdu. To jsme ale jen ve dvou tĜetinách
souþasného domu – jeho poslední, pravá tĜetina byla v onom 15. a 16. století tvoĜena zĜejmČ jen nČjakým dvorem þi zahradou, ohrazenou zdí (vĤþi Malé ulici), je otázkou, zda zde
v pĜedcházejících letech (tedy ve 13., na poþátku 14. století) nestál rovnČž tĜetí dĤm,
který však zaniknul (snad vyhoĜel?) a v této
dobČ nebyl obnoven. Snad majitel sousedního
domu potĜeboval vČtší pozemek pro svou þinnost a byl dost bohatý, aby si vedlejší parcelu
pĜikoupil a nechal ji volnou. ýím se zabýval
a zda tomu tak bylo, se už asi nikdy nedozvíme. Teprve ve století 17., kdy byly dva sousední domy spolu s volným pozemkem spojeny,
zde vyrostl dĤm zhruba o rozloze dnešního
bývalého hotelu (jen s jakýmsi „vykousnutím“
právČ v zadní þásti oné pĤvodnČ volné parcely – zde byl dostavČn a zarovnán do tvaru
souþasného obdélníku až v roce 1897!). Na
rekonstrukci si mĤžeme všimnout rozsáhlých
zadních – dvorních stavení, ta sloužila pro
hospodáĜské úþely, pravdČpodobnČ byla dĜevČná þi hlinČná a jak jsme psali – pĜístupná
pĜes dlouhý prĤjezd, vedoucí celou délkou
obou domĤ.
Máme tedy zcela mimoĜádnou možnost
podívat se hluboko do historie – takto bydleli
naši pĜedkové v HolešovČ, takto vypadalo námČstí a tedy vlastnČ celé naše mČsto!
Karel Bartošek

Holešovsko

Dýłové tvoőení v Mateőské škole Masarykova

Děti z MŠ Radost v ulici Grohova za pomoci pohádkových postav zavőely zahradu

V podveþer pondČlí 24. 10. se v MateĜské škole Radost v ulici Grohova konala tradiþní podzimní slavnost Zavírání zahrady. Zahradou a pavouþí chýší dČti provázel Hejkal a nČžné pohádkové víly. Na závČr slavnosti þekalo dČti i rodiþe tradiþní voĖavé pohoštČní z podzimních plodĤ.
Rozsvícené dýnČ dotváĜely podzimní pohádkovou atmosféru.
Foto | archiv MŠ
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Kulturní servis
VÝSTAVY
do 30. 12.
Hraþky dávné i nedávné (Zámecká galerie)
26.11. – 30. 12. Výstava betlémĤ (sala terrena)
do 3/2017
Výstava obrazĤ ak. malíĜe Karla Plíška
(zámek)
vernisáž: 25. 11, 17:00, zámek
do 30. 11.
Výstava obrazĤ JiĜího Valenty (knihovna)

PŘEDNÁŠKY
24. listopadu
8. prosince

František Josef I. známý i neznámý
(17:00, studovna knihovny)
DĜevohostický rodák,
skladatel Josef Schreier (1718–?)
(studovna knihovny)

OSTATNÍ
26. listopadu
3. prosince
6. prosince
23. listopadu

Zámecké disco
(21:00, New Drive Club)
Tradiþní blešák
(8–13 hod., zámek)
Mikulášské pĤjþování
(12–17 hod., knihovna)
beseda s Patrikem Kotrbou

OSTATNÍ
9:00

15:30

17:30
16:30–18:30

kulturní program (nám. Dr. E. Beneše)
folklorní soubor Zrníþko, TyMy,
ZUŠ Holešov, Banana Vox,
cimbálovka Hradecká parta,
Mikuláš s þerty, živá zvíĜátka
adventní koncert (kostel Nanebevzetí
Panny Marie)
Holešovský chrámový sbor a Holešovský
komorní orchestr
Rozsvícení vánoþního stromu
starostou mČsta (námČstí)
Holešovská muzika (námČstí)

9. Reprezentaþní ples mČsta Holešova 2017
sobota 14. ledna 2017
19:30 hodin
HvČzda veþera OndĜej Blaho

Holešovsko
REGIONÁLNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA HOLEŠOVA

www.holesov.cz
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