
Oprava v žních hodin v kostele
ímskokatolická církev s podporou m sta 

nechává opravit v žní hodiny, na kterých se 
podepsal „zub asu“. 

15

Reprezenta ní ples m sta 
V po adí po devatenácté m sto po ádá repre-
zenta ní ples. Moderátorem a hv zdou letoš-
ního ro níku bude On ej Blaho. 
Rozhovor na stranách...

18–19

Holešovská Regata 2017
Po adatelé slibují i pro sedmý ro ník, který 
se bude konat 16. a 17. ervna, skv lé obsaze-
ní. Dorazí Vojt ch Dyk, kapely Olympic nebo 
Mandrage.

20

Další fáze opravy zámku
Fasáda ze strany hlavního vstupu do zámku 
prošla opravou. Sou ástí byla oprava kamen-
ného portálu i odkrytí historických omítko-
vých vrstev. Fotogra  e na stran ...

17

Návšt va z Rakouska
Váno ní výzdoba, sv telné dekorace váno ní-
ho stromu na nám stí a detaily k jeho p vodu. 
To vše na stran ...

9

Advent – cestování ke Kristu
Zamyšlení místního d kana Jerzy Walczaka 
nad aktuálním adventním obdobím...

8
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Zahájení adventu v Holešov

Rok 2016 ve srovnání s přelomem 18. a 19. století. 

Adventní trhy p i pohledu z bývalého Kneislova domu

Večerní program na náměstí. 

Koncert Holešovského komorního orchestru a Holešovského chrámového sboru.

Foto | Jana Rohanová, Rudolf Seifert, Karel Bartošek
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ÚVODNÍK STAROSTY

Malé zhodnocení roku 2016
Vážení a milí spoluob ané,

rok 2016 se nám každému vryje do pam -
ti n ím jiným a každému z nás n co p inesl 
i n co jiného vzal. Možná by se mohl rok 

2016 hodnotit jako pr m rný, ale ono tomu 
tak asi úpln  není. Jak p i srovnání s životem 
a d ním ve sv t , v Evrop  i naší republice, 
tak i v našem kraji a m st . Mnoho se toho 
událo a mnoho se také více i mén  rychle 
m ní. A je zajímavé, že jak se stále zrychluje 
sv t kolem, tak také nabírají na obrátkách 
v ci v našem život . A to je škoda, protože 
už ztrácíme radost z mali kostí a drobných 
krásných v cí. 

Holešov a Zastupitelstvo Zlínského kraje
Na celkové hodnocení roku 2016 je asi 

ješt  brzy, ale již mnoho v cí se dá již nyní 
shrnout a okomentovat. Významnou událos-
tí letos byly volby do Zastupitelstva Zlínské-
ho kraje, kterých se zú astnila i ada našich 
spoluob an . ty i z nich usp li a zastávají 
i významné posty v tomto zastupitelském or-
gánu. Zlínský kraj a krajský ú ad jsou pro nás 
d ležité z mnoha d vod , p edevším proto, 
že související s  nancemi. Tento samosprávný 
útvar významnou m rou zasahuje do sociál-
ní oblasti z izováním a registrací pot ebných 
služeb a rozd lováním prost edk  na jejich 
zajišt ní, podobn  p erozd luje  nance na 
platy pedagog  i dalších pracovník  ve škol-
ství, metodicky je vede a vytvá í i adu rozvo-
jových materiál  z životního prost edí, územ-
ního plánování a p sobí i jako odvolací orgán 
pro správní innosti.

Pro m sto a region jsou d ležité i další 
oblasti, a to p edevším to, že ve správ  kraje 
a jeho organizace SZK jsou komunikace II. 
a III. t ídy, což je velká ada r zných pr ta-
h  obcemi a m stem. A každá oprava nebo 
obnova t chto komunikací vyžaduje mnoho 
jednání a následné za azení do investic kraje, 
proto i nemálo asu. A cokoli se zda í za ídit 
a realizovat, je velmi pozitivní. Podobn  vel-
ký vliv na d ní v našem regionu má existence 
strategické pr myslové zóny, jež je sice zcela 
v majetku Zlínského kraje a správ  Industry 
Servis ZK, ale leží ve velké mí e v katastru Ho-
lešova a Všetul. Tím je stále s m stem mezi 
laiky i odborníky spojována. A bohužel spory 
o její využití jsou p edevším politickým p ed-
vád ním se a sliby, nikoli odbornou v cí. Do 
té by m la být už kone n  posunuta, jinak se 
asi nikdo daleko nedostane.

A Zlínský kraj je nezanedbatelný i z hle-
diska r zných „grantových“ výzev a podpor 
v oblasti spole enské a kulturní, v bezpe nos-
ti silni ního provozu, je d ležitým z hlediska 

zdravotnictví a záchranné služby, st edního, 
u ovského a um leckého školství a velmi vý-
znamným subjektem je i v zajišt ní a  nanco-
vání propagace a podpory cestovního ruchu. 
Proto pop ejme t m, kte í jsou v zastupitel-
stvu kraje i v jeho výborech - i je dokonce ve-
dou - a komisích, aby se jim práce da ila a byli 
i p ínosem pro náš region a m sto.
 
Bezpečnostní situace města

M sto Holešov pat í ke klidn jším lokali-
tám a nemá v tší problémy v oblasti krimina-
lity i problémy v sociální oblasti podobné ve 
„vylou ených lokalitách“. Podle informací Po-
licie R i m stské policie kriminalita v našem 
regionu nerostla nebo se snižuje. V posledním 
roce p esto došlo k n kolika nep íjemným 
vloupáním do motorových vozidel a soukro-
mých objekt  i prodejních stánk . Velkou 
v tšinu t chto p ípad  se však zda ilo policii 
objasnit. Naopak se ale zvyšuje užívání r z-
ných omamných látek mezi mladými lidmi. 
To se projevilo p edevším p es letní období. 
Policie eviduje i n které lokality, kde se tito 
uživatelé drog zdržují, i kde žijí. A tyto p ípa-
dy postupn  eší. 

Tradi ní problémovou nebo i pseudo pro-
blémovou oblastí, kterou p edevším strážníci 
m stské policie eší, je rušení no ního klidu 
v dob  léta a prázdnin. Ale i v této oblasti se 
da í obt žování obyvatel hlukem snižovat.

Dlouhodobou problémovou oblastí z hle-
diska bezpe nosti je dopravní situace. Pr jezd 
m stem je adu let komplikovaný a v dob  
špi ek i nebezpe ný. Z tohoto d vodu došlo 
zatím k p echodnému ešení, ale intenzivn  
se p ipravuje trvalá úprava ešení k ižovatky 
mezi ulicemi Palackého, Nerudova a Grohova. 
Zpracovává se projektová dokumentace nezá-
vislým dopravním projektantem. Podle jeho 
návrhu a po schválení dopravním inspekto-
rátem a policií dojde ke kone nému do ešení 
této lokality. Za podotknutí stojí ta skute -
nost, že se pr jezdnost lokalitou pro moto-
risty zpomalila, ale pro chodce je bezpe n jší 
a p ehledn jší. A  lozo  e dopravních odbor-
ník  z hlediska zvýšení bezpe nosti ve m s-
tech skute n  vychází z opat ení, která vedou 
ke zpomalení pr jezdnosti. Ale po kejme si 
na výstup projektanta.

K zp ehledn ní dopravy ve Všetulích vý-
znamnou m rou p isp lo vybudování nové 
kruhové k ižovatky mezi ulicemi Palackého 
a 6. kv tna.

Společenská oblast
Kulturní a spole enské d ní bylo jako 

i v p edcházejících letech u nás velmi boha-

té a p ipomn li jsme si i n která zajímavá 
nebo významná výro í. Jedná se p edevším 
o událost, která významnou m rou ovlivnila 
p ed 400 lety život našeho m sta (1616). To 
se stal místním fará em Jan Sarkander. Tím 
se prohloubila v regionu rekatolizace a naše 
zem  pomalu sp la k t icetileté válce. Výro-
í byly v novány dny m sta a další celá ada 

akcí holešovského muzea a knihovny. Už 
menší pozornost jsme v novali stému výro í 
úmrtí císa e Františka Josefa I. a nástupu cí-
sa e a krále Karla I. (1916). Ale pro Holešov 
byla zajímavá p ipomínka už 70. výro í zalo-
žením Divadla 6. kv tna (1946) a uspo ádání 
prvního divadelního festivalu s ú astí n ko-
lika regionálních divadel, prob hly oblíbené 
a tradi ní festivaly – op t velmi kvalitní Mu-
sica Holešov, Festival židovské kultury, Let-
ní škola barokní hudby, ale také Holešovská 
regata apod. Podobn  se v oblasti sportu 
zvyšuje zájem o pohyb a rozvíjí se p edevším 
sportování v zámecké zahrad . Ale ocen ní si 
zaslouží i další sportovci – fotbalisté, házen-
ká i, mažoretky aj.

Naopak je stále znateln jší nap tí v dal-
ších a dalších oblastech spole nosti. Mož-
ná to vše pramení z dnešní usp chané doby 
a také možná z nenapln ných ambicí. Proje-
vuje se to v n kterých spolkových innostech 
a aktivitách, jež by m ly spíše lidi ve m st  
i v samotných organizacích spojovat. Ne moc 
odlišná je situace v místní politické scén  
a tím i v zastupitelstvu m sta. A možná práv  
z této oblasti se ona nervozita a nepochopení 
p enáší do dalších ástí místních ob anských 
aktivit. Možná bychom se mohli alespo  
v záv ru letošního adventního období trochu 
zamyslet práv  nad tímto stavem a tím i nad 
sebou. I když si myslet, že bude vše ideální, je 
jen utopie. Ale pro uklidn ní bychom mohli 
každý n co sem tam ud lat.

P íšt  si projdeme investi ní akce m sta, 
a to jak ty z roku 2016, tak i ty, co nás ekají 
v roce 2017.

Moc rád bych touto cestou pod koval 
všech aktivním Holešovák m, len m spol-
k , zástupc m místních  rem, vedení spole -
ností i všem, kte í vytvá ejí a jakkoli oboha-
cují místní spole enské, kulturní a sportovní 
d ní. 

Skute n  krásné, podn tné a pozitivní 
adventní, váno ní a novoro ní období všem… 

Rudolf Seifert
starosta
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Oznámení o projednávání návrhu zadání 
Územního plánu Holešov 

Holešov | M stský ú ad Holešov, útvar 
územního plánování (dále jen „po izovatel“) 
jako orgán obce p íslušný dle ustanovení 
§ 6 odst. 1 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním ádu (sta-
vební zákon), ve zn ní pozd jších p edpi-
s  (dále jen „stavební zákon“) a p ílohy . 6 
k vyhlášce . 500/2006 Sb., o územn  analy-
tických podkladech, územn  plánovací doku-
mentaci a zp sobu evidence územn  plánova-
cí innosti, ve zn ní vyhlášky . 458/2012 Sb., 

ú inné od 1. 1. 2013 oznamuje projednávání 
návrhu zadání Územního plánu P ílepy v sou-
ladu s § 47 odst. 2) stavebního zákona. P ed-
m tem návrhu je komplexní ešení Územního 
plánu P ílepy, vymezeného katastrálním úze-
mím P ílepy, zejména pak stanovení poža-
davk  na rozvoj obce, na plošné a prostorové 
uspo ádání území, urbanistickou koncepci 
a koncepci uspo ádání krajiny, na ešení ve-
ejné infrastruktury, na ochranu a rozvoj 

hodnot v území a požadavk  na ve ejn  pro-
sp šné stavby, ve ejn  pro-
sp šná opat ení a asanace.

Návrh zadání je vystaven 
k ve ejnému nahlédnutí po 
dobu 30 dn  ode dne vyv -
šení tohoto oznámení, tj. od 
24. 11. 2016 do 27. 12. 2016 
v etn  na ú edních deskách 
M stského ú adu Holešov 

a Obecního ú adu P ílepy. Úplné zn ní ná-
vrhu je zve ejn no i na webových stránkách 
m sta Holešova na adrese: http://www.hole-
sov.cz/mestsky-urad/utvar-uzemniho-plano-
vani/uzemne-planovaci-dokumentace-roz-
pracovana. Patnáctý den po dni vyv šení na 
ú ední desce se ve ejná vyhláška považuje za 
doru enou.

Do 15 dn  ode dne doru ení m že každý 
uplatnit u po izovatele písemné p ipomínky.

K pozd ji uplatn ným p ipomínkám se 
nep ihlíží.

Své p ipomínky k návrhu zadání Územní-
ho plánu P ílepy podávejte písemnou formou 
a zasílejte na adresu: M stský ú ad Holešov, 
útvar územního plánování, Masarykova 628, 
769 17 Holešov.

Ing. Petr Klenner v. r.
referent útvaru územního plánování

Podpora zahrádká  v Dobroticích

Dobrotice | Z fondu pro kulturu, sport a vzd lávání m sta Holešova 
byl poskytnut p ísp vek ve výši 8 000 K  ZO ZS v Dobroticích. Za ten-
to p ísp vek se provedla oprava budovy zahrádká  – nová omítka a vy-
bavil se sklad. V této budov  je také klubovna, moštárna a povidlárna. 
Zde se zpracovávají jablka k moštování a zejména švestky v povidlárn , 
nejen zahrádká , ale i ob an  Dobrotic a okolních obcí. Dále byl p í-
sp vek erpán k zajišt ní podzimní výstavy ovoce a zeleniny, její propa-
gace a na úklidové a isticí prost edky. Dále byla ást p ísp vku využita 
v minulém roce k obnov  jablo ového sadu. 

Za  nan ní podporu naší ZO ZS 
d kují m stu Holešovu zahrádká i z Dobrotic.

Pod kování za dota ní podporu finan ních 
aktivit

Holešov | Na konci listopadu Holešované zjiš ovali, že jim n co chybí – když 
se cht li podívat na kostelní v žní hodiny, zjistili, že tam nejsou – za ala totiž 
jejich velká oprava. Akce je  nancována z dotace m sta Holešova, z kostelních 
sbírek a z dar  farník . 

Pracuje se také uvnit  kostela – v posledních letech probíhaly restaurá-
torské práce na bo ních oltá ích, nyní p íchozího okamžit  upoutá 20 metr  
vysoké lešení na hlavním oltá i. V letošním roce je dokon ena první etapa 
restaurování socha ské výzdoby, zlacení a um lých mramor  v horní t etin  
hlavního oltá e. Financování tohoto díla je ze státní  nan ní podpory v progra-
mu Regenerace m stských památkových rezervací a m stských památkových 
zón, kterou poskytuje Ministerstvo kultury a administruje m sto Holešov.

Jsme také zapojeni do projektu Otev ené brány, který spolu  nancuje 
m sto Holešov a Zlínský kraj. Jedná se o pr vodcovskou službu v kostelích 
Nanebevzetí P. Marie a sv. Anny od kv tna do zá í o víkendech a svátcích. 
V letošním roce provedli naši pr vodci 3 907 návšt vník , za posledních 7 let, 
kdy projekt funguje, jich bylo 20 300. 

Naše m sto je krásné a má turist m co nabídnout, ale aby krásné z stalo, 
je t eba stálé pé e a sou asné vedení m sta i zastupitelé si toto uv domují. 
Jsme vd ni za pomoc – jak  nan ní, tak i administrativní, a doufáme, že tato 
dobrá spolupráce bude pokra ovat i v dalších letech. 

Za ekonomickou radu farnosti
Mgr. M. Machálková
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Adventní a váno ní koncerty za aly tradi n  
vystoupením HKO a HCHS 
Holešov | Opravdu velmi bohatá ada ad-
ventních a váno ních koncert  v Holešov , 
která nás eká po celý letošní prosinec, byla 
v sobotu 26. listopadu zahájena adventním 
koncertem Holešovského komorního orchest-
ru a Holešovského chrámového sboru ve far-
ním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Tomu-
to prvnímu adventnímu koncertu v Holešov  
p edcházelo tradi ní požehnání adventních 
v nc  holešovským d kanem J. Walczakem 
a zapálení první sví ky na velkém chrámovém 
adventním v nci starostou m sta R. Seifer-
tem.

HKO a HCHS, které již adu let spole n  
vystupují o adventu, Vánocích a Velikonocích 
pod um leckým vedením I. Kure ky a J. Kota-
se, op t své v rné poslucha e nezklamaly. Za-
átek nového liturgického roku oslavily kon-

certem barokního mistra A. Corelliho (HKO), 

eskými rorátními zp vy z 16. století (ostatn  
rorátní zp vy, dodnes živé v naší liturgické 
praxi, jsou unikátem ve sv tovém kontextu), 
serenádami sou asného skladatele L. Sluky. 
Jako hosté vystoupili Tereza Frgalová a On-
d ej Špa ek, a to v efektní skladb  Pie Jesu 
z rekviem od A. L. Webera a v Händelov  Me-
siáši. Ale asi nejvíc p sobiv  provedená byla 
rorátní píse  Rorando coeli Jana Campana 
Vod anského (ano, to je onen Mistr Kampa-
nus, proslavený slavným románem Zikmunda 
Wintera), zpívaná s ozv nou n kolika vzdále-
ných zp vák .

P es menší zaváhání v první skladb  byl 
výkon orchestru i sboru, jako vždy v poslední 
dob , skv lý. Orchestr vystupoval v základní 
smy cové sestav  s klávesami, sbor se ten-
tokrát p edstavil v dostate n  velké sestav . 
Oproti d ív jším koncert m byla velmi dob-

rá i akustika – orchestr se posunul o kousek 
dál od vít zného oblouku, takže sbor zpíval 
t sn  u ob tního stolu a i sólisté se vyhnuli 
hluché zón  pod vít zným obloukem. Možná 
kací sky zní zkušenost z letošní zpívané sva-
tohubertské mše – zatímco v d ív jších letech 
vystupoval sbor i truba i v presbytá i, letos se 
poprvé p esunuli na k r – a všichni ú astníci 
mše poprvé bez výjimky hranou a zpívanou 
ást dob e slyšeli a nemohli si vynachválit 

skv lou akustiku (protože prost  kostel byl 
vystav n tak, aby v n m byla hudba nejlépe 
slyšet práv  z k ru).

A abychom jen po ád tradi n  nechváli-
li – škoda je, že drtivou v tšinu skladeb bu  
jen hrál HKO, nebo jen zpíval HCHS. T ch 
n kolik málo skladeb, které ob  t lesa na-
cvi ila spole n , p itom bylo zcela nejlepších 
a nejkrásn jších.  Karel Bartošek

Další ze skv lých komunitních aktivit uskute nila M stská knihovna Holešov v úterý 6. prosince, tedy na svátek sv. Mikuláše. Pracovnice 
knihovny se p evlékly za Mikulášovu družinu, takže krom  d stojného svatého po knihovn  pobíhali rozkošný and l i ert, kte í si asto vlezli 
do výkladc  knihovny a lákali okolní pocestné dovnit . A zde v d tském odd lení v p ízemí byla nejen krásná p edváno ní výzdoba, ale také 
spousta skv lého nape eného domácího váno ního cukroví, které knihovnice, pardon, nadp irozené bytosti z Mikulášovy družiny, nabízely 
všem d tem (ale i nebesky se bavícím dosp lým), samoz ejm , jak káže prastarý zvyk, za n jakou tu básni ku, písni ku nebo (to platilo pro 
dosp lé) anekdotu i t eba ne úpln  slušnou moudrost i p íb h. Skv lá nálada celého mikulášského odpoledne, zp sobená tradi n  laska-
vým p ístupem nebeských stvo ení (nebo  i ten ert musel ty nejmenší uklid ovat a ne strašit), zá ila z knihovny do širého okolí a všechny, 
kte í tam zavítali nebo byli vlákáni (jako autor tohoto p ísp vku), opravdu pohladila po duši. Je moc dob e, že máme tak perfektní M stskou 
knihovnu a ješt  perfektn jší knihovnice, sršící skv lými nápady, jak obohatit holešovskou kulturu kultivovanými, inteligentními a laskavý-
mi aktivitami!

Karel Bartošek

Mikulášské p j ování v holešovské knihovn
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SOUT Ž

Vážení tená i, od Nového roku pro Vás v každém vydání Holešovska p ipravíme sout ž o zajímavé ceny. Jelikož se však blíží Vánoce, jako 
malý dárek jsme pro Vás hned dv  sout že o vstupenky na významné akce m sta p ipravili už nyní :). Hodn  št stí.

SOUT Ž . 1 – o dv  vstupenky na reprezenta ní ples m sta Holešova (14. ledna 2017).

Která z populárních osobností byla hlavní hv zdou lo ského ro níku plesu?
Odpov di posílejte do 10. ledna 2017 na e-mailovou adresu jana.rohanova@holesov.cz.
Jedna ze správných odpov dí obdrží zdarma dv  vstupenky na ples.

SOUT Ž . 2 – o dv  vstupenky na slavnostní novoro ní koncert (8. ledna 2017).

Zn ní tajenky posílejte do 4. ledna 2017 na e-mailovou adresu jana.rohanova@holesov.cz.

1  3  5  7  9  11  13  
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„M sto není firma, ale rodina...

Holešov | B hem jednání zastupitelstva, 
které se konalo 14. listopadu 2016, došlo v ob-
sazení zastupitelstva a rady ke zm nám. Na 
funkci zastupitele rezignoval Mgr. Jan Kolá-
ek (ANO 2011) a dalším náhradníkem v po-
adí byl Mgr. Milan Fritz, který tak zaujal jeho 

místo v zastupitelstvu. Hlasováním zastupite-
l  se stal také radním místo Ji ího Kone ného 
(ANO 2011), který se z d vodu zaneprázdn -
nosti vzdal funkce radního, ale ponechal si 
funkci zastupitele.

„Rok 2016 byl pro m  osobn  asi nejna-
bit jším rokem v život ,“ hodnotí odstupující 
zastupitel Jan Kolá ek. Narodila se mu dce-
ra, p išla zm na zam stnání a další výzvy. 
„Hledal jsem zp soby, jak v tom p epln ném 
programu trochu zvolnit, ale zárove  ud lat 
zm nu, která by m la smysl. Podle m  práv  
zm na v zastupitelstvu byla vítaná a pot eb-
ná, abychom po dvou letech za ali n jak pro-
sazovat naše úmysly. Proto jsem se rozhodl 
odstoupit jako zastupitel,“ dodal.

...a každý má právo sedět u rodinného stolu. Ne jen hrstka 
vyvolených, kteří určí, kdo u stolu zasedne a komu spadnou 
drobky…“ říká nový radní Milan Fritz s tím, že je také nutné 
respektovat hlavu rodiny a demokraticky zvolené zástupce.

Ur it  Vám to ada lidí vymlouvala…
To ano, ale na druhou stranu – návrh 

jsem se svými kolegy prodiskutoval a ve chví-
li, když jsem ho vyslovil „nahlas“, jsem si byl 
jistý, že d lám správnou v c. To ale nezname-
ná, že se nebudu v novat ve ejným témat m 
a d ní v Holešov . Zajímá m  a vadí mi, když 
se mí vrstevníci i mladší lidé o d ní nezají-
mají. Politika totiž mladé lidi obecn  moc ne-
zajímá a v kový pr m r len  zastupitelstev 
a komisí je dost vysoký. Proto vnímám, že je 
d ležité, abych dál se svými mladými kolegy 
v práci pokra oval. Budu se dál podílet na 
práci pro m sto inností v komisích, v krajské 
komisi pro výchovu a školství a pracovní p í-
ležitosti nebo jako návšt vník zastupitelstva. 

Na pozici zastupitele i radního se tedy 
nov  objevil osmat icetiletý advokát Milan 
Fritz. Je absolventem holešovského gym-
názia, právnické fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze, má za sebou dvanáct let advokátní 
praxe a po letech studií a práce v Praze, kdy 
nikdy nep estal být ob anem Holešova, se 

s manželkou z Prahy p est hoval zp t do Ho-
lešova.

Milane, pro  politika? 
Nejsou mi lhostejné v ci ve ejné, a jak 

jsme uvedli tento rozhovor – m sto vnímám 
jako rodinu a jako rodina se k sob  musí-
me chovat. M la by existovat n jaká míra 
spravedlivého rozd lování, jako v rodin , 
a sou asn  je správné ídit m sto jako  r-
mu: profesionáln , ekonomicky a p ijímat 
i nepopulární rozhodnutí. A já bych tomu 
rád pomohl. Jako advokát se pohybuju v prá-
vu, rozumím smlouvám a právním vztah m, 
budu se snažit prosadit zm ny nap íklad v ob-
lasti správy majetku. Pracoval jsem pro r z-
né zadavatele ve ejných zakázek, vedl jsem 
desítky zadávacích ízení pro ministerstvo 
zem d lství, ministerstvo pr myslu a obcho-
du, CzechInvest, m stské ásti v Praze, kraje 
a další. Právnická  rma, kterou jsem vlastnil, 
opakovan  vyhrávala titul Právnická  rma 
roku v oblasti ve ejných zakázek. Zkušenosti 
i v této oblasti bych rád využil pro m sto.

Nyní jste tedy nastoupil na pozici zastu-
pitele, ale na Váš nástup reagovali zá-
stupci KDU- SL odchodem z jednání…

Každý kdo se rozhodl kandidovat a pro-
šel volbami, má právo zasednout v zastupi-
telstvu. To je základ demokracie a právního 
státu. Je polovina volebního období, a když 
n kdo rezignuje, nemusí být pro všechny 
takzvan  „v ad “ práv  komfortní nahradit 
jeho místo v pr b hu volebního období. Je 
rozdíl jít do ty letého nebo dvouletého cyklu, 
ale také do sestavy, která je již daná. N kte-
í z náhradník  byli zaneprázdn ni, jiní ekli 

p ímo, že nemají chu  nechat se nesmysln  
napadat opozicí. Tak to prost  je...

Celý rozhovor v etn  témat ohled-
n  VaKu a všetulské zvonice na www.
holesov.cz a Facebooku m sta. 

Jana Rohanová

Zleva: Odstupující zastupitel Jan Koláček a jeho nástupce a radní Milan Fritz.  Foto | Jana Rohanová
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Advent – cestování k Ježíši Kristu
Holešov | 25. listopadu jsme vstoupili do no-
vého církevního roku. Adventní as, který je 
prvním obdobím církevního kalendá e, letos 
trvá plné ty i týdny. ekne n kdo: „Kone n  
bude dost asu na p edsváte ní úklid, shán ní 
dárk  pod strome ek, pe ení a va ení.“ Ano, 
je to d ležité, ale práv  ten úklid, to b hání po 
obchodech, pe ení a va ení, abychom dop á-
li svým blízkým sváte ní pohodu, tak dalece 
v tšinu z nás unaví, že zapomínáme na to, co 
je pro váno ní svátky nejd ležit jší.

Pro  to vlastn  píšu, vždy  je to každým 
rokem stejné. No práv  proto. T eba to tento-
krát bude jiné než v t ch p edchozích letech. 
Zam me se letos na podstatu váno ních svát-
k , tedy na událost, která rozd lila d jiny lid-
stva na to, co bylo p ed, a na to, co bylo poté. 
Jinými slovy na dobu p ed naším letopo tem 
a dobu našeho letopo tu. No, ekn me si to na 
rovinu, dobu p ed narozením Krista a dobu 
po narození Krista, ve které vlastn  žijeme 
my, lidé t etího tisíciletí.

Ano, narození Ježíše Krista, to je podstata 
váno ních svátk . Váno ní svátky nejsou tedy 
svátky míru a pohody, svátky rodiny, i když 

to vše k t mto svátk m pat í, ale je to oslava 
narození Božího syna Ježíše Krista. B h cht l 
být tak blízký lov ku, že se sám stal lov -
kem. Je to tak úžasné, že se tomu t žko v í. 
Kdyby se Ježíš nenarodil, nebyly by žádné 
Vánoce, žádný Št drý ve er, strome ek, dárky 
pod strome kem, zpívání koled, žádné volno. 
Ješt  že máme ty svátky. Jsem rád za Vánoce, 
za to všechno kolem, ale nejradši jsem za dar 
Božího syna Ježíše Krista, bez kterého by ne-
bylo to všechno ostatní.

Advent je as p ípravy na p íchod Bohem 
slíbeného a proroky p edpov zeného Spasite-
le, Ježíše Krista. Letos se chci ádn  p ipravit 
na radostnou oslavu výro í tohoto p íchodu 
a setkání se Spasitelem. Ano, já vím, že každé 
Vánoce jsou jenom ur itým nácvikem na ten 
kone ný p íchod Ježíše Krista a na radostné 
setkání s Ním. Možná že to bude už tento rok. :)

Rád bych Vám a sob  pop ál smysluplné 
prožití adventního asu, kéž ten adventní as 
vyústí do radostné oslavy letošních svátku 
Narození Spasitele.

V modlitb  myslí na Vás všechny Váš fará  
P. Jerzy Walczak

PO AD BOHOSLUŽEB 
O VÁNOCÍCH 

ve farním kostele 
v Holešov  2016–2017

Sobota 24. 12. – Št drý den
15.00 hod. mše sv. pro d ti a rodiny
22.00 hod. „p lno ní“

Ned le 25. 12. – slavnost Narození Pán  
7.00 hod.; 8.00 hod.; 9.30 hod.; 18.00 hod.

Pond lí 26. 12. – svátek sv. Št pána 
7.00 hod.; 8.00 hod.; 9.30 hod.

Úterý 27. 12. – svátek sv. Jana, apoštola 
16.00 hod. s žehnáním vína

St eda 28. 12. – svátek sv. Mlá átek, 
mu edník
18.00 hod.

tvrtek 29. 12. – pátý den v oktávu 
Narození Pán
7.30 hod.

Pátek 30. 12. – svátek svaté Rodiny 
Ježíše, Marie a Josefa
7.30 hod.; 9.30 hod. a v 18.00 hod.

Sobota 31. 12. – konec ob anského roku
16.00 hod.

Ned le 1. 1. 2017 Nový rok – slavnost 
Matky Boží, P. Marie 
7.00 hod.; 8.00 hod.; 9.30 hod.; 18.00 hod.

VÁNO NÍ BOHOSLUŽBY

Milostiplné Vánoce 
a mnoho spokojenosti v roce 2017 

Vážení spoluob ané, dámy, pánové, milé d ti,
ani jsme se nenadáli a nastalo záv re né období letošního 
roku – advent a za pár dní Vánoce a p íchod nového roku 

2017. Všichni tuto dobu vnímáme jako nejkrásn jší as proží-
vaný se svými blízkými a s rodinou. Ale ono to není až tak sa-
moz ejmé a m žeme být rádi a d kovat, že máme možnost žít 
v našich zem pisných ší kách a v naší vlasti, regionu a m st . 

Važme si toho a nenechme se znechutit r znými škarohlídy.

Dovolte, abych vám pop ál i jménem zastupitelstva m s-
ta, pracovník  ú adu i organizací m sta pokojné i radostné 
prožití váno ních svátk , to kouzelné období narození Spasi-

tele, 
a mnoho št stí, zdraví, úsp ch  a lásky v roce 2017.

Srde n  
Rudolf Seifert

starosta
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CHARITA HOLEŠOV PROSÍ O POMOC P I ORGANIZACI T ÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2017

S p ipravovanou již tradi ní akcí T íkrálová sbírka 2017 se obracíme na Vás, ob any m sta Holešova a prosíme o pomoc. Charita Holešov by 
ráda touto cestou vyzvala všechny z Vás, kte í mají chu  a odvahu se s námi zapojit do realizace této sbírky. Pro utvo ení skupinek pot ebujeme 
dobrovolníky z ad dosp lých coby vedoucí skupinky. 

TKS 2017 se uskute ní v sobotu 7. 1. 2017!!!

V p ípad  zájmu se prosím nahlaste v pracovní dny v dob  mezi 8:00 – 12:00 hod. v budov  Charity Holešov v ulici Tovární 1407 nebo na 
tel. ísle 733 741 907 i na e-mail: pastorace@holesov.charita.cz. 

P edem d kujeme a t šíme se na spolupráci.

Leona Machálková (koordinátor dobrovolník  pro TKS 2017)

Návšt va Ulricha Habsbursko-Lotrinského
Holešov | P i p íležitosti 100. výro í úmr-
tí p edposledního císa e Františka Josefa I. 
navštívil m sto Holešov len toskánské v t-
ve habsbursko-lotrinské rodiny pan Ulrich 
Habsbursko-Lotrinský se svou chotí Friede-
rike. Vedle holešovských památek, zejména 
slavné Šachovy synagogy a židovského h bi-
tova, které zaujaly zejména paní Friederike, 
protože je židovského vyznání, si den p ed-
tím prohlédli samoz ejm  i n které památky 
m sta Krom íže. Šlo p edevším o jedine ný 
areál psychiatrické nemocnice v secesním sty-
lu, která p i svém založení v roce 1909 nesla 
název císa e Františka Josefa I. a kterou pro-
jektoval p edstavitel víde ské secese a rodák 
z Valašských Klobouk Hubert Gessner. 

Pan Ulrich von Habsburg-Lothringen je 
zastupitelem v rodném korutanském Wolfs-
bergu a povoláním je lesník. V roce 2010 
kandidoval na rakoukého prezidenta nikoli 
z osobních ambicí, ale aby prolomil diskri-
mina ní zákony, které v Rakousku zakazo-
valy rodin  Habsburk  ucházet se o ve ejné 
funkce. Svou kandidaturou tehdy docílil zm n 
zákon . V poslední dob  na rakouskou poli-
tickou scénu p išel s požadavkem na referen-
dum o rakouském státním z ízení, které nov  
vzniklá Rakouská republika v roce 1918 slíbila 
poslednímu císa i Karlu I. a které dosud ne-
prob hlo. 

Manželé Habsburg-Lothringen spole n  
poob dvali s p edstaviteli m sta Holešova 
v ele s panem starostou Mgr. Rudolfem 
Seifertem a leny akci organizujících spolk  
– Spole nost pro Moravu a Slezsko, Hole-
šovské kulturní st edisko, Moravská národní 
obec a Vlastiv dný kroužek Holešov. Návšt -
va pana Habsburga vyvrcholila jeho p ednáš-
kou o historii vlády Františka Josefa I., kde 
shrnul p ínosy i problémy jeho éry pro zem  
a národy podunajského soustátí, kam nedíln  
pat ily i zem  sou asné eské republiky – e-
chy, Morava a Slezsko. Sala terrena v hole-
šovském zámku byla zcela napln na, akce se 
zú astnilo p ibližn  100 návšt vník  nejen 
místních, ale z nejr zn jších kout  celého 
státu. Akci moderoval krom ížský klinický 
psycholog David Unger ze Spole nosti pro 
Moravu a Slezsko. Ohlasy poslucha  byly 

nadmíru pozitivní. Bylo tedy jednozna n  
patrné, že na d jiny habsburských panovník  
(rodov  spjatých s P emyslovci, Lucemburky 
i Jagellonci) v našich zemích dokážeme již 
dnes nahlížet jako na legitimní sou ást našich 
d jin a bez ho kého ideologického nánosu, 
který byl z ideologických d vod  zaset ve dva-
cátém století. Podobné p ednášky pana Ulri-
cha se ve Vídni zú astnila jen t etina návšt v-
ník , což m že sv d it i o probíhající krizi 

naší státnosti a sou asných problém  kolem 
prezidentského ú adu. K širší st edoevrospké 
spolupráci bývalých zemí Rakousko-Uherska 
se pan Ulrich Habsbursko-Lotrinský vyjád-
il s velkou nad jí a zmínil kulturní blízkost 

i spádovou a dopravní provázanost bývalých 
korunních zemí podunajského soustátí, což 
by mohlo mít pozitivní vliv pro bezpe nost 
st ední Evropy v p íštím období.

Monika Hošková
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Tradi n  každý rok i v Tu apech obchází stavení Mikuláš s andíl-
kem a erty. Rozdávají nejen d tem r zné dobroty za p íslib dobré-
ho chování. 

Zden k Chytil

Mikuláš, ert a and l v Tu apech Holešovské baletky sout žily 
v Brn  a usp ly

Žákyn  tane ního oboru Základní um lecké školy Holešov se pod 
vedením své u itelky Jany Lochmanové zú astnily tane ní sout že Na-
ruby v Brn . Monika Balajková, Ludmila D di ová, Isabela Dohnalo-
vá, Eliška Barotová, Viktorie Podhajská a Tereza Zichá ková sout žily 
v sólo tancích postupn   ve t ech v kových kategoriích. Jedna z nej-
mladších hol i ek Eliška Barotová se dokonce umístila na t etím míst . 

Vedení školy, rodi e i celý tane ní obor malým baletkám moc gra-
tulují a všichni se budeme t šit na další rok.

Za rodi e Dana Podhajská   
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SPOLE ENSKÁ KRONIKA

S atky

Pavlína Svobodová – Holešov
Adam Kupka – Holešov

Jakub Havránek – Byst ice pod Hostýnem
Martina Babiczová – Ostrava

Alena B ezinová – Holešov
Petr Krutil – Holešov

Simona Chrobáková – Holešov
Karel Chrobák – Holešov

Narození
 
Eliška Mejst íková – Holešov
So  e Foltýnová – Holešov
Ela Masná – Holešov
Aneta Fusková – Holešov, . Žopy
Patrik Spá il – Holešov
Barbora ehová – Holešov
Šiimon Hapka – Holešov
Sebastian Kandra – Holešov
Patrik Sedlá ek – Holešov
Petr Balšán – Holešov
So  e Sedlá ová – Holešov
Diana Bartošová – Holešov
Anna Gregušová – Holešov, . Tu apy
Viktorie Citnarová – Holešov, . Žopy
David Bachner – Holešov

Jubilanti 
Leden 2017

Valentina Hu ová – Holešov
Jaroslav Uh ík – Holešov
Marie Nelešovská – Holešov, . Žopy
Ludmila Machalová – Holešov

Emilie Barbo íková – Holešov
Metod j Šidlík – Holešov
Marie Skopková – Holešov
Josef Ondruch – Holešov
Vlasta Machálková – Holešov
Božena Válková – Holešov
Radmila Kartousková – Holešov
Anna Poláchová – Holešov
Anna Krej í – Holešov
Eliška Latzmannová – Holešov
Jaroslav Šesták – Holešov
Božena Šime ková – Holešov
Ján Pekár – Holešov, . Tu apy
Jind iška Valentová – Holešov, . Žopy
Karla Galetková – Holešov
Božena Pisková – Holešov
Blanka Hudcová – Holešov
Václav Ryšavý – Holešov
Danuše Je ábková – Holešov
Anastazie Lešinská – Holešov
Old ich Van k – Holešov
Anežka Hude ková – Holešov
Alois Koutný – Holešov
Miroslava Doležalová – Holešov
Violeta Gyurjánová – Holešov
Pavel Roubal – Holešov
Josef Hor á ek – Holešov
Eva Kolomazníková – Holešov
Jan Kejval – Holešov
Ludmila Botková – Holešov
Anežka Karschová – Holešov
Josef Hrudík – Holešov

Úmrtí

Zdenka Krajcarová – Holešov
Marie Wachtelová – Holešov
Vladimír Fuksa – Holešov, . Koli ín
Zden k Novák – Holešov

Helena Pastrnková – Holešov
Milada Nádvorníková – Holešov
Radovan Bradík – Holešov
Otilie Ov á ková – Holešov
Miroslav Rozkydal – Holešov
Marie Kasalová – Holešov, . Žopy 
Josef Talaš – Holešov
Marie Barotová – Holešov
Žo  e Tome ková – Holešov
Margita Valdová – Holešov
Božena Valdová – Holešov
Božena Sovadinová – Holešov
Marie Michalíková – Holešov

P ipravila: Jarmila Medková

Vše nejlepší, Tomášku, ke dni, kdy jsi 
svou existencí obš astnil tento sv t. 

Složili jsme slib, že s tebou budeme na 
tvých t icetinách pít, abys v d l, co je 

to žít a jako ty oblíbený být. 
Máme t  rádi.

Vše nejlepší Ti p eje 
celá Karolovic rodina

Spole nost PARZLICH s. r. o., hledá pro sv j výrobní závod v Hu-

lín  operátora výroby – obsluha vytla ovací linky. Požadujeme 

ukon ené st edoškolské vzd lání, spolehlivost, samostatnost. 

Nabízíme dobré  nan ní ohodnocení, p ísp vek na stravování, 

stabilní zam stnání. Nástup možný ihned. Životopisy posílejte 

na: eliska.odlozilova@parzlich.cz.

Vystavení dokladu ekolikvidace 

vašeho autovraku NA MÍSTĚ

Autovrakoviště Třebětice 

Tel.: 777 550 621, 608 749 219

až 1500 Kč za váš vrak

Odvoz a ekologická 
likvidace autovraků

Inzerujte 

v Holešovsku

Kontakt: 603 488 727
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Stezka odvahy v Americkém parku 2016
Holešov | Spolek Proud Holešov dne 18. 11. 
2016 v Americkém parku uskute nil již IV. ro -
ník Stezky odvahy pro d ti a i širokou ve ejnost. 
Tato ve erní akce trvala bezmála 2 hodiny, kdy 
každý d tský ú astník na za átku stezky dostal 
na ruku svítící proužek. Letošní trasa byla op t 
o n co zm n na, tentokrát vedla p es již pr cho-
zí kope ek Pta í vrch. Ovšem hlavní obm nou 
byly nové živé historické a pohádkové postavy na 
jednotlivých stanovištích. 

Na stezce, která byla lemována sví kami 
a lampiony, se krom  malých sk ítk  nacházela 
arod jnice, vlk a Karkulka, bludný mnich, dvo-

jice ert  a skupinka napoleonských voják  v do-
bových uniformách i s kanonem. Rodi e i d ti si 
po ídili u t chto postav plno fotogra  í, dokonce 
napoleonští vojáci ob as ukázali st elbu z dobo-
vých pušek. V cíli pak každé dít  dostalo diplom, 
sladkosti a zdarma teplý aj. Pro dosp lé zde 
bylo nachystané sva ené víno. D kujeme všem 
návšt vník m za letošní ú ast, která p esáhla 
hranici více než sto d tí. I p es silný vítr, který 
nám komplikoval osv tlení trasy a ozvu ení, se 
objevilo plno pozitivních ohlas  na pr b h této 
akce. Nesmíme také zapomenout pod kovat 
všem dobrovolník m v roli strašidel, Klubu vo-

Ob d pro ve ejnost ve školní jídeln  3. ZŠ
Holešov | V sobotu 12. listopadu mohli ro-
di e op t ochutnat, jak se va í pro jejich d ti 
ve školní jídeln  3. Základní školy v Holešov . 
Paní kucha ky p ipravily pro tém  130 zá-
jemc  dva chody tak, jak je to u nás b žné ka-
ždý školní den. K vývaru s drož ovými kned-
lí ky si mohli strávníci zvolit vep ový závitek 
s bramborami nebo segedínský guláš s knedlí-
ky. Pod heslem „Neva te a p ij te v sobotu na 
ob d!“ se do školní jídelny kolem sobotního 
poledne za aly scházet i celé rodiny. Vystát si 
frontu u výdejního okénka, odevzdat straven-
ku, v klidu a v pohod  vše sníst, nádobí pak 
odnést do okénka... n kte í rodi e si zavzpo-
mínali na svoje školní léta. Také posoudili, jak 
moc se zlepšila kvalita a chu  jídel. D tem se 
zase líbilo, že mohou rodi m ukázat, jak to 
u nás ve školní jídeln  chodí.

Prázdné talí e i pochvaly byly pro paní ku-
cha ky velkou odm nou za jejich práci. Všich-
ni sobotní strávníci ur it  odcházeli z naší 
jídelny nasyceni a spokojeni.

Podobnou akci ve školní jídeln  po ádá-
me druhým rokem, vždy na podzim a na ja e. 
Již nyní paní vedoucí školní jídelny plánuje, 
jaký ob d se bude p ipravovat p íšt . Nechte 
se p ekvapit, neva te a n kterou jarní sobotu 
op t p ij te k nám - do školní jídelny 3. Zá-
kladní školy v Holešov . 

Mgr. Alena Ma ová, vyu ující, 
3. ZŠ Holešov

jenské historie francouzského císa ství Byst i-
ce pod Hostýnem za ukázku dobových voják  
a d la z 19. století. Rádi bychom také pod kovali 

eskému ervenému k íži Holešov za preventiv-
ní zdravotní dohled a kontrolu návšt vník  na 

trase a za sou innost M stské policii Holešov. Na 
 nancování této akce bylo využito dota ního titu-

lu z Akce milion m sta Holešov.

Jakub Nev ala
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Ekologická likvidace 
autovraků ZDARMA

včetně potvrzení na místě

Zajišťujeme i odvoz

Dobrotice, tel.: 776 719 631

až 1200 Kč za váš vrak

A op t tu máme advent...

Zaměstnanci CpS připravili pro klienty zajímavý adventní program.   Foto | archiv CpS

Holešov | Název advent pochází z latinského 
adventus, znamená p íchod a je to doba ty  
týdn  p ed Vánocemi.

V našem Centru pro seniory v Holešov  
také dodržujeme tradice a pro naše obyvatele 
toto období má velký význam, a  už duchov-
ní, nebo jen jako p ipomenutí b žného života 
„tam venku“, který se v co nejvyšší mí e sna-
žíme zprost edkovat a v ím, že se nám to 
da í.

Naši obyvatelé se sešli ve svých spole en-
ských místnostech na jednotlivých patrech 
a zdobili si adventní v ne ky. Již nemá každý 
takovou zru nost a jemná motorika už není 
tak „jemná“, ovšem za pomoci instruktorek si 
každý zvládl zhotovit sv j adventní v ne ek, 
který si umístil ve svém pokoji. Atmosféra 
byla skute n  adventní, provon ná sko icí, 
badyánem a také v tvi kami buxusu, z kte-
rých byly v ne ky uvity.

V pátek 25. 11. se v naší modlitebn  ko-
nala pravidelná mše svatá, a to tentokrát za 
p ítomnosti pana d kana holešovské farnosti 
Mgr. Jerzy Walczaka. Již tradi n  na žádost 
našich v ících obyvatel provedl požehnání 
adventních v nc . Tímto d kujeme za tento 
bohoslužebný akt, který má pro naše v ící 
velký význam.

Adventní doba je asto vnímána jako doba 
nákup , uklízení a shonu, ovšem v našem do-
mov  je to období ztišení, usebrání se a zklid-
n ní, tak jak to vnímali naši p edci.

Nicmén  nabídka aktivit je pestrá a každý 
si m že vybrat, co ho zaujme a eho se chce 
zú astnit. Do konce roku máme ješt  mnoho 
akcí, a tak jmenujme pouze n které: eká nás 
mikulášská nadílka – mikulášská parta, íta-
jící samoz ejm  Mikuláše, erty a and ly, pro-
jde každi kým pokojem a pot ší touto tradicí 
všechny naše obyvatele. Dále je p ichystáno 
váno ní posezení pro všechny, i s tane kem 
pro mobiln jší uživatele, ob erstvení i hudba 
jsou zajišt ny a tradi ní nádherná váno ní vý-
zdoba vstupních prostor, chodeb i pokoj  je 
samoz ejmostí. 

Na každém pat e se obyvatelé ú astní 
zdobení váno ních stromk , pe ení tradi ní-
ho cukroví a také výtvarného tvo ení s tema-
tikou Vánoc. Povídání o adventu, váno ních 
zvycích a celkov  zimním období je p ipomín-
kou tradic i všedního života, které naši uživa-
telé znali ze svých minulých domov  a které 
jim zp íjem ují pobyt i v našem Domov , 
a tete dob e, dovoluji si napsat s velkým D. 

Pé e, pozornost, empatie a soucít ní jsou 
nejen znaky adventní doby, ale také nápl  slu-
žeb v našem Centru pro seniory v Holešov . 

Na tomto míst  také d kuji všem našim 
sponzor m, v tším i menším, vedení m sta 
Holešova a v neposlední ad  dobrovolník m, 
kte í pomáhají naší organizaci  nancemi, 
hmotnými dárky i v nováním svého volné-
ho asu – srde né Díky. A pokud i vy, kte í 
tete tyto ádky, se chcete zapojit do pé e 

a zp íjemn ní asu našich senior , v zte, že 
jste srde n  vítáni a zváni do našeho Centra 
pro seniory.

Za všechny uživatele a zam stnance CpS 
si dovoluji tená m Holešovska pop át po-
žehnané prožití váno ních svátk  a št stí po 
celý rok 2017, d kujeme za p íze  a vaši po-
zornost a t šíme se na setkání s vámi p i spo-
le enských akcích. S úctou

Gabriela Hol áková
Instruktorka sociální pé e CpS Holešov
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Zámek vystavuje abstraktní obrazy Karla Práška
Holešov | Zámecká galerie v Holešov  vysta-
vuje obrazy eského malí e Karla Práška, kte-
rý se adí mezi p ední sou asné autory. Vý-
stava je prodejní a bude zp ístupn na v dob   
konání spole enských akcí a ples  v p edních 
sálech zámku až do 30. dubna. 

„Tvorbu Karla Práška charakterizuje p e-
devším volná abstrakce a nej ast jšími nám -
ty jsou m sta a krajina, které zpracovává jako-
by do ikonické znakovosti. Divák z nich vy te 
všechny možné emoce od hr zy, tajemna až 

po krásu a jemnost,“ ekl k výstav  editel ho-
lešovského zámku Pavel Chmelík. 

Autor se narodil v roce 1950 v Ohrobci 
a studoval na École Nationale Superieure des 
Beaux-Arts v Pa íží. Po neúsp šných zkouš-
kách na pražskou akademii se vrhl do tvorby 
a za al vystavovat, p edevším ve Francii, pak 

v N mecku, Holandsku, ale také doma. St í-
dav  tvo í v Praze a Božejov , vystavuje sa-
mostatn  nebo s Novým sdružením pražských 
um lc .

Naposledy se výstavn  p edstavil na konci 
letošního léta v Nové síni v Praze. 

Dana Podhajská

Váno ní koncert 
Moravských d tí

ZM NA ASU

Váno ní koncert 
Moravských d tí se bude 

konat v Holešov  
v kostele Nanebevzetí 

Panny Marie 
26. prosince 2016

v 17:30 hod. 
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Oprava v žních hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie
Holešov | ímskokatolická farnost Holešov 
s výraznou  nan ní podporou m sta Holešo-
va zahájila generální opravu v žních hodin ve 
farním kostele. Díky tomu, že Holešov stojí na 
rovin  a hodiny jsou umíst ny dostate n  vy-
soko, jsou již n kolik staletí mimo ádn  d le-
žité - pro v tšinu návšt vník  a obyvatel cen-
tra m sta p edstavují hlavní zdroj informací 
o (relativn ) p esném asu. Protože se v po-
slední dob  za aly projevovat dva nedostatky 
- jednak se za aly asto kazit p evody, vedoucí 

od vlastního elektrického hodinového stroje 
k ru i kám, které tudíž ob as „spadly“ i za-
aly ukazovat nesmyslný as, a jednak se 

projevil zub asu i na sklen ných cifernících, 
na kterých už prakticky zanikla namalovaná 
ísla a n které tabulky se rozbily, nechal far-

ní ú ad p evody i sklen né ciferníky vym nit, 
a to renomovanou hodiná skou  rmou Im-
puls-B z Ostravy. Celková ástka generální 
opravy holešovských v žních hodin je sko-
ro 180 tisíc korun, p i emž m sto Holešov 

p isp lo na zachování a zlepšení této ve ejné 
služby ástkou 100 tisíc korun, zbytek uhradila 

ímskokatolická farnost Holešov ze svých pro-
st edk . Na letošní Vánoce si již budeme moci 
kontrolovat správný as na opravených a jasn  
zá ících nových cifernících v žních hodin, nyní 
máme možnost pozorovat hodiny na našem 
farním kostele „osleplé“, což se poda í zhruba 
jednou za  více než osmdesát let, tedy naše ge-
nerace už z ejm  podruhé „prázdné o i“ kos-
telní v že neuvidí.  Karel Bartošek

Prostory kostelní věže.   Foto | Jana Rohanová
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pátek 1. ledna 2016
zámecká zahrada

16,00
hudební skupina  Jazzbook

17,00
novoroční ohňostroj

pátek

1. ledna 2017
v 17 hodin

v zámecké zahradě

Slavnostní
novoroční koncert
Holešovský komorní orchestr

umělecký vedoucí Ivo Kurečka

neděle 8. ledna 2017 v 17.00 hod.
zámek Holešov, velký sál

V programu zazní skladby:
G. Bizeta, W. A. Mozarta, F. v. Suppého,

a  C. Saint – Saënse

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

Město Holešov zve na

Vstupné: 100,- 
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Další ást fasády zámku je dokon ena

Holešov | V t chto dnech pracovníci  rmy RAPOS Holešov dokon ili další etapu stavebních prací na zast ešení a fasádách zámku. Tentokrát se 
jednalo o západní, p esn ji jihozápadní stranu, tedy hlavní vstup do budovy. Tato ást svou náro ností významn  p ed ila zatím všechny ostatní. 
Nejen že sou ástí byl i kamenný portál, jehož oprava byla dokon ena v lo ském roce, také náro né restaurování znaku v pr elí, ale zejména 
odkrytí historických omítkových vrstev v celém druhém a t etím podlaží si vyžádalo speciální postupy k jejich ukotvení. V íme, že profesionáln  
odvedená práce emeslník  i technik   rmy jako i vysoce odborný p ístup zástupc  státní památkové pé e p isp ly k tomu, že takto opravený 
pláš  budovy bude bezproblémov  sloužit dalším generacím. V p íštím roce nás už bude ekat poslední, tedy jihovýchodní ást, která by m la být 
dokon ena do konce léta. 

Stanislav Julí ek, foto: Jana Rohanová
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ples
Reprezentační

Holešovaměsta

14. LEDNA 2017 / 19.30 hod.
ZÁMEK HOLEŠOV

Hudební skupina Marathon Band
Zlínská cimbálová muzika / DJ Jaroslav Čápek
Taneční škola A&A Mědílkovi Zlín / Mažoretky Arabelky Holešov
Moderuje Ondřej Blaho (moderátor pořadu Dobré ráno na ČT2)

Vstupenky s místenkou: velký sál 390 Kč, malé sály 290 Kč
Vstupenka zahrnuje: welcome drink, láhev kvalitního moravského vína (pro 2 osoby),

příspěvek na rautovou večeři, minerální vodu.

Možnost zakupení kuponu na rautovou večeři za zvýhodněnou cenu 150 Kč.

Předprodej vstupenek:
Městské inf. centrum Holešov – tel.: 571 160 890, Inf. centrum Kroměříž,
Inf. centrum Bystřice pod Host., Multikino Zlín - Golden Apple Cinema Zlín

Hlavní ceny bohaté tomboly - sušička Whirlpool HSCX, skútr Korado a spousta dalších cen!

REGIONÁLNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA HOLEŠOVA  ROČNÍK 22 | ČÍSLO 9 | ZÁŘÍ 2016

Holešovsko
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„Nahotu ani dámské šaty neslíbím, ale budeme 
se dob e bavit,“ íká Ond ej Blaho
Hvězda večera pochází 
z Holešova a rozhodně 
se s ní nebudete nudit.

Holešov | Chystá se další, a v po adí devátý 
reprezanta ní ples m sta Holešova. 

I letošní ro ník slibuje kvalitní hudební 
zážitek, dobrou zábavu a skv lé jídlo a hod-
notné ceny v tombole. 

O tom, že o zábavu nebude nouze, sv d í 
i výb r moderátora a hlavní hv zdy ve era. 
Bude jím Holešovák Ondra Blaho, kterého 
lidé znají mimo jiné z ranního vysílání eské 
televize, konkrétn  z po adu Dobré ráno. 

Ondra Blaho pochází z Valtic, ale v šesti 
letech se p est hoval do Holešova. „Strávil 
jsem zde krásné d tství i dospívání, a proto se 
sem vracím vždy, když je chvilka asu. Hole-
šov považuji stále za sv j domov, a to nejen 
proto, že zde mám stále trvalé bydlišt , ale 
také kv li rodin , kamarád m z fotbalu,“ íká 
známý Holešovák. 

Je o vás všeobecn  známo, že máte rád 
zábavu. Jaký je váš vztah k ples m?

Jeden m j kamarád z M stského diva-
dla Brno o mn  prohlašuje, že jsem nejlepší 
rozhlasový tane ník, ale musí se sejít spous-
ta okolností, abych své tane ní kreace dal na 
odiv i ve ejnosti a v ím, že ples m sta Hole-
šova bude p esn  tou p íležitostí.

Asi se o Vás dá íct, že jste „trochu“ ex-
hibicionista. Vid la jsem na internetu 
Vaše nahé pozadí nebo fotku na toalet  
:), vid la jsem Vás i v dámských šatech. 
Co plánujete pro holešovský ples? :)

Inkriminované snímky, o kterých hovo í-
te, uzav ely moji divokou minulost, ke které 
se vracím pouze a jenom v soukromí nebo 
okruhu blízkých p átel (smích), dámské šaty 
ani nahotu neslíbím, ale v ím, že se v pr b -
hu ve era budeme spole n  dob e bavit. Pro-
gram bude bohatý.  

Jste p edevším moderátor a zdá se, že 
Vás Vaše práce baví. :) Jaké máte další 
koní ky a zájmy?

Mám to velké št stí, že pat ím mezi lidi, 
kte í se svojí prací opravdu baví. Bohužel na 

více koní k  není p íliš asu. Proto jsem rád, 
když se mi poda í ob as navštívit n jaký hu-
dební koncert nebo vyb hnout s kamarády 
na fotbalové h išt . Na fotbiš si ale as umím 
najít vždycky. A velmi m  baví zahrádka ení. 

Jaká byla vlastn  Vaše cesta z Holešova 
do eské televize? 

Po maturit  na SPŠ Zlín jsem za al pra-
covat jako obchodník v brn nském rádiu Kiss 
Hády, z vyh áté kancelá e prodejce reklam-
ního asu už nebylo daleko k mikrofonu. Po 
pár letech praxe v rádiu jsem byl pozván na 
casting po adu Dobré ráno, ve kterém jsem 
z po átku p sobil na pozici rosni ky ( :) ). 
Dobré ráno na T2 moderuji už tvrtým ro-
kem a jsem za tuto zkušenost velmi rád.  

Jste mladý a už máte docela dob e roz-
jetou kariéru. Byl to Váš sen být mode-
rátorem? eho si ze svých úsp ch  nej-
víc ceníte?

Že budu moderátorem ranního po adu, by 
m  po 80 neomluvených hodinách na st ední 
škole kv li zaspávání ani ve snu nenapadlo. 
(smích) Možná jsem k tomu m l ur ité vlohy, 
ale s tímto zam stnáním jsem opravdu nikdy 

nepo ítal. Proto za sv j nejv tší dosavadní 
úsp ch považuji tu skute nost, že se mohu 
moderováním stále živit a poznávat známé 
osobnosti i jinak než skrze televizní obrazov-
ku. Tak n jak zevnit  :) 

O jakém povolání jste tedy jako malý 
kluk snil? 

V útlém d tství jsem si p ál být doktorem, 
abych mohl pomáhat babi ce s jejími zdra-
votními problémy. S pubertou p išla láska 
k rockové muzice a s ní touha být rockovou 
hv zdou (zdravím bývalé spoluhrá e a kama-
rády z kapely Segment). Dnes už žádné am-
bice nemám. Jsem rád za to, co je a co bude, 
s tím se n jak poperu :)

A Vaše osobní pozvání do Holešova na 
ples?

P ál bych si, abychom se na plese m sta 
Holešova potkali v hojném po tu, zatan ili 
si, slušn  se opili, abychom se nemuseli za 
nic styd t, ale m li si o em celý rok povídat. 

enský ani Lounová letos nebudou, takže se 
nemáte p ed kým držet zkrátka ;) 

Jana Rohanová

„ enský ani Lounová 
letos nebudou, takže se 
nemáte p ed kým držet 

zkrátka.“
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Holešovská Regata p iveze Dyka, Olympic i Mandrage 
a omezí kou ení
Holešov | Organizáto i rodinného festivalu 
Holešovská Regata oznamují všem p ízniv-
c m hlavní jména 7. ro níku festivalu, který 
se uskute ní ve dnech 16. a 17. ervna 2017 
na tradi ním míst  - v zahradách zámku Ho-
lešov. 

Holešovská Regata bude op t dvoudenní. 
Páte ní ve er, tradi n  p inášející koncerty 
výrazných kapel i interpret  eské hudeb-
ní scény (v minulých letech nap íklad Jarka 
Nohavici, Tomáše Kluse i skupiny Kryštof), 
tentokrát ponese podtitul Pocta legendám. 
Speciálním koncertem v Holešov  oslaví své 
55. narozeniny skupina OLYMPIC. 

„Dvouhodinový program bude složen 
z nejv tších hit  této eské hudební legen-
dy. Jde o opravdu mimo ádnou p íležitost 
- Olympic k výro í odehraje pouze p t kon-
cert  – ty i na podzim ve velkých halách 
a ten pátý práv  na Holešovské Regat . P ed 
koncertem Olympicu ješt  zahraje Katapult 
s Oldou íhou,“ uvedl Michal Žá ek, editel 
po ádající Agentury Velryba.

Pro sobotní program organizáto i pozvali 
kapely MANDRAGE, MONKEY BUSINESS 
a HODINY i zp váka JANKA LEDECKÉHO, 
sobotní ve er uzav e VOJTA DYK a B-SIDE 
BAND. Speciálním hostem festivalu bude 
známý The TAP TAP ORCHESTRA.

Tradi ní sou ástí bude oblíbená sout ž 
originálních plavidel. Kompletní program 

a témata doprovodného programu oznámí 
po adatelé za átkem p íštího roku. 

P edprodej vstupenek na 7. ro ník Ho-
lešovské Regaty bude zahájen 1. prosince. 
V prvním období p edprodeje, až do konce 
roku, bude cena vstupenek stejná jako loni.

„Do konce roku bude cena dvoudenní 
vstupenky 500, jednodenní pak 290 korun. 
D tské verze vstupenek budou stát 300, re-
spektive 190 korun. Jsme rádi, že i když ná-

klady rostou doslova raketov , my vstupenky 
pro diváky zdražovat nemusíme. Je to i díky 
partner m festivalu, kte í nám zachovávají 
dlouholetou p íze , ehož si opravdu up ím-
n  vážím,“ doplnil Michal Žá ek. Organizáto i 
festivalu nedávno oznámili, že m sto Holešov 
prodloužilo dlouhodobou nájemní smlouvu 
na prostory zámecké zahrady na dalších p t 
ro ník  Holešovské Regaty. V posledních 
letech se festival za adil mezi nejv tší akce 
svého druhu v celé eské republice. Minulý 
ro ník navštívilo 21 tisíc divák . 

„Pracujeme i na dalších vylepšeních pro-
gramu a zkvalitn ní servisu a komfortu pro 
návšt vníky, chystáme i novinky v oblasti 
ochrany zelen , životního prost edí a zdraví 
divák . Jedním ze zásadních zlepšení bude 
vyhlášení areálu festivalu za neku áckou 
zónu. Kou ení bude povoleno pouze na vy-
hrazených místech. 

„P emýšleli jsme o tomto opat ení již 
dlouho, konzultovali jsme je i s ku áky, pro-
tože i díky našim poslanc m je toto téma až 
p ehnan  citlivé. Pro ku áky p ipravíme n -
kolik vybavených zón, kde bude dostatek míst 
k posezení i popelník . Jde nám o to, aby kou  
uprost ed davu neobt žoval neku áckou v t-
šinu, a také o to, abychom na zemi po festi-
valu nenacházeli množství zašlapaných nedo-
palk . V ím, že toto opat ení pochopí i každý 
rozumný ku ák,“ dodal Michal Žá ek.        (tz)

Iggy Pop a další – olomoucký fotograf Petr Zatloukal p edstavuje 
v Holešov  speciální snímky inspirované hudbou
Holešov | Holešovský zámecký New Drive 
Club vystavuje snímky olomouckého foto-
grafa Petra Zatloukala. Výstava s názvem 
Iggy Pop a další… se adí k sérii dalších šesti 
výstav, které soub žn  probíhají v Olomouci 
a kterými autor oslavil letošní šedesátiny. Vý-
stava je ve ejnosti p ístupná b hem kultur-
ních akcí, které se v hudebním klubu uskute -
ní až do jara p íštího roku. 

Petr Zatloukal p edstavuje v Holešov  ko-
lekci s názvem Muzika. Retrospektivní soubor 
p tadvaceti velkoformátových snímk  vznikl 
za posledních t icet let. Díky speciálnímu 
re  exnímu podkladu dostanou fotky pod ul-
tra  alovým nasvícením v tší hloubku. Práv  
takové sv telné podmínky zámecký hudební 
klub nabízí. 

 „Na svých fotkách mám rád, když zp vák 
nezpívá, muzikant nehraje. Jde o jistý mo-
ment zklidn ní, otev ení se, nahlédnutí do 
nitra - jeho napojení,“ komentuje kolekci au-
tor. Hudbu považuje za nejzásadn jší sou ást 

svého života, jak sám íká, doprovází  jej od 
d tství. Na nejstarších vystavených snímcích 
z roku 1986 a 1987 nap íklad zachytil Ivu Bit-
tovou nebo Ji ího Stivína, na mladších sním-
cích t eba také amerického punkrockového 
zp váka Iggyho Popa. 

Autor vyu uje fotogra  i na kated e vý-
tvarné výchovy pedagogické fakulty v Olo-
mouci. Nevyhra uje se v i klasické chemic-
ké fotogra  i ani elektronické. 

„Používám ob  metody a u ím to i své 
studenty. Nemám rád názory, že díky po íta-
ovým program m se dá s elektronickou fot-

kou kouzlit. Znám fotografy, kte í to dokázali 
i s negativem. Nejd ležit jší je, zda fotka 
v sob  nese obsah, nebo ne. A to pozorný di-
vák pozná,“ dodává Petr Zatloukal.

Jeho olomoucké výstavy b ží až do polovi-
ny prosince, a to na n kolika místech ve m s-
t . P edstavuje na nich fotogra  e inspirované 
Pa íží, americkými auty i sametovou revolu-
cí roku 1989.                            Dana Podhajská
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Esther Yoo – housle & Czech Virtuosi
Caspar Richter – dirigent 
Perly ruské klasické hudby v podání fenome-
nální houslistky.

M. I. Glinka: P edehra k ope e Ruslan a Lud-
mila

D. Šostakovi : Koncert pro housle a orchestr 
a-moll

P. I. ajkovskij: Ruský tanec z baletu Labutí 
jezero 

VIII. ro ník koncert  MUSICA Holešov za-
hájí v ned li 22. ledna 2017 orchestr Czech 
Virtuosi s rakouským dirigentem Casparem 
Richtrem a korejsko-americkou houslistkou 
Esther Yoo.  P sobí to tak ka jako zázrak, po-
kud se v dnešním neuv iteln  konkuren ním 
prost edí klasické hudby, doslova nabitém 
mimo ádn  nadanými sólisty, ješt  n komu 
poda í na sebe upozornit. Dvaadvacetiletá 
houslistka Esther Yoo je ten p ípad. Nadšené 
recenze jejích koncert  od Ameriky po Japon-
sko a nahrávací kontrakt s nejprestižn jším 
vydavatelstvím Deutsche Grammophone to 
jen dokazují. Holešovské publikum si bude 
moci um ní Esther vychutnat ve ve eru, kte-
rý nabídne program sestavený z d l ruských 
skladatel  pat ících od svého vzniku k ozdo-
bám koncertních pódií.

V zámecké kovárn  za ínají staro eské Vánoce

Holešov | Jak se lije olovo nebo co sko ápky na hladin  vody prozradí o budoucnosti - staro eské zvyky si od st edy 30. listopadu až do polo-
viny prosince vychutnalo asi dv  st  d tí z mate ských škol a družin základních škol Holešovska. Speciální program pro n  již po tvrté v t chto 
krásných prostorách p ipravilo M stské muzeum p i M stském kulturním st edisku v Holešov . Podle organizátora akce Ond eje Machálka se 
d ti dov d ly o významu adventu, jak p edváno ní dny prožívali a ctili p edkové a co jednotlivé svátky znamenají. Po adem je provedl pan ková  
a p ipravena byla také ukázka št drove erní tabule a váno ního strome ku zav šeného podle p vodního zvyku na strop . Sou ástí programu 
byla i and lská dílni ka, d ti si na záv r vyrobily drobný dárek ze v elího vosku a na cestu od pana ková e dostaly také erstvou váno ní oplatku. 

Text a foto Dana Podhajská (na snímku d ti z MŠ Sluní ko Holešov)
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Kino v Holešov  žije! K obnov  n kdejší slávy 
však vyžaduje digitalizaci

V pátek 4. listopadu prob hl v klubu kina 
Sv t v Holešov  první tematický ve er s ná-
zvem Indie všemi smysly. Sou ástí programu 
bylo také promítání celove erního  lmu Cizí 
ob d. Iniciativa Holešovské kino ve spoluprá-
ci se spolkem Každý m že pomáhat,  lmovým 
sb ratelem a znalcem Vít zslavem Tichým 
a dalšími nadšenci pro kino plánuje na rok 
2017 další obdobné ve ery, realizované p i-
bližn  jednou za tvrtletí. T šit se m žete 
na klasiky sv tové i domácí kinematogra  e 
v kombinaci s doprovodným programem (na-
p íklad p ednáška, hudba, speciální menu ka-
várny) na p íslušné téma.

Cílem t chto spole enských akcí je vzk í-
sit kino Sv t jako prostor p edn  (i když ne 
výhradn ) ur ený k promítání. V sou asné 

dob  je hlavní sál kina vybaven pouze promí-
ta kou na analogový kino  lm, což je velkou 
p ekážkou pro promítání  lm  mladších než 
t i ty i roky a pro distribuci premiér obec-
n . Naopak kinu chybí profesionální digitální 
projek ní technika a ozvu ení, které jsou ve 
stávajících pln  funk ních kinech standardem 
a nezbytností.

Velké úsilí budeme v roce 2017 v novat 
práv  možné digitalizaci techniky ve velkém 
sále kina Sv t. Vedle prost edk  z rozpo tu 
m sta je velkou šancí podpora z Fondu kine-
matogra  e. Ten tradi n  na ja e vyhlašuje do-
ta ní výzvu na digitalizaci a modernizaci kin, 
která v roce 2016 rozd lila celkem 10 milion  
korun. Jedním z úsp šných žadatel  o dotaci 
– a jedním z m st, kde se obecn  kino digita-

lizovalo – byla v roce 2016 také Napajedla. Ta 
z grantu získala 800 tisíc korun, ímž pokryla 
tém  t etinu náklad  na digitalizaci tamní-
ho kina. Kino „v novém“ v Napajedlech pro-
fesionáln  a nadšen  provozuje tamní Klub 
kultury od letošního íjna; promítání probíhá 
b žn  p t dn  v týdnu a celkov  se týdn  jed-
ná o více než desítku projekcí. …Srovnejme 
to s jednotkami promítání ro n  v Holešov ! 
Jsme p esv d eni, že m sto tohoto formátu, 
d ležitosti a se svou spádovostí si profesio-
nální kino jednozna n  zaslouží. Je možné to 
formulovat i tak, že je ostuda, že Holešov své 
digitální kino ješt  stále nemá.

Michal Šurá , 
Iniciativa Holešovské kino, 
holesovskekino.joomla.com

Holešov | Ve tvrte ní podve er 24. 11. se 
na zahrad  TyMy již tradi n  rozzá il váno -
ní strom. Pod rozsvíceným smrkem všechny 
p ítomné pozdravil také pan starosta Ru-
dolf Seifert. Za zvuku trubky nastoupily d ti 
z folklorního souboru Zrní ko a Malá Rusa-
va, poté spole n  zazpívaly váno ní písni ku 
a tím všechny p ítomné pozvaly na váno ní 
program, který pokra oval v t locvi n  TyMy. 
V programu vystoupily d tské soubory z Hané 
a Valašska. D ti z folklorního souboru Zrní ko 
SV  – TyMy všechny p ítomné pot šily svým 
milým váno ním programem. Po Zrní ku vy-
stoupily d ti z folklorního souboru Jablo ka 
s váno ními písni kami. Na záv r vystoupila 

Letos již po trnácté d ti rozsvítily váno ní strom v TyMy
mladší d v ata z d tského folklorního sou-
boru Malá Rusava. Ve svém programu p ipo-
mn la staré lidové hry a také písni ky a kole-
dy z Valašska. Všechna vystoupení sklidila od 
divák  zasloužený potlesk. Atmosféru celého 
programu umocnila výzdoba v podob  bet-
lému a váno ních strom . Všem ú inkujícím 
i jejich vedoucím d kujeme za p íjemn  strá-
vené chvíle. Tato akce se konala pod osobní 
záštitou europoslankyn  Olgy Sehnalové a za 
podpory m sta Holešov. Všem p ejeme klid-
né a pohodové Vánoce a t šíme se na p edvá-
no ní setkávání p i r zných tradi ních akcích 
v našem m st .

Jarmila Vaclachová

Holešov | První adventní ned li si ob ané 
Tu ap poprvé v historii obce rozsvítili vlastní 
váno ní strom.

Celý podve er provázela klidná pohodová 
nálada, do které p isp lo i p vecké trio míst-
ních žen, které zazpívaly n kolik váno ních  
písní. Až se náves pono ila do ve erního p í-
tmí, místní d ti vyvolaly vílu Sv tlušku a její 
kouzelnou lucernou rozsvítily váno ní strom.

Po celou dobu akce m li ob ané nachystá-
no výborné ob erstvení, které p ipravily len-
ky osadního výboru.

Touto cestou bych cht l pop át ob an m 
Tu ap p íjemné a klidné prožití svátk  váno -
ních.

Zden k Chytil, 
p edseda OV Tu apy

Rozsvícení váno ního stromu v Tu apech
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V Dom  zahrádká  v Holešov  se v úterý 
22. 11. 2016 sešli nejen lenové, ale i ostatní 
ob ané k posezení a tvo ivé práci - k vytvá ení 
adventních dekorací pro své domovy. Sešlo se 
n co p es 50 ú astník . Vedení a odbornou 
radu nám ud lovala naše p edsedkyn  Vlasta 

ablová jako v minulých letech. 
Ženy tvo ily a muži zase pod odborným 

vedením místop edsedy Lubomíra Zavadila 
provád li degustaci slivovice. M li k hodno-
cení 11 vzork . Hodnotili v ni, chu , irost. 
Nejvíce bod  získal vzorek pana Janalíka 
z Holešova. Ženy p ipravily také ochutnávku 
zeleninových salát  z výp stk  našich zahrá-
dek, domácího chleba, ale i pikantních poma-
zánek. 

Pozvání p ijali starosta m sta R. Seifert, 
který je také lenem naší ZO, a místostaros-
ta J. Chmela . I oni se stali leny hodnotící 

Podzimní setkání u zahrádká  v Holešov
komise. Dalšími hosty bylo vedení výstavi-
št  Floria Krom íž. Akce se jim velmi líbila 
a požádali naši p edsedkyni o spolupráci na 
váno ních trzích v Krom íži. 

Ve spolupráci s paní Mgr. Ságnerovou, 
která pomáhá postiženým, jsme m li možnost 
podpo it spolek AUXILIUM koupí výrobk  
matek, které se starají o své postižené d ti. Je 
to její velmi krásná a záslužná innost.

Všem ob an m našeho m sta, ale i te-
ná m Holešovska p ejeme pokojné váno ní 
svátky a v novém roce pevné zdraví. 

T šíme se na vaši ú ast na našich akcích 
v p íštím roce. Informace poskytujeme hlav-
n  v našich výv sních sk í kách na nám stí 
u drogerie p. Janalíka a u Domu zahrádká  
na Dlažánkách. T šíme se na vaši p íze . 

Výbor ZO ZS Holešov

Holešov | Šedesát betlém  z celé eské re-
publiky vystavuje od 26. listopadu sala terre-
na holešovského zámku. Betlémy sk í ové, 
k zav šení, rozložené na jednotlivé  gurky 
nebo pojaté zcela netradi n  v nejr zn jších 
velikostech a z nejr zn jších materiál , jako 
je tradi ní d evo, dále keramika, sklo, kuku-
i né šustí, sláma, klasická i pali kovaná kraj-

ka a dokonce i patchwork, budou k vid ní až 
do konce roku. „D raz klademe p edevším na 
rozsah a pestrost výstavy. Zatímco loni jsme 
návšt vník m p edstavili ty icet betlém , 
letos se nám poda ilo získat šedesát opravdu 

Zámek Holešov p edstavuje šedesát betlém  z celého eska
krásných kousk . Spolupracovali jsme s nej-
vyhlášen jšími institucemi, jako je t ebecho-
vické a jind ichohradecké muzeum betlém , 
ale také se soukromými sb rateli a ezbá i. 
N které betlémy vznikly speciáln  pro tuto 
výstavu a n kte í ezbá i nám je dokonce 
v novali,“ ekl editel holešovského zámku 
Pavel Chmelík. Ze soukromých sbírek byla 
do Holešova zap j ena nap íklad kolekce 
betlém  od Jany Do kalové Kobzá ové, dce-
ry valašského malí e Jana Kobzán . trnáct 
z nich pochází z její sb ratelské innosti a šest 
dalších sama vytvo ila malbou na sklo. Sala 

terrena návšt vník m nabízí i slavný Hej v 
betlém, dílo valašského lidového ezbá e Jo-
sefa Heji, vy ezaný p vodn  pro halenkovský 
kostel. Jeho mistrovské dílo m í 160 centi-
metr . Za pozornost stojí také velký betlém 
ostravského ezbá e Ladislava Krále se ty i-
ceticentimetrovými  gurkami. Jeden ze svých 
betlém  zap j il do Holešova také František 
Zuska, zlínský výrobce ze slámy. Výstava 
betlém  je na zámku v Holešov  otev ena 
vždy od úterý do ned le od 9 do 12 a od 13 do 
17 hodin. Výjimkou budou váno ní svátky. 

Dana Podhajská

Holešov | Úžasné hudební vystoupení p edstavil v holešovském kin  divák m p vecký soubor Banana Vox s populárním zp vákem Standou 
Hložkem. Za všechny p ítomné fanoušky ze srdce d kuji Monice Vyhlídalové a Pavlu B ezinovi za nádherný adventní zážitek!

Mgr. Svatava Ságnerová

Advent v Holešov  zp íjemnili Banana Vox a Standa Hložek
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Nové CD Czech Ensemble Baroque: 
Deposizione dalla croce F. X. Richtera
Holešov | Za hlavní projekt koncertního 
cyklu Bacha na Mozarta! zvolil dirigent sou-
boru Czech Ensemble Baroque Roman Válek 
obnovení velikono ního oratoria skladatele 
s moravskými ko eny Františka Xavera Rich-
tera. Deposizione dalla croce - Snímání z k íže 
– bylo poprvé a zatím naposledy možné slyšet 
p esn  p ed 268 lety na Velký pátek v Man-
heimu. Tam z stalo zapomenuto velkolepé 
dílo mohutného zvuku, které stálo na p erodu 
doby baroka a klasicismu. 

Oprášit partituru – zrestaurovat – p i-
pravit ke sv tové premié e 

Po tém  t ech stoletích, kdy se na dílo za-
pomn lo, se Roman Válek pustil do zrestau-
rování notace a vypravil dílu novou sv tovou 
premiéru. 21. b ezna 2016, v mezinárodní den 
staré hudby, bylo s úsp chem uvedeno v Brn  
v kostele svatých Jan  v rámci Velikono ního 
festivalu duchovní hudby. Tato premiéra byla 
prost ednictvím eského rozhlasu Vltava p í-
mým p enosem vysílána nejen do eské re-
publiky. Evropskou rozhlasovou sítí EBU byl 
koncert p enášen do dalších sedmi zemí Ev-
ropy. O den pozd ji jej soubor vrátil do kraje 
skladatelova rodišt  a místa jeho dlouholeté-
ho p sobení – na zámek v Holešov .  

Za hudebním nastudováním díla s Czech 
Ensemble Baroque, který se specializuje na 
stylovou interpretaci s dobovými nástroji, 
stojí jeho dirigent Roman Válek, jeho sboro-
vou složku ídí Tereza Válková. Oratorium 
vypráví p t sólových rolí, které byly sv eny 
skute n  p edním interpret m. V roli Má í 
Magdaleny se p edstavila sólistka Národního 
divadla, manželka sólisty Adama Plachetky, 
a hlas o  ciální verze eské státní hymny Kate-
ina Kn žíková. Skute nou raritou, jehož spo-

lupráci se poda ilo získat, je mužský soprán 
Philippa Mathmanna (N mecko). Soprá-
novou roli Nykodéma zastává stálá sólistka 
Czech Ensemble Baroque Lenka Cafourková 

uricová, kontratenorovou roli Šimona Piotr 
Olech (Polsko). Josefa z Arimatie pro novou 
nahrávku zv ní erstvý držitel Ceny Thálie 
tenorista Jaroslav B ezina. 

Nové CD ve spolupráci s vydavatelstvím 
Supraphon

Projekt natá ení podpo ilo  nan n  p es 
70 p isp vatel  v kampani prost ednictvím 
serveru hithit.cz a už p t dní p ed jejím ukon-
ením p ekro ila vybraná ástka sv j limit 

o 5 %. Po úsp šném CD s Richterovým Requi-
em, které soubor po ídil v roce 2014 a které 
v n mecky mluvících zemích již tém  p esáh-
lo t i tisíce prodaných nosi , zv ní na nové 
dvoj-CD i oratorium Deposizione dalla cro-
ce. Nahrávání se uskute nilo v kv tnu 2016 
a u vydavatelství Supraphon vychází v prosin-
ci 2016. Nebude snad však poslední – Rich-

terovu dílu se bude soubor v novat i nadále, 
v plánu je hned n kolik dalších obnovených 
premiér. Znovu se tak snad dostane pozor-
nosti geniálnímu a opomíjenému eskému 
rodákovi, jehož dílu Czech Ensemble Baroque 
vrací život.

Czech Ensemble Baroque
Ansámbl, zabývající se stylovou interpre-

tací d l starších slohových období v auten-
tické interpretaci na dobové nástroje, založil 
dirigent Roman Válek roku 1998. Soubor má 
t i složky: orchestr, vokální ansámbl a sólisty. 
Dramaturgie t lesa zasahuje do všech žánr  
zejména baroka a klasicismu. leny jsou pro-
fesionální instrumentalisté a zp váci z eské 
republiky, Slovenska, Ma arska, Polska a N -
mecka.

Šéfdirigentem t lesa je od po átku Ro-
man Válek. Funkci koncertního mistra zastá-
vá Peter Zají ek a Elen Machová, vedoucím 
vokálního ansámblu je Tereza Válková. Mezi 
kooperující um lce pat í nap íklad: Adam 
Plachetka, Jean-Francois Lombard, Marké-
ta Cukrová, Roman Janál, Jaroslav B ezi-
na, Anna Mikolajczyk, Marie Fajtová, Joel 
Frederiksen, Michaela Koudelková, Ludmi-
la Peterková, Barbara Maria Willi, Monika 
Knoblochová, László Borsódy, Marek Štryncl 
a další. Z interpret  jiných žánr  je to na-
p íklad houslista Pavel Šporcl nebo zp vák 
Vojt ch Dyk. Na scénických projektech spo-
lupracuje ansámbl s významnými režiséry: 
Constance Larrie, Jana Jan ková, Ji í Nekva-
sil, Michael Tarant, Ladislava Košíková a jiní.

Dramaturgii t lesa tvo í kantáty, opery, 
koncerty a symfonie p evážn  z období baro-
ka a klasicismu.

Od zá í 2012 realizuje ansámbl sv j vlast-
ní velký abonentní cyklus staré hudby BA-
CHA NA MOZARTA! v brn nském Besedním 
dom , který je první svého druhu na Morav . 
Profesionální koncertní innost uskute uje 
také pravideln  ve Zlínském kraji. Soubor je 
reziden ním ansámblem Hudebního festivalu 

Znojmo, kde uvedl adu eských i sv tových 
operních premiér, komorních i kantátových 
koncert , za n ž je vysoce hodnocen odbor-
nou kritikou, v etn  3 nominací na Cenu 
Thálie. Soubor je zván na prestižní festivaly 
(Smetanova Litomyšl, Janá k v Máj, Mitte 
Europa, Dni starej hudby Bratislava, Muzika 
Baltycka Gda sk, Koncertní cyklus FOK, Ve-
likono ní festival duchovní hudby Brno, Mu-
sica Holešov aj.) a od roku 2006 spolupo ádá 
T ebí ský operní festival.

Od roku 2003 organizuje Czech Ensemble 
Baroque vlastní hudební workshop Letní ško-
la barokní hudby (na zámku Holešov), který 
je ur en mladým hudebním profesionál m 
v oboru stará hudba.

Soubor intenzivn  spolupracuje s eskou 
televizí a rozhlasem na záznamech drama-
turgicky objevných titul  (Rameau: Platée 
– 1. eský videozáznam opery, Myslive ek: 
Montezuma – 1. sv tová nahrávka, Lully: Te 
Deum – 1. eská nahrávka). Soubor nato il 
n kolik projekt  pro nejvýznamn jší evrop-
ský rozhlas WDR a NDR (DE), pravideln  na-
tá í pro EBU (Evropská vysílací unie).

Úsp šné CD souboru „Händel Oratorio 
Arias“ s barytonistou Adamem Plachetkou, 
sólistou Víde ské opery a Covent Garden bylo 
velmi kladn  ocen no naší i zahrani ní kriti-
kou. V ele byla p ijata také dv  turné – Bach 
Oratorio Arias i „Molieri“, recitál nejznám j-
ších operních árií W. A. Mozarta a skv lých, 
le  zcela neznámých a znovuobjevených oper-
ních árií A. Salieriho.

Soubor si vyty il jako sv j dlouhodobý 
um lecký cíl objevení a restauraci díla vý-
znamného eského rodáka F. X. Richtera. 
Dosud nato il ve sv tové premié e pro  rmu 
Supraphon Requiem Es dur a pašijové orato-
rium Deposizione dalla croce. V každém ná-
sledujícím roce vydá soubor další titul. Petra 
Švandová

CD je možné zakoupit v informa ním 
centru v Holešov  jako váno ní dárek.
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BETLÉMSKÉ SV TLO

MÍSTNÍ ORGANIZACE 
ESKÉ STRANY SOCIÁLN  DEMOKRATICKÉ V HOLEŠOV

d kuje p íznivc m a sympatizant m SSD za projevenou 
d v ru v uplynulém roce. Sou asn  p eje všem ob an m 
p íjemné prožití svátk  váno ních a hodn  št stí, zdraví 

i osobní spokojenosti v nadcházejícím roce 2017.

...p inesou skauti do kostela Nanebevzetí 
P. Marie v Holešov  v ned li 18. 12. 2017 
na mši sv. v 9:30 hod. Z kostela si je m že-
te odnést i 23. a 24. 12. Celý poslední týden 
p ed Vánocemi bude betlémské sv tlo také 
u Andrýsk  v kv tiná ství u h bitova.



26 Holešovsko

Vážení odb ratelé, 
na základ  respektování pod-
mínek Státního fondu životní-
ho prost edí R vycházejících 
z  nan ní udržitelnosti reali-

zovaných projekt  – rekonstrukce OV Hulín, OV Chropyn , 
Rozší ení a rekonstrukce úpravny vody v aglomeraci Krom íž 
a Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezm rova na OV Po-
stoupky, na které byly spole nosti poskytnuty dotace ze SFŽP 

R a Evropských fond , rozhodlo p edstavenstvo spole nosti 
dne 21. 11. 2016, že s ú inností od 1. 1. 2017 vstupují pro zákazní-
ky Vodovod  a kanalizací Krom íž, a. s. v platnost tyto ceny za 
dodávku vody pitné a za odvád ní a išt ní odpadních vod:

  Cena bez DPH Cena v . DPH 15 %
Voda pitná  31,63  36,37
Voda odpadní  33,51  38,54
Cena celkem  65,14  74,91
 
Zvýšení ceny vody pitné a vody odpadní oproti roku 2016 je 
celkem o 1,47 K , tj. o 2 % v etn  DPH. Celková cena za jeden 
litr spot ebované pitné vody vypušt né do ve ejné kanalizace je 
0,075 K  v . DPH.

Cena vody pitné je stanovena za 1 m3 (1 000 litr ) odebrané pit-
né vody. 

Cena vody odpadní je stanovena za 1 m3 (1 000 litr ) odpadní 
vody vypušt né do ve ejné kanalizace.

Zvýšení cen vody pitné a vody odpadní je zásadn  ovlivn no 
úsp šným erpáním dotací z Evropských fond  a z Opera -
ního programu Životní prost edí v uplynulých letech. V letech 

Ceny vody pro rok 2017
2010–2014 nám byly poskytnuty dotace na výše uvedené rekon-
strukce ve výši 212,7 milionu korun. Dalších 101 milion  korun 
bylo  nancováno z rozpo tu spole nosti Vodovody a kanalizace 
Krom íž, a. s. V roce 2017 obdržíme dotaci ve výši 25,4 milionu 
korun na projekt Zkapacitn ní prameništ  a zvýšení jakosti pit-
né vody z prameništ  Hulín. Jednou z podmínek p ijetí dotací 
je zajišt ní obnovy tohoto majetku postupným zvyšováním ceny 
až k dosažení tzv. pln  nákladové ceny služby. Tato podmínka 
 nan ní udržitelnosti projektu se realizuje prost ednictvím 

stanovených cenových rozmezí (minimální a maximální rozp -
tí ceny) pro vodu pitnou a vodu odpadní dle  nan ních analýz 
jednotlivých projekt . Podmínka je spln na, pokud budou ceny 
pro vodu pitnou a odpadní dosahovat stanoveného cenového 
rozmezí, v opa ném p ípad  by nedodržení podmínky mohlo 
vést ke vrácení ásti i celé dotace. Schválená cena pro rok 2017 
dosahuje u vody pitné 94,42 % ceny pro vodu pitnou stanovené 
dle  nan ní analýzy a cena vody odpadní dosahuje 95,25 % ceny 
pro sto né dle  nan ní analýzy. Finan ní udržitelnost projektu 
musí být zabezpe ena po dobu 10 let od ukon ení realizace akce, 
tj. do roku 2025.

Cenová politika spole nosti Vodovody a kanalizace Krom íž, a. s. 
je i p es tlak na nár st cen vody pitné a vody odpadní dlouhodo-
b  utvá ena tak, aby udržovala výši ceny vody pitné a odpadní 

pod pr m rem cen v eské republice a zárove  byla schopna 
zajistit zákazník m vysokou kvalitu služeb v požadovaném roz-
sahu. 

Ing. Ladislav Lejsal
p edseda p edstavenstva
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Holešov | Již podeváté p ivítal o první pro-
sincové ned li Holešov fotbalistky z tuzemska 
i zahrani í – Dív í fotbalový klub Holešov, 
z. s. uspo ádal sv j tradi ní Mikulášský tur-
naj, který byl op t akcí mezinárodní. V hale 
1. ZŠ Holešov se p i zahájení setkala d v a-
ta z klub  Zlínského kraje, ze Slovenska 
(FC Dus o Ša a) i z Polska (Goczalkowi-
ce Zdrój), aby si vyslechla pozdrav starosty 
m sta Holešov Mgr. Rudolfa Seiferta, Josefa 
Smýkala a dalších host . Systém turnaje svedl 
k vzájemnému souboji všechny celky – hrálo 
se systémem každý s každým, k vid ní byly 
velmi napínavé souboje a až do posledního 
hvizdu se rozhodovalo o kone ném po adí. 
Domácí tým, po podzimní sezón  oslabený 
o zran né opory, díky bojovnému výkonu 
a podpo e svých bývalých hrá ek, hrajících 
dnes v barvách prvoligového FC Slovácko, 
mile p ekvapil: po t ech výhrách sice zbyte -
n  daroval body Ba ovu a Lužkovicím, poté 
zasloužen  prohrál s nejlepšími Polkami, ale 
ve svém posledním duelu Holešov zabojoval 
a zcela p ekvapiv  porazil favorizovaný tým 
Ša y 1:0 brankou Adriany Šev íkové, ímž zís-
kal bronzovou p í ku! Po n kolika hubených 
letech tak DFK kone n  získal medailovou 
p í ku, která snad bude povzbuzením do ne-
lehkého fotbalového jara.

Celý turnaj se krom  fotbalové atmosfé-
ry nesl i v tradi ní atmosfé e charity a pod-
pory handicapovaným lidem – díky podpo e 
p ítomných tým  získala obecn  prosp šná 
spole nost Auxilium (pe uje o zdravotn  han-
dicapované d ti) ástku 3 000,- K  za prodej 
výrobk  z pracovních dílen, ve kterých tvo í 
svá díla maminky nemocných d tí…

Za zdárný pr b h celé akce si zaslouží 
pod kování všechny hrá ky a jejich trené i, 

Mikulášský turnaj úsp šný pro DFK Holešov

d kuji také rozhod ím Radku Novákovi a To-
máši Zakopalovi, velký dík pat í asom i i 
a fotografovi Jaromíru Tomš  ml. Finan n  
turnaj podpo ili: m sto Holešov, zastupitelé 
m sta Mgr. Svatava Ságnerová, ing. Jaromír 
Tomš  a Pavel Karhan, dále d kuji spolku 
Každý m že pomáhat, z. s.; spolku Krajská 
rada AŠSK R Zlínského kraje, z. s.; Vladimí-
ru Trnkovi a Markét  Ehrlichové. Pod kování  
rovn ž pat í trenéru domácího týmu Františ-
ku B lí kovi za úsp šné kou ování celku DFK 
Holešov a také vedení 1. ZŠ Holešov za tradi -
ní spolupráci p i organizaci celé akce.

DFK Holešov: Kate ina Kasalová, Sára 
Illéšová, Terezka Pospíšilíková, Kate ina Bož-
ková, Adriana Šev íková, Kristýna Zichalová, 
Dita Hovo áková, Romana Trhlíková, Eva 

Sklena íková, Beatrice Kotasová, Eliška Kle-
vetová, Monika iháková, Veronika Kola íko-
vá a Mája Foltýnová.

Mgr. Svatava Ságnerová

Výsledky:
1. Goczalkowice Zdrój 16 bodů
2. FC Dusľo Šaľa 14 hodů
3. DFK Holešov 12 bodů
4. Lužkovice 10 bodů
5. Baťov 9 bodů
6. Březnice 8 bodů
7. Březůvky 4 body
8. Valašské Klobouky 4 body

Koupím tuto 
ohýbanou st nu

Tel.: 603 447 040
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Holešov | Blíží se konec roku 2016, zkusím 
tedy ud lat malé ohlédnutí za tím, jaký pro 
nás „ ervenok ižáky“ byl. 

Rok od roku se zvyšuje po et akcí, na n ž 
jsme zváni, abychom zajistili zdravotní dozor, 
a tím pomohli organizátor m v jejich innos-
ti. Je to pro nás pozitivní jev z n kolika d vo-
d . Jednak v tom, že má smysl a nutí nás to na 
sob  pracovat, také v tom, že se nemusíme bát 
zv tšovat naši lenskou základnu s tím, že by-
chom nem li pro leny, kte í cht jí být aktiv-
ní, využití. V neposlední ad  nás to utvrzuje 
v tom, že naše innost má smysl.

Nejv tším podílem zajištujeme akce m s-
ta Holešova, MKS Holešov a dále místním 
organizacím, konkrétn  SV  TYMY, Klubu 
výsadkových veterán , ob anskému sdružení 
Proud Holešov, Drásal teamu. Pro tyto or-
ganizace pomáháme na již tradi ních akcích 
jako Den pro zdraví, Den d tí, Branný závod, 
Rozlou ení s prázdninami, Dožínky mikro-
regionu Holešovsko, Den bez aut, Stezka od-
vahy. V letošním roce jsme se rozhodli uspo-
ádat vlastní akci ve spolupráci s Jednotou 

bratrskou, která nám prop j ila své prostory. 
Nov  jsme byli p izváni na akci, kterou po á-
dal OV obce Žopy s názvem Zábavné odpole-
dne pro fšecky.

V letošním roce mohu kladn  zhodnotit to, 
že se nám poda ilo díky mimo ádné dotaci od 
m sta Holešova zakoupit resuscita ní  gurínu 
dosp lého muže. Tato je vybavena elektronic-
kou signalizací pro kontrolu správného pro-
vád ní kardiopulmonální resuscitace. Figurí-

Rok 2016 MS K Holešov

nu jsme prvn  p edstavili na naší akci Sobot-
ní odpoledne u Ámose s K, která se konala 
20. 8. 2016. Od té doby je s námi na všech ak-
cích, kde máme pro ve ejnost ukázky posky-
tování první pomoci. A rozhodn  smysl jejího 
po ízení bude napln n.

 Co se bohužel ani nám nevyhýbá, jsou 
pomluvy a drby. Takže jen krátce sd lím, že 
ve ejn  nepodporujeme žádnou politickou 
stranu, ale jsme rádi, když p edstavitelé m s-
ta zavítají k nám, aby i oni si zkusili, co ob-
náší nap íklad pár minut oživovat lov ka se 
zástavou srde ní innosti, a  jsou z jakékoliv 
strany i politického uskupení. Stejn  tak se 
to týká všech ostatních lidí bez rozdílu rasy, 

náboženského vyznání, pohlaví nebo sexuální 
orientace. Ke všem p istupujeme stejn !!!

Tyto naše aktivity by samoz ejm  nebyly 
možné bez našich len , ale také dobrovolní-
k , kterým tímto d kuji za ob tavou innost 
a podporu, podotýkám zdarma, a také našim 
novým mladým len m Filipu Kolíbalovi 
a Ji ímu Bílkovi, aby vydrželi i v dalších letech 
s námi.

Nyní Vám už pop eji klidné prožití po-
sledních pár dn  tohoto roku, hlavn  ve zdra-
ví a v roce 2017 a  se v hojném po tu op t se-
tkáváme na nejr zn jších akcích.

Pavel Šlechta,
p edseda MS K Holešov

OPRAVA
V lánku o innosti T. J. Sokol Holešov 
došlo p i p episu lánku pro redakci 
Holešovska k zám n  jména u dlouho-
leté cvi itelky žen Olgy Kolá ové (chyb-
n  uvedeno Kola íkové). I když už není 
mezi námi, svou dlouholetou inností 
nejen p ed znovuobnovením Sokola, ale 
i po jeho obnovení v roce 1989 pat ila 
mezi první organizátory a cvi itelkou 
žen byla do vysokého v ku. Jejími cvi-
ebními hodinami prošel zna ný po et 

žen, které na ni rády vzpomínají.

Alena Neradilová

P ed deseti lety, 11. pro-
since 2006, zem el vý-
znamný Holešovák, Ing. 
Leopold Liška. I když 
se narodil v P erov  
(9. 5. 1940), od raného 
d tství žil v Holešov , 
kde m li jeho rodi e 

zahradnictví. Už ve studentských letech na 
gymnáziu se zapojil do života našeho m sta 
– jako nadaný sportovec hrál první ligu es-
ké házené. Po absolvování Vysokého u ení 
technického v Brn  (1963) se za al v novat 
„velké vod “ – p ehradám a dalším vodním 
díl m. Pracovní povinnosti jej nejprve zavály 
do Ostravy, poté na ONV Krom íž, brzo de  -
nitivn  zakotvil v Holešov  a dojížd l do práce 
v Jihomoravských vodovodech a kanalizacích 
v Krom íži. Ale nev noval se jen pracovním 
povinnostem. Celých ty icet let byla jeho 
vášní  latelie, ve které dosáhl špi kové úrov-
n  v celostátním m ítku. adu let p sobil 
jako jednatel holešovského Klubu  latelist , 
byl významným inovníkem i n kdejšího Sva-
zu s.  latelist  a pozd ji i Svazu eských  la-

Vzpomínka na Leopolda Lišku
telist , ve kterém byl až do roku 2005 lenem 
jeho p edsednictva i výkonného výboru v Pra-
ze. Sbíral p edevším známky p edvále ného 

eskoslovenska a nejstarší vydání Rakouska. 
Jeho výstavní exponáty byly ocen ny na ad  
výstav pozlacenými a st íbrnými medailemi, 
sám organizoval mnoho výstav, a to nejen 
v Holešov , ale i mezinárodní v Brn  apod. 

Krom   latelie byl také aktivním stolním 
tenistou a jak jeho p átelé a známí dob e v dí, 
vášnivým chata em. Mén  známé už je, že se 
p ipojil k zálib  své paní, která sbírala histo-
rické pohlednice p edevším z období Rakous-
ka-Uherska a pomohl jí systematicky rozší it 
významnou sbírku pohlednic, která se stala 
zdrojem dvou vlastiv dných publikací. 

Zajímavé je, že všichni, kdo Leopolda 
Lišku znali, bez výjimky oce ují jeho mimo-
ádn  p átelskou, vlídnou povahu, ob tavost 

a kolegiální vztah ke spolupracovník m,  la-
telist m, kamarád m i známým. Jeho soci-
ální cít ní a empatie jej p im ly i k politické 
angažovanosti v socialistických stranách. Po 
revoluci p sobil adu let jako zastupitel a len 
Rady m sta Holešova a i v t chto funkcích 

ze všech sil p sobil pro dobro svého m sta 
a svých spoluob an .

Ing. Leopold Liška byl skute n  význam-
nou a vysoce oblíbenou osobností, je velká 
škoda, že své blízké, p átele, spolupracovníky, 
 latelisty i spoluob any opustil tak brzo. 

Redakce
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Holešov | Ur it  jste si n kdy položili otáz-
ku, jak se název našeho m sta psal v minulých 
staletích a zda se n jak lišil od podoby a tva-
ru, v jakém jej píšeme dnes. Rozhodn  nebyl 
vždycky stejný. Lišil se dobou vzniku písem-
né památky, použitým jazykem, ale ovliv o-
vala ho i znalost a pe livost písa e. Všechny 
tyto okolnosti musíme opatrn  zvažovat, 
abychom se vyhnuli zbyte ným historickým 
omyl m. Nap íklad když je mladší n mecký 
tvar uplatn n v názvu historické akce, která 
se týká období po átku 17. století, pro které 
byla v psaném projevu typická nadvláda lati-
ny a eštiny. Obrátili jsme se proto na PhDr. 
Zde ka Pokludu, emeritního editele Státní-
ho okresního archivu ve Zlín , aby nám tuto 
problematiku pomohl osv tlit.

Jméno Holešova již teme v r zných zá-
pisech 875 let. V nejstarším záznamu z roku 
1141 zapsal písa  latinsky název „Golesouici“ 
- tedy Holešovice, a potom si lidé to jméno 
trochu zkrátili, uplynulo n co p es sto let 
a teme už podobu jména, kterou užíváme 
i dnes – Holešov. Protože se tehdy psalo pou-
ze latinsky, vidíme v listinách takto psané 
zápisy: Holesow (r. 1275), Holyssow (1295), 
Holeschow (1297), Holeschaw (1371). Pravo-
pis tehdy nebyl p esn  p edepsaný a r zn  
kolísal, a tak nás nemusejí p ekvapovat r zné, 
navzájem odlišné zápisy.

Za posledních holešovských Šternberk  
se zp sob psaní dost ustálil a v 15. století písa-
i psali v latin  obvykle „Holessow“. Dvojité w 

nás nemusí p ekvapovat, protože jednoduché 
v tehdy eština neznala. Latinskou podobu 
„Holessow“ nalézáme opakovan  v biskup-
ských knihách nebo v zemských soudních 

Od Golesouici k Holešovu. Jak se vyvíjel název m sta?

knihách nap . r. 1406, 1446, 1480; nap íklad 
práv  toho posledn  jmenovaného r. 1480 se 
zapisuje p evod poloviny m ste ka Holešova 
- „de medio opido Holessow“.

Latina ztrácela postavení jediného ú ed-
ního jazyka a v 15. století se už široce uplat-

ovala eština. V r. 1419 se t eba odehrálo d -
ležité majetkové ujednání a listina o n m byla 
sepsána - „w Holessow “. To byla ustálená 
eská podoba a jméno „Holessow“ pak teme 

nap . i r. 1593, 1663 atp. Jak je vid t, latinský 
i eský zápis jména byly tehdy totožné.

Teprve po t icetileté válce se z ú ad  stá-
le siln ji prosazovala n m ina, a tak teme 
jméno m sta v n meckých zápisech v r zných 
podobách – Holleschau (1660), Holleschaw 

(1718), Holeschau (1786). Latina, eština 
i n m ina se v 17. – 19. století užívaly soub ž-
n  vedle sebe. Tehdy se latinská podoba tro-
chu pozm nila a zn la „Holeschovium“ (1746, 
1838), p ípadn  „Holešovium“ (1885). Teh-
dy praktikovanou trojjazy nost vidíme t eba 
v moravské vlastiv dné p íru ce z r. 1838, 
kde je Holešov p edstaven s trojím jménem 
n mecky, latinsky a esky: Holleschau – Ho-
leschovium - Holešow.

Dodejme, že v polovin  19. století se 
eština zjednodušila, odpadlo psaní dvojité-

ho w a ustálilo se pojmenování Holešov a tak-
to ho užíváme i dnes.

PhDr. Zden k Pokluda, 
pro Holešovsko upravil Ond ej Machálek

Holešov | Cvi itelce všestrannosti T. J. Sokol 
Holešov ud lilo p edsednictvo eské obce so-
kolské v Praze bronzovou medaili jako uznání 
za ob tavou innost ve prosp ch sokolského 
hnutí. Dlouholetou cvi itelkou je sestra Ale-
na Neradilová. V íjnu obdržela na konferenci 
Zlínského kraje ke Dni senior  pam tní list 
v rámci akce „Senio i sob  i jiným“ za dlouho-
letou dobrovolnou innost cvi itelky zdravot-
ní t lesné výchovy žen v T. J. Sokol Holešov. 

Za ínala cvi it v místní sokolovn  v oddí-
le sportovní gymnastiky a po t íleté sportov-
ní innosti a nedostatku trenér  se v novala 
gymnastické mládeži až do svých 60ti let. 
Dalších dvacet let se v nuje cvi ení zdravotní 
t lesné výchovy žen. T etí volební období je 
lenkou výboru Sokola Holešov a pat í mezi 

spolehlivé a aktivní leny výboru. V roce 2016 
ji zdravotní problémy vy adily z dosavadních 
aktivit, a proto jí p ejeme k 80. narozeninám, 
které oslavila v listopadu, hodn  zdraví. P e-
jeme jí sou asn , aby si mohla užívat všech 

Ocen ní práce cvi itelky

pohybových aktivit jako doposud a nadále 
byla nápomocna p i innosti a cvi ebním pro-
gramu, který v T. J. Sokol Holešov p ipravu-
jeme.

Výbor T. J. Sokol Holešov

Za všechny své leny p e-
je T lovýchovná jednota 
Sokol Holešov všem do 
nového roku 2017 zdraví, 
št stí i lásku a samoz ej-
m  také dobrou fyzickou 

i psychickou kondici.

PF
Výbor 

T. J. Sokol Holešov
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6. 1. 1867  Narozen KVASNI KA, Pavel, v rámci Moravské vlastiv dy vydal r. 1929 „Holešovský okres“. R. 1904 otiskl ve Výro ní zpráv  hole-
šovské reálky v deckou sta  „Filiální kostel svaté Anny v Holešov “. Psal o d jinách cech  v Holešov , o školství a dalších d jinách 
m sta Holešova. Ve fondu Archiv m sta Holešova (OA) je uložena jeho dvoudílná rukopisná „Kronika m sta Holešova“ zahrnující 
léta 1848 až 1931. estný ob an m sta Holešova. (+ 24. 8. 1936 v Holešov ) – 150. výro í narození

6. 1. 1997  Zem el SVÁTEK, Josef, PhDr., historik, archivá , editel holešovského muzea. P sobil v Opav  jako hlavní pracovník státního 
archivu, od roku 1960 do 1975 editel m stského muzea v Holešov . Poté historik v Muzeu Krom ížska v Krom íži. Autor 2 knih, 
800 studií, lánk  a zpráv. (* 20. 10. 1921 v Pardubicích) – 20. výro í úmrtí

11. 1. 1972  Zem el MACH, Jaroslav, scenárista, režisér, pocházel ze Zahnašovic. K v tšin   lm  si scéná e psal sám nebo na nich spolupra-
coval („Železný d dek“, „Slovo d lá ženu“, „Ješt  svatba nebyla“, „Tatínek na ned li“, „Zlatá svatba“). (* 24. 4. 1921) – 45. výro í 
úmrtí

12. 1. 1882  Narozena NEUMANNOVÁ-HODA OVÁ, Božena, spisovatelka, noviná ka, druhá cho  básníka Stanislava Kostky Neumanna na-
psala románovou kroniku z osmdesátých let minulého století „Jantarová stezka: minulost mluví, zpívá a plá e“ (1947). V r. 1945 
napsala „Jak se dostal S. K. Neumann na Moravu: p edneseno na oslav  70. narozenin S. K. Neumanna v Bílovicích nad Svitavou“, 
v r. 1948 „Mezi lidmi“, „Byla jsem ženou slavného muže: pam ti druhé ženy S. K. Neumanna“ vyšly r. 1998, ve kterých vzpomíná 
také na Holešov. (+ 7. 6. 1967 v Praze) – 135. výro í narození

22. 1. 1927  Narozen DOMANSKÝ, František, 1955–1960 pracoval jako editel Okresního vlastiv dného muzea v Holešov . Ú astnil se aktivn  
ve ejného a kulturního d ní, p edseda komise oslav 250. výro í narození a 170. výro í úmrtí Františka Xavera Richtera v r. 1959. 
Publikoval odborné lánky - „Holešov památce Františka Xavera Richtera“ (sborník - 1959), „O profesoru Františku R ži kovi, 
holešovském malí i“. P edseda Astronomického kroužku v Holešov . Organizoval v decké konference na toto téma. Iniciátor 
otev ení hv zdárny v zámeckém parku, sepsal historii Astronomického kroužku v Holešov . Divadelník, len Divadla 6. kv tna 
v Holešov . (+ 7. 5. 1977) – 90. výro í narození

VÝRO Í – LEDEN 2017

TyMy
PROVOZ TYMY 
Kancelá  SV , p. o.: pond lí–pátek 8.00–18.00
Spontánní aktivity (kule ník, stolní fotbálek, 
stolní tenis, trampolína, ICM): pond lí–pátek 
15.00–18.00 
– objednávky t locvi ny dle p edchozí telefo-
nické domluvy minimáln  den p edem v kan-
celá i na tel.: 573 396 928, 734 358 563

ZVEME VÁS
7. 1. RC modely – od 13.00, vstup pro ve ej-
nost 20 K

9. 1. Novoro ní turnaj ve stolním tenise – od 
15.30 v ICM, startovné 10 K

14. 1. Sedmikvítek výtvarný a rukod lný 
– 10.00 až 11.30 a 13.30 až 15.00 dílni ky 
(Pawertex, Fimo hmota, Netradi ní keramic-
ká dílna, Pískové mandaly, Quiling), v 17.00 
slavnostní vyhlášení výsledk  s programem

20. 1. Sousedská aneb Ples v TYMY – zveme 
všechny rodi e, p átele, sponzory, sousedy 
a širokou ve ejnost od 20:00, vstupné: 100 K  

v p edprodeji, 150 K  na míst , k tanci a po-
slechu hraje skupina QUANTO, zajišt n bo-
hatý program a ob erstvení

21. 1. D tský karneval „Zví átka z pohádek“ 
– od 15.00, pestrý program /tance, hry, sout -
že…/ vstupné: dosp lí 50 K , d ti 30 K , d ti 
v masce 20 K

22. 1. RC modely – trénink od 10.00, vstup 
pro ve ejnost 20 K

22. 1. Jak šel knír do sv ta v divadélku TYMY 
od 16.00, hostuje Divadlo Hvízd, vstupné 
40 K

23.–27. 1. Škola lyžování a snowboardingu na 
Trojáku pro d ti MŠ a ZŠ – informace a p i-
hlášky v kancelá i TYMY

26. 1. Premedical – možnost  vyšet ení od 
9.00 do 20.00, informace a p ihlášky v TYMY

29. 1. Diskohrátky pro d ti do 12 let – od 
15.00 do 18.00, tane ky, hry, sout že, vstup-
né 20 K

P IPRAVUJEME
JARNÍ POBYT NA TROJÁKU PRO D TI 
v období jarních prázdnin 13.–17. 2. 2017 !!!

DÍVKA ROKU 2017 – d v ata ve v ku 13–16 
let, m žete se již nyní hlásit v kancelá i TYMY 
do této zajímavé sout že, oblastní kolo bude 
v únoru 2017, hlaste se již nyní, nejpozd ji 
do 15. 1. 2017, prob hnou p ípravná setkání 
a workshopy

MISS POUP  – pro dívky od 4 do 7 let, MISS 
KVÍTEK – pro dívky od 8 do 12 let 
– disciplíny: rozhovor, módní p ehlídka, vol-
ná disciplína, p ihlášky do 20. 2. 2017

STA  SE LENEM TM KLUBU! Celoro ní 
poplatek je 100 K , m žeš využívat až do kon-
ce školního roku prostory ICM a TM Klubu 
– kule ník, stolní fotbálek, ping-pong, desko-
vé hry atd.

OD 2. POLOLETÍ JE MOŽNÉ SE P IHLÁSIT 
DO VŠECH KROUŽK , v p ípad  zájmu se 
hlaste do 31. 1. 2017

D kujeme všem našim len m, p íznivc m a sponzor m za podporu 
a spolupráci v roce 2016. 

V novém roce 2017 p ejeme všem hodn  zdraví, št stí, pohody a t šíme 
se na spole n  strávené chvíle. 

Za kolektiv pracovník  SV  TYMY Jarmila Vaclachová
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O pohár starosty m sta Holešova 2016

Roráty v kostele Nanebevzetí Panny Marie

1. Základní škola (1. místo) Gymnázium (2. místo)

3. Základní škola (3. místo) 2. Základní škola (4. místo)

Foto | Jana Rohanová
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Kulturní servis

do 30. 12. Hra ky dávné i nedávné (Zámecká galerie)
do 30. 12. Výstava betlém  (sala terrena)
do 3/2017  Výstava obraz  ak. malí e Karla Plíška  

(zámek)
do 30. 12.  Výstava obraz  Ji ího Valenty
 (knihovna)

VÝSTAVY

14. ledna Reprezanta ní ples m sta
 (19:30, zámek)

OSTATNÍ

KONCERTY

8. ledna Slavnostní novoro ní koncert
 (17:00, zámek)
22. ledna Esther Yoo & Czech Virtuosi
 Ruská noc
 (18:00, zámek)

PŘEDNÁŠKY

24. listopadu František Josef I. známý i neznámý
 (17:00, studovna knihovny)

TECHNIK ÚDRŽBY
Vzd lání SŠ/SOU s maturitou/vyu ení v elektrotechnickém oboru + platné elektrozkoušky z vyhlášky
. 50/1978 Sb. §6, svá e ská zkouška, oprávn ní VZV, praxe v oboru údržby elektro, vodo-topo-plyn.

VEDOUCÍ ADMINISTRATIVY
Vzd lání min. SŠ s maturitou ekonomického sm ru, aktivní znalost NJ, praxe v administrativ  – fakturace,

mzdové ú etnictví; spolehlivost, pe livost, zodpov dnost.

VEDOUCÍ VÝROBY
Vzd lání technického sm ru, orientace ve výkresové dokumentaci, praxe ve výrobní firm  a s vedením týmu
lidí, organiza ní schopnosti, vysoké pracovní nasazení, asová flexibilita, odolnost proti stresu, týmový duch;

rozhodná, spolehlivá, aktivní, samostatná, flexibilní a zodpov dná osobnost s p irozenou autoritou.

OBCHODNÍK
Vzd lání min. SŠ s maturitou, technické myšlení, orientace ve výkresové dokumentaci, aktivní znalost NJ,

výborné komunika ní a organiza ní schopnosti, spolehlivost, pe livost, aktivita, samostatnost, zodpov dnost,
praxe na obdobné pozici nebo v kovovýrob  výhodou.

D LNÍK
Výu ní list, manuální zru nost, zodpov dnost, pe livost, fyzická zdatnost, vhodné i pro absolventy

Nabízíme: 
Perspektivní zam stnání v novém prost edí úsp šné mezinárodní spole nosti, jednosm nný provoz,

zajímavé platové ohodnocení, 5 týdn  dovolené, bonusy / prémie, ro ní odm ny, p ísp vek na stravování.

O ekávaný termín nástupu: 04/2017
Místo pracovišt : Prav ice (Hulín)
Typ pracovního pom ru: HPP
Délka pracovního pom ru: Na dobu neur itou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva
Kontakt: WIEGEL Prav ice žárové zinkování s.r.o.
Kontaktní osoba: Antonín Kozubík
Email: antonin.kozubik@wiegel.cz
Tel.: 733 124 148, 573 332 900

V p ípad  zájmu nám zašlete životopis s fotografií a pr vodním dopisem na níže uvedený email,
u d lnické pozice je možné se hlásit jak písemn , tak telefonicky.

MEZINÁRODNÍ FIRMA S DLOUHOLETOU TRADICÍ
ZABÝVAJÍCÍ SE POVRCHOVOU ÚPRAVOU

OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ HLEDÁ DO SVÉHO
NOVÉHO ZÁVODU PRACOVNÍKY NA POZICE:

REGIONÁLNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA HOLEŠOVA  ROČNÍK 22 | ČÍSLO 12 | PROSINEC 2016

www.holesov.cz 
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AKCE ZUŠ

5. ledna T íkrálový koncert 
 (17:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie)
24. ledna VIII. Varhanní koncert Ludvíka Šuranského 
 (18:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie)

HOLEŠOVSKO | 21. prosince 2016. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází v Holešově 12x ročně. MK ČR E 12040. 
Vydavatel: město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČ 00287172. Produkce: Profi -tisk group s. r. o., 783 01 Olomouc, 
náklad 6 000 ks.  Redakcí nevyžádané rukopisy a neotištěné příspěvky nevracíme ani se k nim nevyjadřujeme. Za věcnou 
správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Adresa redakce: HOLEŠOVSKO, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov. 
Redakční uzávěrka vždy 5. den daného měsíce. Redakční rada si vyhrazuje právo nezařadit příspěvky zaslané po uzávěrce. 
Kontakt: Jana Rohanová, DiS., tel: 573 521 553, mobil: 603 488 727, e-mail: jana.rohanova@holesov.cz; www.holesov.cz.

ples
Reprezentační

Holešovaměsta

14. LEDNA 2017 / 19.30 hod.
ZÁMEK HOLEŠOV

Hudební skupina Marathon Band
Zlínská cimbálová muzika / DJ Jaroslav Čápek
Taneční škola A&A Mědílkovi Zlín / Mažoretky Arabelky Holešov
Moderuje Ondřej Blaho (moderátor pořadu Dobré ráno na ČT2)

Vstupenky s místenkou: velký sál 390 Kč, malé sály 290 Kč
Vstupenka zahrnuje: welcome drink, láhev kvalitního moravského vína (pro 2 osoby),

příspěvek na rautovou večeři, minerální vodu.

Možnost zakupení kuponu na rautovou večeři za zvýhodněnou cenu 150 Kč.

Předprodej vstupenek:
Městské inf. centrum Holešov – tel.: 571 160 890, Inf. centrum Kroměříž,
Inf. centrum Bystřice pod Host., Multikino Zlín - Golden Apple Cinema Zlín

Hlavní ceny bohaté tomboly - sušička Whirlpool HSCX, skútr Korado a spousta dalších cen!

REGIONÁLNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA HOLEŠOVA  ROČNÍK 22 | ČÍSLO 9 | ZÁŘÍ 2016
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