Advent – cestování ke Kristu

Návštěva z Rakouska

Oprava věžních hodin v kostele

Zamyšlení místního dČkana Jerzy Walczaka
nad aktuálním adventním obdobím...

Vánoþní výzdoba, svČtelné dekorace vánoþního stromu na námČstí a detaily k jeho pĤvodu.
To vše na stranČ...

ěímskokatolická církev s podporou mČsta
nechává opravit vČžní hodiny, na kterých se
podepsal „zub þasu“.
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Další fáze opravy zámku

ReprezentaĀní ples města

Holešovská Regata 2017

Fasáda ze strany hlavního vstupu do zámku
prošla opravou. Souþástí byla oprava kamenného portálu i odkrytí historických omítkových vrstev. Fotogra¿e na stranČ...

V poĜadí po devatenácté mČsto poĜádá reprezentaþní ples. Moderátorem a hvČzdou letošního roþníku bude OnĜej Blaho.
Rozhovor na stranách...

PoĜadatelé slibují i pro sedmý roþník, který
se bude konat 16. a 17. þervna, skvČlé obsazení. Dorazí VojtČch Dyk, kapely Olympic nebo
Mandrage.
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Zahájení adventu v Holešově

Koncert Holešovského komorního orchestru a Holešovského chrámového sboru.

Večerní program na náměstí.

Adventní trhy pői pohledu z bývalého Kneislova domu

Rok 2016 ve srovnání s přelomem 18. a 19. století.
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Foto | Jana Rohanová, Rudolf Seifert, Karel Bartošek

Holešovsko

ÚVODNÍK STAROSTY

Malé zhodnocení roku 2016
Vážení a milí spoluobþané,
rok 2016 se nám každému vryje do pamČti nČþím jiným a každému z nás nČco pĜinesl
þi nČco jiného vzal. Možná by se mohl rok
2016 hodnotit jako prĤmČrný, ale ono tomu
tak asi úplnČ není. Jak pĜi srovnání s životem
a dČním ve svČtČ, v EvropČ þi naší republice,
tak i v našem kraji a mČstČ. Mnoho se toho
událo a mnoho se také více þi ménČ rychle
mČní. A je zajímavé, že jak se stále zrychluje
svČt kolem, tak také nabírají na obrátkách
vČci v našem životČ. A to je škoda, protože
už ztrácíme radost z maliþkostí a drobných
krásných vČcí.

Holešov a Zastupitelstvo Zlínského kraje
Na celkové hodnocení roku 2016 je asi
ještČ brzy, ale již mnoho vČcí se dá již nyní
shrnout a okomentovat. Významnou událostí letos byly volby do Zastupitelstva Zlínského kraje, kterých se zúþastnila i Ĝada našich
spoluobþanĤ. ýtyĜi z nich uspČli a zastávají
i významné posty v tomto zastupitelském orgánu. Zlínský kraj a krajský úĜad jsou pro nás
dĤležité z mnoha dĤvodĤ, pĜedevším proto,
že související s ¿nancemi. Tento samosprávný
útvar významnou mČrou zasahuje do sociální oblasti zĜizováním a registrací potĜebných
služeb a rozdČlováním prostĜedkĤ na jejich
zajištČní, podobnČ pĜerozdČluje ¿nance na
platy pedagogĤ i dalších pracovníkĤ ve školství, metodicky je vede a vytváĜí i Ĝadu rozvojových materiálĤ z životního prostĜedí, územního plánování a pĤsobí i jako odvolací orgán
pro správní þinnosti.
Pro mČsto a region jsou dĤležité i další
oblasti, a to pĜedevším to, že ve správČ kraje
a jeho organizace ěSZK jsou komunikace II.
a III. tĜídy, což je velká Ĝada rĤzných prĤtahĤ obcemi a mČstem. A každá oprava nebo
obnova tČchto komunikací vyžaduje mnoho
jednání a následné zaĜazení do investic kraje,
proto i nemálo þasu. A cokoli se zdaĜí zaĜídit
a realizovat, je velmi pozitivní. PodobnČ velký vliv na dČní v našem regionu má existence
strategické prĤmyslové zóny, jež je sice zcela
v majetku Zlínského kraje a správČ Industry
Servis ZK, ale leží ve velké míĜe v katastru Holešova a Všetul. Tím je stále s mČstem mezi
laiky i odborníky spojována. A bohužel spory
o její využití jsou pĜedevším politickým pĜedvádČním se a sliby, nikoli odbornou vČcí. Do
té by mČla být už koneþnČ posunuta, jinak se
asi nikdo daleko nedostane.
A Zlínský kraj je nezanedbatelný i z hlediska rĤzných „grantových“ výzev a podpor
v oblasti spoleþenské a kulturní, v bezpeþnosti silniþního provozu, je dĤležitým z hlediska
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zdravotnictví a záchranné služby, stĜedního,
uþĖovského a umČleckého školství a velmi významným subjektem je i v zajištČní a ¿nancování propagace a podpory cestovního ruchu.
Proto popĜejme tČm, kteĜí jsou v zastupitelstvu kraje i v jeho výborech - þi je dokonce vedou - a komisích, aby se jim práce daĜila a byli
i pĜínosem pro náš region a mČsto.

Bezpečnostní situace města
MČsto Holešov patĜí ke klidnČjším lokalitám a nemá vČtší problémy v oblasti kriminality þi problémy v sociální oblasti podobné ve
„vylouþených lokalitách“. Podle informací Policie ýR i mČstské policie kriminalita v našem
regionu nerostla nebo se snižuje. V posledním
roce pĜesto došlo k nČkolika nepĜíjemným
vloupáním do motorových vozidel a soukromých objektĤ þi prodejních stánkĤ. Velkou
vČtšinu tČchto pĜípadĤ se však zdaĜilo policii
objasnit. Naopak se ale zvyšuje užívání rĤzných omamných látek mezi mladými lidmi.
To se projevilo pĜedevším pĜes letní období.
Policie eviduje i nČkteré lokality, kde se tito
uživatelé drog zdržují, þi kde žijí. A tyto pĜípady postupnČ Ĝeší.
Tradiþní problémovou nebo i pseudo problémovou oblastí, kterou pĜedevším strážníci
mČstské policie Ĝeší, je rušení noþního klidu
v dobČ léta a prázdnin. Ale i v této oblasti se
daĜí obtČžování obyvatel hlukem snižovat.
Dlouhodobou problémovou oblastí z hlediska bezpeþnosti je dopravní situace. PrĤjezd
mČstem je Ĝadu let komplikovaný a v dobČ
špiþek i nebezpeþný. Z tohoto dĤvodu došlo
zatím k pĜechodnému Ĝešení, ale intenzivnČ
se pĜipravuje trvalá úprava Ĝešení kĜižovatky
mezi ulicemi Palackého, Nerudova a Grohova.
Zpracovává se projektová dokumentace nezávislým dopravním projektantem. Podle jeho
návrhu a po schválení dopravním inspektorátem a policií dojde ke koneþnému doĜešení
této lokality. Za podotknutí stojí ta skuteþnost, že se prĤjezdnost lokalitou pro motoristy zpomalila, ale pro chodce je bezpeþnČjší
a pĜehlednČjší. A ¿lozo¿e dopravních odborníkĤ z hlediska zvýšení bezpeþnosti ve mČstech skuteþnČ vychází z opatĜení, která vedou
ke zpomalení prĤjezdnosti. Ale poþkejme si
na výstup projektanta.
K zpĜehlednČní dopravy ve Všetulích významnou mČrou pĜispČlo vybudování nové
kruhové kĜižovatky mezi ulicemi Palackého
a 6. kvČtna.

té a pĜipomnČli jsme si i nČkterá zajímavá
nebo významná výroþí. Jedná se pĜedevším
o událost, která významnou mČrou ovlivnila
pĜed 400 lety život našeho mČsta (1616). To
se stal místním faráĜem Jan Sarkander. Tím
se prohloubila v regionu rekatolizace a naše
zemČ pomalu spČla k tĜicetileté válce. Výroþí byly vČnovány dny mČsta a další celá Ĝada
akcí holešovského muzea a knihovny. Už
menší pozornost jsme vČnovali stému výroþí
úmrtí císaĜe Františka Josefa I. a nástupu císaĜe a krále Karla I. (1916). Ale pro Holešov
byla zajímavá pĜipomínka už 70. výroþí založením Divadla 6. kvČtna (1946) a uspoĜádání
prvního divadelního festivalu s úþastí nČkolika regionálních divadel, probČhly oblíbené
a tradiþní festivaly – opČt velmi kvalitní Musica Holešov, Festival židovské kultury, Letní škola barokní hudby, ale také Holešovská
regata apod. PodobnČ se v oblasti sportu
zvyšuje zájem o pohyb a rozvíjí se pĜedevším
sportování v zámecké zahradČ. Ale ocenČní si
zaslouží i další sportovci – fotbalisté, házenkáĜi, mažoretky aj.
Naopak je stále znatelnČjší napČtí v dalších a dalších oblastech spoleþnosti. Možná to vše pramení z dnešní uspČchané doby
a také možná z nenaplnČných ambicí. Projevuje se to v nČkterých spolkových þinnostech
a aktivitách, jež by mČly spíše lidi ve mČstČ
i v samotných organizacích spojovat. Ne moc
odlišná je situace v místní politické scénČ
a tím i v zastupitelstvu mČsta. A možná právČ
z této oblasti se ona nervozita a nepochopení
pĜenáší do dalších þástí místních obþanských
aktivit. Možná bychom se mohli alespoĖ
v závČru letošního adventního období trochu
zamyslet právČ nad tímto stavem a tím i nad
sebou. I když si myslet, že bude vše ideální, je
jen utopie. Ale pro uklidnČní bychom mohli
každý nČco sem tam udČlat.
PĜíštČ si projdeme investiþní akce mČsta,
a to jak ty z roku 2016, tak i ty, co nás þekají
v roce 2017.
Moc rád bych touto cestou podČkoval
všech aktivním HolešovákĤm, þlenĤm spolkĤ, zástupcĤm místních ¿rem, vedení spoleþností i všem, kteĜí vytváĜejí a jakkoli obohacují místní spoleþenské, kulturní a sportovní
dČní.
SkuteþnČ krásné, podnČtné a pozitivní
adventní, vánoþní a novoroþní období všem…

Společenská oblast
Kulturní a spoleþenské dČní bylo jako
i v pĜedcházejících letech u nás velmi boha-

Rudolf Seifert
starosta
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Oznámení o projednávání návrhu zadání
Územního plánu Holešov
Holešov | MČstský úĜad Holešov, útvar
územního plánování (dále jen „poĜizovatel“)
jako orgán obce pĜíslušný dle ustanovení
§ 6 odst. 1 písm. c) zákona þ. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „stavební zákon“) a pĜílohy þ. 6
k vyhlášce þ. 500/2006 Sb., o územnČ analytických podkladech, územnČ plánovací dokumentaci a zpĤsobu evidence územnČ plánovací þinnosti, ve znČní vyhlášky þ. 458/2012 Sb.,

úþinné od 1. 1. 2013 oznamuje projednávání
návrhu zadání Územního plánu PĜílepy v souladu s § 47 odst. 2) stavebního zákona. PĜedmČtem návrhu je komplexní Ĝešení Územního
plánu PĜílepy, vymezeného katastrálním územím PĜílepy, zejména pak stanovení požadavkĤ na rozvoj obce, na plošné a prostorové
uspoĜádání území, urbanistickou koncepci
a koncepci uspoĜádání krajiny, na Ĝešení veĜejné infrastruktury, na ochranu a rozvoj
hodnot v území a požadavkĤ na veĜejnČ prospČšné stavby, veĜejnČ prospČšná opatĜení a asanace.
Návrh zadání je vystaven
k veĜejnému nahlédnutí po
dobu 30 dnĤ ode dne vyvČšení tohoto oznámení, tj. od
24. 11. 2016 do 27. 12. 2016
vþetnČ na úĜedních deskách
MČstského úĜadu Holešov

a Obecního úĜadu PĜílepy. Úplné znČní návrhu je zveĜejnČno i na webových stránkách
mČsta Holešova na adrese: http://www.holesov.cz/mestsky-urad/utvar-uzemniho-planovani/uzemne-planovaci-dokumentace-rozpracovana. Patnáctý den po dni vyvČšení na
úĜední desce se veĜejná vyhláška považuje za
doruþenou.
Do 15 dnĤ ode dne doruþení mĤže každý
uplatnit u poĜizovatele písemné pĜipomínky.
K pozdČji uplatnČným pĜipomínkám se
nepĜihlíží.
Své pĜipomínky k návrhu zadání Územního plánu PĜílepy podávejte písemnou formou
a zasílejte na adresu: MČstský úĜad Holešov,
útvar územního plánování, Masarykova 628,
769 17 Holešov.
Ing. Petr Klenner v. r.
referent útvaru územního plánování

Podpora zahrádkáőţ v Dobroticích
Dobrotice | Z fondu pro kulturu, sport a vzdČlávání mČsta Holešova
byl poskytnut pĜíspČvek ve výši 8 000 Kþ ZO ýZS v Dobroticích. Za tento pĜíspČvek se provedla oprava budovy zahrádkáĜĤ – nová omítka a vybavil se sklad. V této budovČ je také klubovna, moštárna a povidlárna.
Zde se zpracovávají jablka k moštování a zejména švestky v povidlárnČ,
nejen zahrádkáĜĤ, ale i obþanĤ Dobrotic a okolních obcí. Dále byl pĜíspČvek þerpán k zajištČní podzimní výstavy ovoce a zeleniny, její propagace a na úklidové a þisticí prostĜedky. Dále byla þást pĜíspČvku využita
v minulém roce k obnovČ jabloĖového sadu.
Za ¿nanþní podporu naší ZO ýZS
dČkují mČstu Holešovu zahrádkáĜi z Dobrotic.

Poděkování za dotaĀní podporu finanĀních
aktivit
Holešov | Na konci listopadu Holešované zjišĢovali, že jim nČco chybí – když
se chtČli podívat na kostelní vČžní hodiny, zjistili, že tam nejsou – zaþala totiž
jejich velká oprava. Akce je ¿nancována z dotace mČsta Holešova, z kostelních
sbírek a z darĤ farníkĤ.
Pracuje se také uvnitĜ kostela – v posledních letech probíhaly restaurátorské práce na boþních oltáĜích, nyní pĜíchozího okamžitČ upoutá 20 metrĤ
vysoké lešení na hlavním oltáĜi. V letošním roce je dokonþena první etapa
restaurování sochaĜské výzdoby, zlacení a umČlých mramorĤ v horní tĜetinČ
hlavního oltáĜe. Financování tohoto díla je ze státní ¿nanþní podpory v programu Regenerace mČstských památkových rezervací a mČstských památkových
zón, kterou poskytuje Ministerstvo kultury a administruje mČsto Holešov.
Jsme také zapojeni do projektu OtevĜené brány, který spolu¿nancuje
mČsto Holešov a Zlínský kraj. Jedná se o prĤvodcovskou službu v kostelích
Nanebevzetí P. Marie a sv. Anny od kvČtna do záĜí o víkendech a svátcích.
V letošním roce provedli naši prĤvodci 3 907 návštČvníkĤ, za posledních 7 let,
kdy projekt funguje, jich bylo 20 300.
Naše mČsto je krásné a má turistĤm co nabídnout, ale aby krásné zĤstalo,
je tĜeba stálé péþe a souþasné vedení mČsta i zastupitelé si toto uvČdomují.
Jsme vdČþni za pomoc – jak ¿nanþní, tak i administrativní, a doufáme, že tato
dobrá spolupráce bude pokraþovat i v dalších letech.
Za ekonomickou radu farnosti
Mgr. M. Machálková
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Adventní a vánoĀní koncerty zaĀaly tradiĀně
vystoupením HKO a HCHS
Holešov | Opravdu velmi bohatá Ĝada adventních a vánoþních koncertĤ v HolešovČ,
která nás þeká po celý letošní prosinec, byla
v sobotu 26. listopadu zahájena adventním
koncertem Holešovského komorního orchestru a Holešovského chrámového sboru ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Tomuto prvnímu adventnímu koncertu v HolešovČ
pĜedcházelo tradiþní požehnání adventních
vČncĤ holešovským dČkanem J. Walczakem
a zapálení první svíþky na velkém chrámovém
adventním vČnci starostou mČsta R. Seifertem.
HKO a HCHS, které již Ĝadu let spoleþnČ
vystupují o adventu, Vánocích a Velikonocích
pod umČleckým vedením I. Kureþky a J. Kotase, opČt své vČrné posluchaþe nezklamaly. Zaþátek nového liturgického roku oslavily koncertem barokního mistra A. Corelliho (HKO),

þeskými rorátními zpČvy z 16. století (ostatnČ
rorátní zpČvy, dodnes živé v naší liturgické
praxi, jsou unikátem ve svČtovém kontextu),
serenádami souþasného skladatele L. Sluky.
Jako hosté vystoupili Tereza Frgalová a OndĜej Špaþek, a to v efektní skladbČ Pie Jesu
z rekviem od A. L. Webera a v HändelovČ Mesiáši. Ale asi nejvíc pĤsobivČ provedená byla
rorátní píseĖ Rorando coeli Jana Campana
VodĖanského (ano, to je onen Mistr Kampanus, proslavený slavným románem Zikmunda
Wintera), zpívaná s ozvČnou nČkolika vzdálených zpČvákĤ.
PĜes menší zaváhání v první skladbČ byl
výkon orchestru i sboru, jako vždy v poslední
dobČ, skvČlý. Orchestr vystupoval v základní
smyþcové sestavČ s klávesami, sbor se tentokrát pĜedstavil v dostateþnČ velké sestavČ.
Oproti dĜívČjším koncertĤm byla velmi dob-

rá i akustika – orchestr se posunul o kousek
dál od vítČzného oblouku, takže sbor zpíval
tČsnČ u obČtního stolu a i sólisté se vyhnuli
hluché zónČ pod vítČzným obloukem. Možná
kacíĜsky zní zkušenost z letošní zpívané svatohubertské mše – zatímco v dĜívČjších letech
vystupoval sbor i trubaþi v presbytáĜi, letos se
poprvé pĜesunuli na kĤr – a všichni úþastníci
mše poprvé bez výjimky hranou a zpívanou
þást dobĜe slyšeli a nemohli si vynachválit
skvČlou akustiku (protože prostČ kostel byl
vystavČn tak, aby v nČm byla hudba nejlépe
slyšet právČ z kĤru).
A abychom jen poĜád tradiþnČ nechválili – škoda je, že drtivou vČtšinu skladeb buć
jen hrál HKO, nebo jen zpíval HCHS. TČch
nČkolik málo skladeb, které obČ tČlesa nacviþila spoleþnČ, pĜitom bylo zcela nejlepších
a nejkrásnČjších.
Karel Bartošek

Mikulášské pţjĀování v holešovské knihovně

Další ze skvČlých komunitních aktivit uskuteþnila MČstská knihovna Holešov v úterý 6. prosince, tedy na svátek sv. Mikuláše. Pracovnice
knihovny se pĜevlékly za Mikulášovu družinu, takže kromČ dĤstojného svatého po knihovnČ pobíhali rozkošný andČl i þert, kteĜí si þasto vlezli
do výkladcĤ knihovny a lákali okolní pocestné dovnitĜ. A zde v dČtském oddČlení v pĜízemí byla nejen krásná pĜedvánoþní výzdoba, ale také
spousta skvČlého napeþeného domácího vánoþního cukroví, které knihovnice, pardon, nadpĜirozené bytosti z Mikulášovy družiny, nabízely
všem dČtem (ale i nebesky se bavícím dospČlým), samozĜejmČ, jak káže prastarý zvyk, za nČjakou tu básniþku, písniþku nebo (to platilo pro
dospČlé) anekdotu þi tĜeba ne úplnČ slušnou moudrost þi pĜíbČh. SkvČlá nálada celého mikulášského odpoledne, zpĤsobená tradiþnČ laskavým pĜístupem nebeských stvoĜení (neboĢ i ten þert musel ty nejmenší uklidĖovat a ne strašit), záĜila z knihovny do širého okolí a všechny,
kteĜí tam zavítali nebo byli vlákáni (jako autor tohoto pĜíspČvku), opravdu pohladila po duši. Je moc dobĜe, že máme tak perfektní MČstskou
knihovnu a ještČ perfektnČjší knihovnice, sršící skvČlými nápady, jak obohatit holešovskou kulturu kultivovanými, inteligentními a laskavými aktivitami!
Karel Bartošek
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SOUTĚŽ
Vážení þtenáĜi, od Nového roku pro Vás v každém vydání Holešovska pĜipravíme soutČž o zajímavé ceny. Jelikož se však blíží Vánoce, jako
malý dárek jsme pro Vás hned dvČ soutČže o vstupenky na významné akce mČsta pĜipravili už nyní :). HodnČ štČstí.

SOUTċŽ þ. 1 – o dvČ vstupenky na reprezentaþní ples mČsta Holešova (14. ledna 2017).

Která z populárních osobností byla hlavní hvČzdou loĖského roþníku plesu?
OdpovČdi posílejte do 10. ledna 2017 na e-mailovou adresu jana.rohanova@holesov.cz.
Jedna ze správných odpovČdí obdrží zdarma dvČ vstupenky na ples.

SOUTċŽ þ. 2 – o dvČ vstupenky na slavnostní novoroþní koncert (8. ledna 2017).
ZnČní tajenky posílejte do 4. ledna 2017 na e-mailovou adresu jana.rohanova@holesov.cz.
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„Město není firma, ale rodina...
...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.

Zleva: Odstupující zastupitel Jan Koláček a jeho nástupce a radní Milan Fritz.

Holešov | BČhem jednání zastupitelstva,
které se konalo 14. listopadu 2016, došlo v obsazení zastupitelstva a rady ke zmČnám. Na
funkci zastupitele rezignoval Mgr. Jan Koláþek (ANO 2011) a dalším náhradníkem v poĜadí byl Mgr. Milan Fritz, který tak zaujal jeho
místo v zastupitelstvu. Hlasováním zastupitelĤ se stal také radním místo JiĜího Koneþného
(ANO 2011), který se z dĤvodu zaneprázdnČnosti vzdal funkce radního, ale ponechal si
funkci zastupitele.
„Rok 2016 byl pro mČ osobnČ asi nejnabitČjším rokem v životČ,“ hodnotí odstupující
zastupitel Jan Koláþek. Narodila se mu dcera, pĜišla zmČna zamČstnání a další výzvy.
„Hledal jsem zpĤsoby, jak v tom pĜeplnČném
programu trochu zvolnit, ale zároveĖ udČlat
zmČnu, která by mČla smysl. Podle mČ právČ
zmČna v zastupitelstvu byla vítaná a potĜebná, abychom po dvou letech zaþali nČjak prosazovat naše úmysly. Proto jsem se rozhodl
odstoupit jako zastupitel,“ dodal.

Prosinec 2016

Foto | Jana Rohanová

UrþitČ Vám to Ĝada lidí vymlouvala…
To ano, ale na druhou stranu – návrh
jsem se svými kolegy prodiskutoval a ve chvíli, když jsem ho vyslovil „nahlas“, jsem si byl
jistý, že dČlám správnou vČc. To ale neznamená, že se nebudu vČnovat veĜejným tématĤm
a dČní v HolešovČ. Zajímá mČ a vadí mi, když
se mí vrstevníci i mladší lidé o dČní nezajímají. Politika totiž mladé lidi obecnČ moc nezajímá a vČkový prĤmČr þlenĤ zastupitelstev
a komisí je dost vysoký. Proto vnímám, že je
dĤležité, abych dál se svými mladými kolegy
v práci pokraþoval. Budu se dál podílet na
práci pro mČsto þinností v komisích, v krajské
komisi pro výchovu a školství a pracovní pĜíležitosti nebo jako návštČvník zastupitelstva.
Na pozici zastupitele i radního se tedy
novČ objevil osmatĜicetiletý advokát Milan
Fritz. Je absolventem holešovského gymnázia, právnické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze, má za sebou dvanáct let advokátní
praxe a po letech studií a práce v Praze, kdy
nikdy nepĜestal být obþanem Holešova, se

s manželkou z Prahy pĜestČhoval zpČt do Holešova.
Milane, proþ politika?
Nejsou mi lhostejné vČci veĜejné, a jak
jsme uvedli tento rozhovor – mČsto vnímám
jako rodinu a jako rodina se k sobČ musíme chovat. MČla by existovat nČjaká míra
spravedlivého rozdČlování, jako v rodinČ,
a souþasnČ je správné Ĝídit mČsto jako ¿rmu: profesionálnČ, ekonomicky a pĜijímat
i nepopulární rozhodnutí. A já bych tomu
rád pomohl. Jako advokát se pohybuju v právu, rozumím smlouvám a právním vztahĤm,
budu se snažit prosadit zmČny napĜíklad v oblasti správy majetku. Pracoval jsem pro rĤzné zadavatele veĜejných zakázek, vedl jsem
desítky zadávacích Ĝízení pro ministerstvo
zemČdČlství, ministerstvo prĤmyslu a obchodu, CzechInvest, mČstské þásti v Praze, kraje
a další. Právnická ¿rma, kterou jsem vlastnil,
opakovanČ vyhrávala titul Právnická ¿rma
roku v oblasti veĜejných zakázek. Zkušenosti
i v této oblasti bych rád využil pro mČsto.
Nyní jste tedy nastoupil na pozici zastupitele, ale na Váš nástup reagovali zástupci KDU-ýSL odchodem z jednání…
Každý kdo se rozhodl kandidovat a prošel volbami, má právo zasednout v zastupitelstvu. To je základ demokracie a právního
státu. Je polovina volebního období, a když
nČkdo rezignuje, nemusí být pro všechny
takzvanČ „v ĜadČ“ právČ komfortní nahradit
jeho místo v prĤbČhu volebního období. Je
rozdíl jít do þtyĜletého nebo dvouletého cyklu,
ale také do sestavy, která je již daná. NČkteĜí z náhradníkĤ byli zaneprázdnČni, jiní Ĝekli
pĜímo, že nemají chuĢ nechat se nesmyslnČ
napadat opozicí. Tak to prostČ je...
Celý rozhovor vþetnČ témat ohlednČ VaKu a všetulské zvonice na www.
holesov.cz a Facebooku mČsta.
Jana Rohanová
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VÁNOÿNÍ BOHOSLUŽBY
POěAD BOHOSLUŽEB
O VÁNOCÍCH
ve farním kostele
v HolešovČ 2016–2017
Sobota 24. 12. – ŠtČdrý den
15.00 hod. mše sv. pro dČti a rodiny
22.00 hod. „pĤlnoþní“
NedČle 25. 12. – slavnost Narození PánČ
7.00 hod.; 8.00 hod.; 9.30 hod.; 18.00 hod.
PondČlí 26. 12. – svátek sv. ŠtČpána
7.00 hod.; 8.00 hod.; 9.30 hod.
Úterý 27. 12. – svátek sv. Jana, apoštola
16.00 hod. s žehnáním vína
StĜeda 28. 12. – svátek sv. Mláćátek,
muþedníkĤ
18.00 hod.

Advent – cestování k Ježíši Kristu
Holešov | 25. listopadu jsme vstoupili do nového církevního roku. Adventní þas, který je
prvním obdobím církevního kalendáĜe, letos
trvá plné þtyĜi týdny. ěekne nČkdo: „KoneþnČ
bude dost þasu na pĜedsváteþní úklid, shánČní
dárkĤ pod stromeþek, peþení a vaĜení.“ Ano,
je to dĤležité, ale právČ ten úklid, to bČhání po
obchodech, peþení a vaĜení, abychom dopĜáli svým blízkým sváteþní pohodu, tak dalece
vČtšinu z nás unaví, že zapomínáme na to, co
je pro vánoþní svátky nejdĤležitČjší.
Proþ to vlastnČ píšu, vždyĢ je to každým
rokem stejné. No právČ proto. TĜeba to tentokrát bude jiné než v tČch pĜedchozích letech.
ZamČĜme se letos na podstatu vánoþních svátkĤ, tedy na událost, která rozdČlila dČjiny lidstva na to, co bylo pĜed, a na to, co bylo poté.
Jinými slovy na dobu pĜed naším letopoþtem
a dobu našeho letopoþtu. No, ĜeknČme si to na
rovinu, dobu pĜed narozením Krista a dobu
po narození Krista, ve které vlastnČ žijeme
my, lidé tĜetího tisíciletí.
Ano, narození Ježíše Krista, to je podstata
vánoþních svátkĤ. Vánoþní svátky nejsou tedy
svátky míru a pohody, svátky rodiny, i když

to vše k tČmto svátkĤm patĜí, ale je to oslava
narození Božího syna Ježíše Krista. BĤh chtČl
být tak blízký þlovČku, že se sám stal þlovČkem. Je to tak úžasné, že se tomu tČžko vČĜí.
Kdyby se Ježíš nenarodil, nebyly by žádné
Vánoce, žádný ŠtČdrý veþer, stromeþek, dárky
pod stromeþkem, zpívání koled, žádné volno.
JeštČ že máme ty svátky. Jsem rád za Vánoce,
za to všechno kolem, ale nejradši jsem za dar
Božího syna Ježíše Krista, bez kterého by nebylo to všechno ostatní.
Advent je þas pĜípravy na pĜíchod Bohem
slíbeného a proroky pĜedpovČzeného Spasitele, Ježíše Krista. Letos se chci ĜádnČ pĜipravit
na radostnou oslavu výroþí tohoto pĜíchodu
a setkání se Spasitelem. Ano, já vím, že každé
Vánoce jsou jenom urþitým nácvikem na ten
koneþný pĜíchod Ježíše Krista a na radostné
setkání s Ním. Možná že to bude už tento rok. :)
Rád bych Vám a sobČ popĜál smysluplné
prožití adventního þasu, kéž ten adventní þas
vyústí do radostné oslavy letošních svátku
Narození Spasitele.
V modlitbČ myslí na Vás všechny Váš faráĜ
P. Jerzy Walczak

ýtvrtek 29. 12. – pátý den v oktávu
Narození PánČ
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 obþanského roku
16.00 hod.
NedČle 1. 1. 2017 Nový rok – slavnost
Matky Boží, P. Marie
7.00 hod.; 8.00 hod.; 9.30 hod.; 18.00 hod.

Milostiplné Vánoce
a mnoho spokojenosti v roce 2017
Vážení spoluobþané, dámy, pánové, milé dČti,
ani jsme se nenadáli a nastalo závČreþné období letošního
roku – advent a za pár dní Vánoce a pĜíchod nového roku
2017. Všichni tuto dobu vnímáme jako nejkrásnČjší þas prožívaný se svými blízkými a s rodinou. Ale ono to není až tak samozĜejmé a mĤžeme být rádi a dČkovat, že máme možnost žít
v našich zemČpisných šíĜkách a v naší vlasti, regionu a mČstČ.
Važme si toho a nenechme se znechutit rĤznými škarohlídy.
Dovolte, abych vám popĜál i jménem zastupitelstva mČsta, pracovníkĤ úĜadu þi organizací mČsta pokojné i radostné
prožití vánoþních svátkĤ, to kouzelné období narození Spasitele,
a mnoho štČstí, zdraví, úspČchĤ a lásky v roce 2017.
SrdeþnČ
Rudolf Seifert
starosta
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Návštěva Ulricha Habsbursko-Lotrinského
Holešov | PĜi pĜíležitosti 100. výroþí úmrtí pĜedposledního císaĜe Františka Josefa I.
navštívil mČsto Holešov þlen toskánské vČtve habsbursko-lotrinské rodiny pan Ulrich
Habsbursko-Lotrinský se svou chotí Friederike. Vedle holešovských památek, zejména
slavné Šachovy synagogy a židovského hĜbitova, které zaujaly zejména paní Friederike,
protože je židovského vyznání, si den pĜedtím prohlédli samozĜejmČ i nČkteré památky
mČsta KromČĜíže. Šlo pĜedevším o jedineþný
areál psychiatrické nemocnice v secesním stylu, která pĜi svém založení v roce 1909 nesla
název císaĜe Františka Josefa I. a kterou projektoval pĜedstavitel vídeĖské secese a rodák
z Valašských Klobouk Hubert Gessner.
Pan Ulrich von Habsburg-Lothringen je
zastupitelem v rodném korutanském Wolfsbergu a povoláním je lesník. V roce 2010
kandidoval na rakoukého prezidenta nikoli
z osobních ambicí, ale aby prolomil diskriminaþní zákony, které v Rakousku zakazovaly rodinČ HabsburkĤ ucházet se o veĜejné
funkce. Svou kandidaturou tehdy docílil zmČn
zákonĤ. V poslední dobČ na rakouskou politickou scénu pĜišel s požadavkem na referendum o rakouském státním zĜízení, které novČ
vzniklá Rakouská republika v roce 1918 slíbila
poslednímu císaĜi Karlu I. a které dosud neprobČhlo.
Manželé Habsburg-Lothringen spoleþnČ
poobČdvali s pĜedstaviteli mČsta Holešova
v þele s panem starostou Mgr. Rudolfem
Seifertem a þleny akci organizujících spolkĤ
– Spoleþnost pro Moravu a Slezsko, Holešovské kulturní stĜedisko, Moravská národní
obec a VlastivČdný kroužek Holešov. NávštČva pana Habsburga vyvrcholila jeho pĜednáškou o historii vlády Františka Josefa I., kde
shrnul pĜínosy i problémy jeho éry pro zemČ
a národy podunajského soustátí, kam nedílnČ
patĜily i zemČ souþasné ýeské republiky – ýechy, Morava a Slezsko. Sala terrena v holešovském zámku byla zcela naplnČna, akce se
zúþastnilo pĜibližnČ 100 návštČvníkĤ nejen
místních, ale z nejrĤznČjších koutĤ celého
státu. Akci moderoval kromČĜížský klinický
psycholog David Unger ze Spoleþnosti pro
Moravu a Slezsko. Ohlasy posluchaþĤ byly

nadmíru pozitivní. Bylo tedy jednoznaþnČ
patrné, že na dČjiny habsburských panovníkĤ
(rodovČ spjatých s PĜemyslovci, Lucemburky
i Jagellonci) v našich zemích dokážeme již
dnes nahlížet jako na legitimní souþást našich
dČjin a bez hoĜkého ideologického nánosu,
který byl z ideologických dĤvodĤ zaset ve dvacátém století. Podobné pĜednášky pana Ulricha se ve Vídni zúþastnila jen tĜetina návštČvníkĤ, což mĤže svČdþit i o probíhající krizi

naší státnosti a souþasných problémĤ kolem
prezidentského úĜadu. K širší stĜedoevrospké
spolupráci bývalých zemí Rakousko-Uherska
se pan Ulrich Habsbursko-Lotrinský vyjádĜil s velkou nadČjí a zmínil kulturní blízkost
i spádovou a dopravní provázanost bývalých
korunních zemí podunajského soustátí, což
by mohlo mít pozitivní vliv pro bezpeþnost
stĜední Evropy v pĜíštím období.
Monika Hošková

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

Prosinec 2016
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Mikuláš, Āert a anděl v TuĀapech

Holešovské baletky soutěžily
v Brně a uspěly
ŽákynČ taneþního oboru Základní umČlecké školy Holešov se pod
vedením své uþitelky Jany Lochmanové zúþastnily taneþní soutČže Naruby v BrnČ. Monika Balajková, Ludmila DČdiþová, Isabela Dohnalová, Eliška Barotová, Viktorie Podhajská a Tereza Zicháþková soutČžily
v sólo tancích postupnČ ve tĜech vČkových kategoriích. Jedna z nejmladších holþiþek Eliška Barotová se dokonce umístila na tĜetím místČ.
Vedení školy, rodiþe i celý taneþní obor malým baletkám moc gratulují a všichni se budeme tČšit na další rok.
Za rodiþe Dana Podhajská

TradiþnČ každý rok i v Tuþapech obchází stavení Mikuláš s andílkem a þerty. Rozdávají nejen dČtem rĤzné dobroty za pĜíslib dobrého chování.
ZdenČk Chytil
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SPOLEÿENSKÁ KRONIKA
SĖatky
Pavlína Svobodová – Holešov
Adam Kupka – Holešov
Jakub Havránek – BystĜice pod Hostýnem
Martina Babiczová – Ostrava
Alena BĜezinová – Holešov
Petr Krutil – Holešov
Simona Chrobáková – Holešov
Karel Chrobák – Holešov

Narození
Eliška MejstĜíková – Holešov
So¿e Foltýnová – Holešov
Ela Masná – Holešov
Aneta Fusková – Holešov, þ. Žopy
Patrik Spáþil – Holešov
Barbora ěehová – Holešov
Šiimon Hapka – Holešov
Sebastian Kandra – Holešov
Patrik Sedláþek – Holešov
Petr Balšán – Holešov
So¿e SedláĜová – Holešov
Diana Bartošová – Holešov
Anna Gregušová – Holešov, þ. Tuþapy
Viktorie Citnarová – Holešov, þ. Žopy
David Bachner – Holešov

Jubilanti

Emilie BarboĜíková – Holešov
MetodČj Šidlík – Holešov
Marie Skopková – Holešov
Josef Ondruch – Holešov
Vlasta Machálková – Holešov
Božena Válková – Holešov
Radmila Kartousková – Holešov
Anna Poláchová – Holešov
Anna Krejþí – Holešov
Eliška Latzmannová – Holešov
Jaroslav Šesták – Holešov
Božena Šimeþková – Holešov
Ján Pekár – Holešov, þ. Tuþapy
JindĜiška Valentová – Holešov, þ. Žopy
Karla Galetková – Holešov
Božena Pisková – Holešov
Blanka Hudcová – Holešov
Václav Ryšavý – Holešov
Danuše JeĜábková – Holešov
Anastazie Lešinská – Holešov
OldĜich VanČk – Holešov
Anežka Hudeþková – Holešov
Alois Koutný – Holešov
Miroslava Doležalová – Holešov
Violeta Gyurjánová – Holešov
Pavel Roubal – Holešov
Josef HorĖáþek – Holešov
Eva Kolomazníková – Holešov
Jan Kejval – Holešov
Ludmila Botková – Holešov
Anežka Karschová – Holešov
Josef Hrudík – Holešov

Leden 2017

Úmrtí

Valentina HuĖová – Holešov
Jaroslav UhĜík – Holešov
Marie Nelešovská – Holešov, þ. Žopy
Ludmila Machalová – Holešov

Zdenka Krajcarová – Holešov
Marie Wachtelová – Holešov
Vladimír Fuksa – Holešov, þ. Koliþín
ZdenČk Novák – Holešov

Helena Pastrnková – Holešov
Milada Nádvorníková – Holešov
Radovan Bradík – Holešov
Otilie Ovþáþková – Holešov
Miroslav Rozkydal – Holešov
Marie Kasalová – Holešov, þ. Žopy
Josef Talaš – Holešov
Marie Barotová – Holešov
Žo¿e Tomeþková – Holešov
Margita Valdová – Holešov
Božena Valdová – Holešov
Božena Sovadinová – Holešov
Marie Michalíková – Holešov
PĜipravila: Jarmila Medková

Vše nejlepší, Tomášku, ke dni, kdy jsi
svou existencí obšĢastnil tento svČt.
Složili jsme slib, že s tebou budeme na
tvých tĜicetinách pít, abys vČdČl, co je
to žít a jako ty oblíbený být.
Máme tČ rádi.
Vše nejlepší Ti pĜeje
celá Karolovic rodina

Spoleþnost PARZLICH s. r. o., hledá pro svĤj výrobní závod v HulínČ operátora výroby – obsluha vytlaþovací linky. Požadujeme
ukonþené stĜedoškolské vzdČlání, spolehlivost, samostatnost.
Nabízíme dobré ¿nanþní ohodnocení, pĜíspČvek na stravování,
stabilní zamČstnání. Nástup možný ihned. Životopisy posílejte
na: eliska.odlozilova@parzlich.cz.

Inzerujte
v Holešovsku

Odvoz a ekologická
likvidace autovraků
Vystavení dokladu ekolikvidace
vašeho autovraku NA MÍSTĚ

až 1500 Kč za váš vrak
Kontakt: 603 488 727
Prosinec 2016

Autovrakoviště Třebětice
Tel.: 777 550 621, 608 749 219
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Oběd pro veőejnost ve školní jídelně 3. ZŠ
Holešov | V sobotu 12. listopadu mohli rodiþe opČt ochutnat, jak se vaĜí pro jejich dČti
ve školní jídelnČ 3. Základní školy v HolešovČ.
Paní kuchaĜky pĜipravily pro témČĜ 130 zájemcĤ dva chody tak, jak je to u nás bČžné každý školní den. K vývaru s drožćovými knedlíþky si mohli strávníci zvolit vepĜový závitek
s bramborami nebo segedínský guláš s knedlíky. Pod heslem „NevaĜte a pĜijćte v sobotu na
obČd!“ se do školní jídelny kolem sobotního
poledne zaþaly scházet i celé rodiny. Vystát si
frontu u výdejního okénka, odevzdat stravenku, v klidu a v pohodČ vše sníst, nádobí pak
odnést do okénka... nČkteĜí rodiþe si zavzpomínali na svoje školní léta. Také posoudili, jak
moc se zlepšila kvalita a chuĢ jídel. DČtem se
zase líbilo, že mohou rodiþĤm ukázat, jak to
u nás ve školní jídelnČ chodí.
Prázdné talíĜe i pochvaly byly pro paní kuchaĜky velkou odmČnou za jejich práci. Všichni sobotní strávníci urþitČ odcházeli z naší
jídelny nasyceni a spokojeni.
Podobnou akci ve školní jídelnČ poĜádáme druhým rokem, vždy na podzim a na jaĜe.
Již nyní paní vedoucí školní jídelny plánuje,
jaký obČd se bude pĜipravovat pĜíštČ. Nechte
se pĜekvapit, nevaĜte a nČkterou jarní sobotu
opČt pĜijćte k nám - do školní jídelny 3. Základní školy v HolešovČ.
Mgr. Alena MaĢová, vyuþující,
3. ZŠ Holešov

Stezka odvahy v Americkém parku 2016
Holešov | Spolek Proud Holešov dne 18. 11.
2016 v Americkém parku uskuteþnil již IV. roþník Stezky odvahy pro dČti a i širokou veĜejnost.
Tato veþerní akce trvala bezmála 2 hodiny, kdy
každý dČtský úþastník na zaþátku stezky dostal
na ruku svítící proužek. Letošní trasa byla opČt
o nČco zmČnČna, tentokrát vedla pĜes již prĤchozí kopeþek Ptaþí vrch. Ovšem hlavní obmČnou
byly nové živé historické a pohádkové postavy na
jednotlivých stanovištích.
Na stezce, která byla lemována svíþkami
a lampiony, se kromČ malých skĜítkĤ nacházela
þarodČjnice, vlk a Karkulka, bludný mnich, dvojice þertĤ a skupinka napoleonských vojákĤ v dobových uniformách i s kanonem. Rodiþe i dČti si
poĜídili u tČchto postav plno fotogra¿í, dokonce
napoleonští vojáci obþas ukázali stĜelbu z dobových pušek. V cíli pak každé dítČ dostalo diplom,
sladkosti a zdarma teplý þaj. Pro dospČlé zde
bylo nachystané svaĜené víno. DČkujeme všem
návštČvníkĤm za letošní úþast, která pĜesáhla
hranici více než sto dČtí. I pĜes silný vítr, který
nám komplikoval osvČtlení trasy a ozvuþení, se
objevilo plno pozitivních ohlasĤ na prĤbČh této
akce. Nesmíme také zapomenout podČkovat
všem dobrovolníkĤm v roli strašidel, Klubu vo-
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jenské historie francouzského císaĜství BystĜice pod Hostýnem za ukázku dobových vojákĤ
a dČla z 19. století. Rádi bychom také podČkovali
ýeskému þervenému kĜíži Holešov za preventivní zdravotní dohled a kontrolu návštČvníkĤ na

trase a za souþinnost MČstské policii Holešov. Na
¿nancování této akce bylo využito dotaþního titulu z Akce milion mČsta Holešov.
Jakub NevĜala

Holešovsko

A opět tu máme advent...

Zaměstnanci CpS připravili pro klienty zajímavý adventní program.

Holešov | Název advent pochází z latinského
adventus, znamená pĜíchod a je to doba þtyĜ
týdnĤ pĜed Vánocemi.
V našem Centru pro seniory v HolešovČ
také dodržujeme tradice a pro naše obyvatele
toto období má velký význam, aĢ už duchovní, nebo jen jako pĜipomenutí bČžného života
„tam venku“, který se v co nejvyšší míĜe snažíme zprostĜedkovat a vČĜím, že se nám to
daĜí.
Naši obyvatelé se sešli ve svých spoleþenských místnostech na jednotlivých patrech
a zdobili si adventní vČneþky. Již nemá každý
takovou zruþnost a jemná motorika už není
tak „jemná“, ovšem za pomoci instruktorek si
každý zvládl zhotovit svĤj adventní vČneþek,
který si umístil ve svém pokoji. Atmosféra
byla skuteþnČ adventní, provonČná skoĜicí,
badyánem a také vČtviþkami buxusu, z kterých byly vČneþky uvity.
V pátek 25. 11. se v naší modlitebnČ konala pravidelná mše svatá, a to tentokrát za
pĜítomnosti pana dČkana holešovské farnosti
Mgr. Jerzy Walczaka. Již tradiþnČ na žádost
našich vČĜících obyvatel provedl požehnání
adventních vČncĤ. Tímto dČkujeme za tento
bohoslužebný akt, který má pro naše vČĜící
velký význam.
Adventní doba je þasto vnímána jako doba
nákupĤ, uklízení a shonu, ovšem v našem domovČ je to období ztišení, usebrání se a zklidnČní, tak jak to vnímali naši pĜedci.

NicménČ nabídka aktivit je pestrá a každý
si mĤže vybrat, co ho zaujme a þeho se chce
zúþastnit. Do konce roku máme ještČ mnoho
akcí, a tak jmenujme pouze nČkteré: þeká nás
mikulášská nadílka – mikulášská parta, þítající samozĜejmČ Mikuláše, þerty a andČly, projde každiþkým pokojem a potČší touto tradicí
všechny naše obyvatele. Dále je pĜichystáno
vánoþní posezení pro všechny, i s taneþkem
pro mobilnČjší uživatele, obþerstvení i hudba
jsou zajištČny a tradiþní nádherná vánoþní výzdoba vstupních prostor, chodeb i pokojĤ je
samozĜejmostí.
Na každém patĜe se obyvatelé úþastní
zdobení vánoþních stromkĤ, peþení tradiþního cukroví a také výtvarného tvoĜení s tematikou Vánoc. Povídání o adventu, vánoþních
zvycích a celkovČ zimním období je pĜipomínkou tradic i všedního života, které naši uživatelé znali ze svých minulých domovĤ a které
jim zpĜíjemĖují pobyt i v našem DomovČ,
a þtete dobĜe, dovoluji si napsat s velkým D.

Foto | archiv CpS

Péþe, pozornost, empatie a soucítČní jsou
nejen znaky adventní doby, ale také náplĖ služeb v našem Centru pro seniory v HolešovČ.
Na tomto místČ také dČkuji všem našim
sponzorĤm, vČtším i menším, vedení mČsta
Holešova a v neposlední ĜadČ dobrovolníkĤm,
kteĜí pomáhají naší organizaci ¿nancemi,
hmotnými dárky þi vČnováním svého volného þasu – srdeþné Díky. A pokud i vy, kteĜí
þtete tyto Ĝádky, se chcete zapojit do péþe
a zpĜíjemnČní þasu našich seniorĤ, vČzte, že
jste srdeþnČ vítáni a zváni do našeho Centra
pro seniory.
Za všechny uživatele a zamČstnance CpS
si dovoluji þtenáĜĤm Holešovska popĜát požehnané prožití vánoþních svátkĤ a štČstí po
celý rok 2017, dČkujeme za pĜízeĖ a vaši pozornost a tČšíme se na setkání s vámi pĜi spoleþenských akcích. S úctou
Gabriela Holþáková
Instruktorka sociální péþe CpS Holešov

Ekologická likvidace
autovraků ZDARMA
včetně potvrzení na místě

až 1200 Kč za váš vrak
Zajišťujeme i odvoz

Dobrotice, tel.: 776 719 631
Prosinec 2016
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Zámek vystavuje abstraktní obrazy Karla Práška
Holešov | Zámecká galerie v HolešovČ vystavuje obrazy þeského malíĜe Karla Práška, který se Ĝadí mezi pĜední souþasné autory. Výstava je prodejní a bude zpĜístupnČna v dobČ
konání spoleþenských akcí a plesĤ v pĜedních
sálech zámku až do 30. dubna.
„Tvorbu Karla Práška charakterizuje pĜedevším volná abstrakce a nejþastČjšími námČty jsou mČsta a krajina, které zpracovává jakoby do ikonické znakovosti. Divák z nich vyþte
všechny možné emoce od hrĤzy, tajemna až

Vánoþní koncert
Moravských dČtí
ZMċNA ýASU
Vánoþní koncert
Moravských dČtí se bude
konat v HolešovČ
v kostele Nanebevzetí
Panny Marie
26. prosince 2016
v 17:30 hod.
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po krásu a jemnost,“ Ĝekl k výstavČ Ĝeditel holešovského zámku Pavel Chmelík.
Autor se narodil v roce 1950 v Ohrobci
a studoval na École Nationale Superieure des
Beaux-Arts v PaĜíží. Po neúspČšných zkouškách na pražskou akademii se vrhl do tvorby
a zaþal vystavovat, pĜedevším ve Francii, pak

v NČmecku, Holandsku, ale také doma. StĜídavČ tvoĜí v Praze a BožejovČ, vystavuje samostatnČ nebo s Novým sdružením pražských
umČlcĤ.
Naposledy se výstavnČ pĜedstavil na konci
letošního léta v Nové síni v Praze.
Dana Podhajská

Holešovsko

Oprava věžních hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie
Holešov | ěímskokatolická farnost Holešov
s výraznou ¿nanþní podporou mČsta Holešova zahájila generální opravu vČžních hodin ve
farním kostele. Díky tomu, že Holešov stojí na
rovinČ a hodiny jsou umístČny dostateþnČ vysoko, jsou již nČkolik staletí mimoĜádnČ dĤležité - pro vČtšinu návštČvníkĤ a obyvatel centra mČsta pĜedstavují hlavní zdroj informací
o (relativnČ) pĜesném þasu. Protože se v poslední dobČ zaþaly projevovat dva nedostatky
- jednak se zaþaly þasto kazit pĜevody, vedoucí

od vlastního elektrického hodinového stroje
k ruþiþkám, které tudíž obþas „spadly“ þi zaþaly ukazovat nesmyslný þas, a jednak se
projevil zub þasu i na sklenČných cifernících,
na kterých už prakticky zanikla namalovaná
þísla a nČkteré tabulky se rozbily, nechal farní úĜad pĜevody i sklenČné ciferníky vymČnit,
a to renomovanou hodináĜskou ¿rmou Impuls-B z Ostravy. Celková þástka generální
opravy holešovských vČžních hodin je skoro 180 tisíc korun, pĜiþemž mČsto Holešov

Prostory kostelní věže.

Prosinec 2016

pĜispČlo na zachování a zlepšení této veĜejné
služby þástkou 100 tisíc korun, zbytek uhradila
ěímskokatolická farnost Holešov ze svých prostĜedkĤ. Na letošní Vánoce si již budeme moci
kontrolovat správný þas na opravených a jasnČ
záĜících nových cifernících vČžních hodin, nyní
máme možnost pozorovat hodiny na našem
farním kostele „osleplé“, což se podaĜí zhruba
jednou za více než osmdesát let, tedy naše generace už zĜejmČ podruhé „prázdné oþi“ kostelní vČže neuvidí.
Karel Bartošek

Foto | Jana Rohanová
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edna 2016
zahrada

,00
ina Jazzbook
,00
ohňostroj

Město Holešov zve na

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
Vstupné: 100,-

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

Další Āást fasády zámku je dokonĀena

Holešov | V tČchto dnech pracovníci ¿rmy RAPOS Holešov dokonþili další etapu stavebních prací na zastĜešení a fasádách zámku. Tentokrát se
jednalo o západní, pĜesnČji jihozápadní stranu, tedy hlavní vstup do budovy. Tato þást svou nároþností významnČ pĜedþila zatím všechny ostatní.
Nejen že souþástí byl i kamenný portál, jehož oprava byla dokonþena v loĖském roce, také nároþné restaurování znaku v prĤþelí, ale zejména
odkrytí historických omítkových vrstev v celém druhém a tĜetím podlaží si vyžádalo speciální postupy k jejich ukotvení. VČĜíme, že profesionálnČ
odvedená práce ĜemeslníkĤ i technikĤ ¿rmy jako i vysoce odborný pĜístup zástupcĤ státní památkové péþe pĜispČly k tomu, že takto opravený
plášĢ budovy bude bezproblémovČ sloužit dalším generacím. V pĜíštím roce nás už bude þekat poslední, tedy jihovýchodní þást, která by mČla být
dokonþena do konce léta.
Stanislav Julíþek, foto: Jana Rohanová

Prosinec 2016
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ples
Reprezentační

města

Holešova

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)

Hlavní ceny bohaté tomboly - sušička Whirlpool HSCX, skútr Korado a spousta dalších cen!
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
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„Nahotu ani dámské šaty neslíbím, ale budeme
se dobőe bavit,“ őíká Ondőej Blaho
Hvězda večera pochází
z Holešova a rozhodně
se s ní nebudete nudit.
Holešov | Chystá se další, a v poĜadí devátý
reprezantaþní ples mČsta Holešova.
I letošní roþník slibuje kvalitní hudební
zážitek, dobrou zábavu a skvČlé jídlo a hodnotné ceny v tombole.
O tom, že o zábavu nebude nouze, svČdþí
i výbČr moderátora a hlavní hvČzdy veþera.
Bude jím Holešovák Ondra Blaho, kterého
lidé znají mimo jiné z ranního vysílání ýeské
televize, konkrétnČ z poĜadu Dobré ráno.
Ondra Blaho pochází z Valtic, ale v šesti
letech se pĜestČhoval do Holešova. „Strávil
jsem zde krásné dČtství i dospívání, a proto se
sem vracím vždy, když je chvilka þasu. Holešov považuji stále za svĤj domov, a to nejen
proto, že zde mám stále trvalé bydlištČ, ale
také kvĤli rodinČ, kamarádĤm z fotbalu,“ Ĝíká
známý Holešovák.
Je o vás všeobecnČ známo, že máte rád
zábavu. Jaký je váš vztah k plesĤm?
Jeden mĤj kamarád z MČstského divadla Brno o mnČ prohlašuje, že jsem nejlepší
rozhlasový taneþník, ale musí se sejít spousta okolností, abych své taneþní kreace dal na
odiv i veĜejnosti a vČĜím, že ples mČsta Holešova bude pĜesnČ tou pĜíležitostí.

„ýenský ani Lounová
letos nebudou, takže se
nemáte pĜed kým držet
zkrátka.“
Asi se o Vás dá Ĝíct, že jste „trochu“ exhibicionista. VidČla jsem na internetu
Vaše nahé pozadí nebo fotku na toaletČ
:), vidČla jsem Vás i v dámských šatech.
Co plánujete pro holešovský ples? :)
Inkriminované snímky, o kterých hovoĜíte, uzavĜely moji divokou minulost, ke které
se vracím pouze a jenom v soukromí nebo
okruhu blízkých pĜátel (smích), dámské šaty
ani nahotu neslíbím, ale vČĜím, že se v prĤbČhu veþera budeme spoleþnČ dobĜe bavit. Program bude bohatý.
Jste pĜedevším moderátor a zdá se, že
Vás Vaše práce baví. :) Jaké máte další
koníþky a zájmy?
Mám to velké štČstí, že patĜím mezi lidi,
kteĜí se svojí prací opravdu baví. Bohužel na
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více koníþkĤ není pĜíliš þasu. Proto jsem rád,
když se mi podaĜí obþas navštívit nČjaký hudební koncert nebo vybČhnout s kamarády
na fotbalové hĜištČ. Na fotbiš si ale þas umím
najít vždycky. A velmi mČ baví zahrádkaĜení.

nepoþítal. Proto za svĤj nejvČtší dosavadní
úspČch považuji tu skuteþnost, že se mohu
moderováním stále živit a poznávat známé
osobnosti i jinak než skrze televizní obrazovku. Tak nČjak zevnitĜ :)

Jaká byla vlastnČ Vaše cesta z Holešova
do ýeské televize?
Po maturitČ na SPŠ Zlín jsem zaþal pracovat jako obchodník v brnČnském rádiu Kiss
Hády, z vyhĜáté kanceláĜe prodejce reklamního þasu už nebylo daleko k mikrofonu. Po
pár letech praxe v rádiu jsem byl pozván na
casting poĜadu Dobré ráno, ve kterém jsem
z poþátku pĤsobil na pozici rosniþky ( :) ).
Dobré ráno na ýT2 moderuji už þtvrtým rokem a jsem za tuto zkušenost velmi rád.

O jakém povolání jste tedy jako malý
kluk snil?
V útlém dČtství jsem si pĜál být doktorem,
abych mohl pomáhat babiþce s jejími zdravotními problémy. S pubertou pĜišla láska
k rockové muzice a s ní touha být rockovou
hvČzdou (zdravím bývalé spoluhráþe a kamarády z kapely Segment). Dnes už žádné ambice nemám. Jsem rád za to, co je a co bude,
s tím se nČjak poperu :)

Jste mladý a už máte docela dobĜe rozjetou kariéru. Byl to Váš sen být moderátorem? ýeho si ze svých úspČchĤ nejvíc ceníte?
Že budu moderátorem ranního poĜadu, by
mČ po 80 neomluvených hodinách na stĜední
škole kvĤli zaspávání ani ve snu nenapadlo.
(smích) Možná jsem k tomu mČl urþité vlohy,
ale s tímto zamČstnáním jsem opravdu nikdy

A Vaše osobní pozvání do Holešova na
ples?
PĜál bych si, abychom se na plese mČsta
Holešova potkali v hojném poþtu, zatanþili
si, slušnČ se opili, abychom se nemuseli za
nic stydČt, ale mČli si o þem celý rok povídat.
ýenský ani Lounová letos nebudou, takže se
nemáte pĜed kým držet zkrátka ;)
Jana Rohanová
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Holešovská Regata pőiveze Dyka, Olympic Āi Mandrage
a omezí kouőení
Holešov | OrganizátoĜi rodinného festivalu
Holešovská Regata oznamují všem pĜíznivcĤm hlavní jména 7. roþníku festivalu, který
se uskuteþní ve dnech 16. a 17. þervna 2017
na tradiþním místČ - v zahradách zámku Holešov.
Holešovská Regata bude opČt dvoudenní.
Páteþní veþer, tradiþnČ pĜinášející koncerty
výrazných kapel þi interpretĤ þeské hudební scény (v minulých letech napĜíklad Jarka
Nohavici, Tomáše Kluse þi skupiny Kryštof),
tentokrát ponese podtitul Pocta legendám.
Speciálním koncertem v HolešovČ oslaví své
55. narozeniny skupina OLYMPIC.
„Dvouhodinový program bude složen
z nejvČtších hitĤ této þeské hudební legendy. Jde o opravdu mimoĜádnou pĜíležitost
- Olympic k výroþí odehraje pouze pČt koncertĤ – þtyĜi na podzim ve velkých halách
a ten pátý právČ na Holešovské RegatČ. PĜed
koncertem Olympicu ještČ zahraje Katapult
s Oldou ěíhou,“ uvedl Michal Žáþek, Ĝeditel
poĜádající Agentury Velryba.
Pro sobotní program organizátoĜi pozvali
kapely MANDRAGE, MONKEY BUSINESS
a HODINY þi zpČváka JANKA LEDECKÉHO,
sobotní veþer uzavĜe VOJTA DYK a B-SIDE
BAND. Speciálním hostem festivalu bude
známý The TAP TAP ORCHESTRA.
Tradiþní souþástí bude oblíbená soutČž
originálních plavidel. Kompletní program

a témata doprovodného programu oznámí
poĜadatelé zaþátkem pĜíštího roku.
PĜedprodej vstupenek na 7. roþník Holešovské Regaty bude zahájen 1. prosince.
V prvním období pĜedprodeje, až do konce
roku, bude cena vstupenek stejná jako loni.
„Do konce roku bude cena dvoudenní
vstupenky 500, jednodenní pak 290 korun.
DČtské verze vstupenek budou stát 300, respektive 190 korun. Jsme rádi, že i když ná-

klady rostou doslova raketovČ, my vstupenky
pro diváky zdražovat nemusíme. Je to i díky
partnerĤm festivalu, kteĜí nám zachovávají
dlouholetou pĜízeĖ, þehož si opravdu upĜímnČ vážím,“ doplnil Michal Žáþek. OrganizátoĜi
festivalu nedávno oznámili, že mČsto Holešov
prodloužilo dlouhodobou nájemní smlouvu
na prostory zámecké zahrady na dalších pČt
roþníkĤ Holešovské Regaty. V posledních
letech se festival zaĜadil mezi nejvČtší akce
svého druhu v celé ýeské republice. Minulý
roþník navštívilo 21 tisíc divákĤ.
„Pracujeme i na dalších vylepšeních programu a zkvalitnČní servisu a komfortu pro
návštČvníky, chystáme i novinky v oblasti
ochrany zelenČ, životního prostĜedí a zdraví
divákĤ. Jedním ze zásadních zlepšení bude
vyhlášení areálu festivalu za nekuĜáckou
zónu. KouĜení bude povoleno pouze na vyhrazených místech.
„PĜemýšleli jsme o tomto opatĜení již
dlouho, konzultovali jsme je i s kuĜáky, protože i díky našim poslancĤm je toto téma až
pĜehnanČ citlivé. Pro kuĜáky pĜipravíme nČkolik vybavených zón, kde bude dostatek míst
k posezení i popelníkĤ. Jde nám o to, aby kouĜ
uprostĜed davu neobtČžoval nekuĜáckou vČtšinu, a také o to, abychom na zemi po festivalu nenacházeli množství zašlapaných nedopalkĤ. VČĜím, že toto opatĜení pochopí i každý
rozumný kuĜák,“ dodal Michal Žáþek.
(tz)

Iggy Pop a další – olomoucký fotograf Petr Zatloukal pőedstavuje
v Holešově speciální snímky inspirované hudbou
Holešov | Holešovský zámecký New Drive
Club vystavuje snímky olomouckého fotografa Petra Zatloukala. Výstava s názvem
Iggy Pop a další… se Ĝadí k sérii dalších šesti
výstav, které soubČžnČ probíhají v Olomouci
a kterými autor oslavil letošní šedesátiny. Výstava je veĜejnosti pĜístupná bČhem kulturních akcí, které se v hudebním klubu uskuteþní až do jara pĜíštího roku.
Petr Zatloukal pĜedstavuje v HolešovČ kolekci s názvem Muzika. Retrospektivní soubor
pČtadvaceti velkoformátových snímkĤ vznikl
za posledních tĜicet let. Díky speciálnímu
reÀexnímu podkladu dostanou fotky pod ultra¿alovým nasvícením vČtší hloubku. PrávČ
takové svČtelné podmínky zámecký hudební
klub nabízí.
„Na svých fotkách mám rád, když zpČvák
nezpívá, muzikant nehraje. Jde o jistý moment zklidnČní, otevĜení se, nahlédnutí do
nitra - jeho napojení,“ komentuje kolekci autor. Hudbu považuje za nejzásadnČjší souþást
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svého života, jak sám Ĝíká, doprovází jej od
dČtství. Na nejstarších vystavených snímcích
z roku 1986 a 1987 napĜíklad zachytil Ivu Bittovou nebo JiĜího Stivína, na mladších snímcích tĜeba také amerického punkrockového
zpČváka Iggyho Popa.
Autor vyuþuje fotogra¿i na katedĜe výtvarné výchovy pedagogické fakulty v Olomouci. NevyhraĖuje se vĤþi klasické chemické fotogra¿i ani elektronické.
„Používám obČ metody a uþím to i své
studenty. Nemám rád názory, že díky poþítaþovým programĤm se dá s elektronickou fotkou kouzlit. Znám fotografy, kteĜí to dokázali
i s negativem. NejdĤležitČjší je, zda fotka
v sobČ nese obsah, nebo ne. A to pozorný divák pozná,“ dodává Petr Zatloukal.
Jeho olomoucké výstavy bČží až do poloviny prosince, a to na nČkolika místech ve mČstČ. PĜedstavuje na nich fotogra¿e inspirované
PaĜíží, americkými auty þi sametovou revolucí roku 1989.
Dana Podhajská

Holešovsko

Esther Yoo – housle & Czech Virtuosi
Caspar Richter – dirigent
Perly ruské klasické hudby v podání fenomenální houslistky.
M. I. Glinka: PĜedehra k opeĜe Ruslan a Ludmila
D. Šostakoviþ: Koncert pro housle a orchestr
a-moll
P. I. ýajkovskij: Ruský tanec z baletu Labutí
jezero
VIII. roþník koncertĤ MUSICA Holešov zahájí v nedČli 22. ledna 2017 orchestr Czech
Virtuosi s rakouským dirigentem Casparem
Richtrem a korejsko-americkou houslistkou
Esther Yoo. PĤsobí to takĜka jako zázrak, pokud se v dnešním neuvČĜitelnČ konkurenþním
prostĜedí klasické hudby, doslova nabitém
mimoĜádnČ nadanými sólisty, ještČ nČkomu
podaĜí na sebe upozornit. Dvaadvacetiletá
houslistka Esther Yoo je ten pĜípad. Nadšené
recenze jejích koncertĤ od Ameriky po Japonsko a nahrávací kontrakt s nejprestižnČjším
vydavatelstvím Deutsche Grammophone to
jen dokazují. Holešovské publikum si bude
moci umČní Esther vychutnat ve veþeru, který nabídne program sestavený z dČl ruských
skladatelĤ patĜících od svého vzniku k ozdobám koncertních pódií.

V zámecké kovárně zaĀínají staroĀeské Vánoce

Holešov | Jak se lije olovo nebo co skoĜápky na hladinČ vody prozradí o budoucnosti - staroþeské zvyky si od stĜedy 30. listopadu až do poloviny prosince vychutnalo asi dvČ stČ dČtí z mateĜských škol a družin základních škol Holešovska. Speciální program pro nČ již poþtvrté v tČchto
krásných prostorách pĜipravilo MČstské muzeum pĜi MČstském kulturním stĜedisku v HolešovČ. Podle organizátora akce OndĜeje Machálka se
dČti dovČdČly o významu adventu, jak pĜedvánoþní dny prožívali a ctili pĜedkové a co jednotlivé svátky znamenají. PoĜadem je provedl pan kováĜ
a pĜipravena byla také ukázka štČdroveþerní tabule a vánoþního stromeþku zavČšeného podle pĤvodního zvyku na stropČ. Souþástí programu
byla i andČlská dílniþka, dČti si na závČr vyrobily drobný dárek ze vþelího vosku a na cestu od pana kováĜe dostaly také þerstvou vánoþní oplatku.
Text a foto Dana Podhajská (na snímku dČti z MŠ Sluníþko Holešov)
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Kino v Holešově žije! K obnově někdejší slávy
však vyžaduje digitalizaci
V pátek 4. listopadu probČhl v klubu kina
SvČt v HolešovČ první tematický veþer s názvem Indie všemi smysly. Souþástí programu
bylo také promítání celoveþerního ¿lmu Cizí
obČd. Iniciativa Holešovské kino ve spolupráci se spolkem Každý mĤže pomáhat, ¿lmovým
sbČratelem a znalcem VítČzslavem Tichým
a dalšími nadšenci pro kino plánuje na rok
2017 další obdobné veþery, realizované pĜibližnČ jednou za þtvrtletí. TČšit se mĤžete
na klasiky svČtové i domácí kinematogra¿e
v kombinaci s doprovodným programem (napĜíklad pĜednáška, hudba, speciální menu kavárny) na pĜíslušné téma.
Cílem tČchto spoleþenských akcí je vzkĜísit kino SvČt jako prostor pĜednČ (i když ne
výhradnČ) urþený k promítání. V souþasné

dobČ je hlavní sál kina vybaven pouze promítaþkou na analogový kino¿lm, což je velkou
pĜekážkou pro promítání ¿lmĤ mladších než
tĜi þtyĜi roky a pro distribuci premiér obecnČ. Naopak kinu chybí profesionální digitální
projekþní technika a ozvuþení, které jsou ve
stávajících plnČ funkþních kinech standardem
a nezbytností.
Velké úsilí budeme v roce 2017 vČnovat
právČ možné digitalizaci techniky ve velkém
sále kina SvČt. Vedle prostĜedkĤ z rozpoþtu
mČsta je velkou šancí podpora z Fondu kinematogra¿e. Ten tradiþnČ na jaĜe vyhlašuje dotaþní výzvu na digitalizaci a modernizaci kin,
která v roce 2016 rozdČlila celkem 10 milionĤ
korun. Jedním z úspČšných žadatelĤ o dotaci
– a jedním z mČst, kde se obecnČ kino digita-

lizovalo – byla v roce 2016 také Napajedla. Ta
z grantu získala 800 tisíc korun, þímž pokryla
témČĜ tĜetinu nákladĤ na digitalizaci tamního kina. Kino „v novém“ v Napajedlech profesionálnČ a nadšenČ provozuje tamní Klub
kultury od letošního Ĝíjna; promítání probíhá
bČžnČ pČt dnĤ v týdnu a celkovČ se týdnČ jedná o více než desítku projekcí. …Srovnejme
to s jednotkami promítání roþnČ v HolešovČ!
Jsme pĜesvČdþeni, že mČsto tohoto formátu,
dĤležitosti a se svou spádovostí si profesionální kino jednoznaþnČ zaslouží. Je možné to
formulovat i tak, že je ostuda, že Holešov své
digitální kino ještČ stále nemá.
Michal ŠuráĖ,
Iniciativa Holešovské kino,
holesovskekino.joomla.com

Letos již poĀtrnácté děti rozsvítily vánoĀní strom v TyMy
Holešov | Ve þtvrteþní podveþer 24. 11. se
na zahradČ TyMy již tradiþnČ rozzáĜil vánoþní strom. Pod rozsvíceným smrkem všechny
pĜítomné pozdravil také pan starosta Rudolf Seifert. Za zvuku trubky nastoupily dČti
z folklorního souboru Zrníþko a Malá Rusava, poté spoleþnČ zazpívaly vánoþní písniþku
a tím všechny pĜítomné pozvaly na vánoþní
program, který pokraþoval v tČlocviþnČ TyMy.
V programu vystoupily dČtské soubory z Hané
a Valašska. DČti z folklorního souboru Zrníþko
SVý – TyMy všechny pĜítomné potČšily svým
milým vánoþním programem. Po Zrníþku vystoupily dČti z folklorního souboru JabloĖka
s vánoþními písniþkami. Na závČr vystoupila

mladší dČvþata z dČtského folklorního souboru Malá Rusava. Ve svém programu pĜipomnČla staré lidové hry a také písniþky a koledy z Valašska. Všechna vystoupení sklidila od
divákĤ zasloužený potlesk. Atmosféru celého
programu umocnila výzdoba v podobČ betlému a vánoþních stromĤ. Všem úþinkujícím
i jejich vedoucím dČkujeme za pĜíjemnČ strávené chvíle. Tato akce se konala pod osobní
záštitou europoslankynČ Olgy Sehnalové a za
podpory mČsta Holešov. Všem pĜejeme klidné a pohodové Vánoce a tČšíme se na pĜedvánoþní setkávání pĜi rĤzných tradiþních akcích
v našem mČstČ.
Jarmila Vaclachová

Rozsvícení vánoĀního stromu v TuĀapech
Holešov | První adventní nedČli si obþané
Tuþap poprvé v historii obce rozsvítili vlastní
vánoþní strom.
Celý podveþer provázela klidná pohodová
nálada, do které pĜispČlo i pČvecké trio místních žen, které zazpívaly nČkolik vánoþních
písní. Až se náves ponoĜila do veþerního pĜítmí, místní dČti vyvolaly vílu SvČtlušku a její
kouzelnou lucernou rozsvítily vánoþní strom.
Po celou dobu akce mČli obþané nachystáno výborné obþerstvení, které pĜipravily þlenky osadního výboru.
Touto cestou bych chtČl popĜát obþanĤm
Tuþap pĜíjemné a klidné prožití svátkĤ vánoþních.
ZdenČk Chytil,
pĜedseda OV Tuþapy
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Podzimní setkání u zahrádkáőţ v Holešově
V DomČ zahrádkáĜĤ v HolešovČ se v úterý
22. 11. 2016 sešli nejen þlenové, ale i ostatní
obþané k posezení a tvoĜivé práci - k vytváĜení
adventních dekorací pro své domovy. Sešlo se
nČco pĜes 50 úþastníkĤ. Vedení a odbornou
radu nám udČlovala naše pĜedsedkynČ Vlasta
ýablová jako v minulých letech.
Ženy tvoĜily a muži zase pod odborným
vedením místopĜedsedy Lubomíra Zavadila
provádČli degustaci slivovice. MČli k hodnocení 11 vzorkĤ. Hodnotili vĤni, chuĢ, þirost.
Nejvíce bodĤ získal vzorek pana Janalíka
z Holešova. Ženy pĜipravily také ochutnávku
zeleninových salátĤ z výpČstkĤ našich zahrádek, domácího chleba, ale i pikantních pomazánek.
Pozvání pĜijali starosta mČsta R. Seifert,
který je také þlenem naší ZO, a místostarosta J. ChmelaĜ. I oni se stali þleny hodnotící

komise. Dalšími hosty bylo vedení výstavištČ Floria KromČĜíž. Akce se jim velmi líbila
a požádali naši pĜedsedkyni o spolupráci na
vánoþních trzích v KromČĜíži.
Ve spolupráci s paní Mgr. Ságnerovou,
která pomáhá postiženým, jsme mČli možnost
podpoĜit spolek AUXILIUM koupí výrobkĤ
matek, které se starají o své postižené dČti. Je
to její velmi krásná a záslužná þinnost.
Všem obþanĤm našeho mČsta, ale i þtenáĜĤm Holešovska pĜejeme pokojné vánoþní
svátky a v novém roce pevné zdraví.
TČšíme se na vaši úþast na našich akcích
v pĜíštím roce. Informace poskytujeme hlavnČ v našich vývČsních skĜíĖkách na námČstí
u drogerie p. Janalíka a u Domu zahrádkáĜĤ
na Dlažánkách. TČšíme se na vaši pĜízeĖ.
Výbor ZO ýZS Holešov

Advent v Holešově zpőíjemnili Banana Vox a Standa Hložek

Holešov | Úžasné hudební vystoupení pĜedstavil v holešovském kinČ divákĤm pČvecký soubor Banana Vox s populárním zpČvákem Standou
Hložkem. Za všechny pĜítomné fanoušky ze srdce dČkuji Monice Vyhlídalové a Pavlu BĜezinovi za nádherný adventní zážitek!
Mgr. Svatava Ságnerová

Zámek Holešov pőedstavuje šedesát betlémţ z celého ÿeska
Holešov | Šedesát betlémĤ z celé ýeské republiky vystavuje od 26. listopadu sala terrena holešovského zámku. Betlémy skĜíĖové,
k zavČšení, rozložené na jednotlivé ¿gurky
nebo pojaté zcela netradiþnČ v nejrĤznČjších
velikostech a z nejrĤznČjších materiálĤ, jako
je tradiþní dĜevo, dále keramika, sklo, kukuĜiþné šustí, sláma, klasická i paliþkovaná krajka a dokonce i patchwork, budou k vidČní až
do konce roku. „DĤraz klademe pĜedevším na
rozsah a pestrost výstavy. Zatímco loni jsme
návštČvníkĤm pĜedstavili þtyĜicet betlémĤ,
letos se nám podaĜilo získat šedesát opravdu
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krásných kouskĤ. Spolupracovali jsme s nejvyhlášenČjšími institucemi, jako je tĜebechovické a jindĜichohradecké muzeum betlémĤ,
ale také se soukromými sbČrateli a ĜezbáĜi.
NČkteré betlémy vznikly speciálnČ pro tuto
výstavu a nČkteĜí ĜezbáĜi nám je dokonce
vČnovali,“ Ĝekl Ĝeditel holešovského zámku
Pavel Chmelík. Ze soukromých sbírek byla
do Holešova zapĤjþena napĜíklad kolekce
betlémĤ od Jany Doþkalové KobzáĖové, dcery valašského malíĜe Jana KobzánČ. ýtrnáct
z nich pochází z její sbČratelské þinnosti a šest
dalších sama vytvoĜila malbou na sklo. Sala

terrena návštČvníkĤm nabízí i slavný HejĤv
betlém, dílo valašského lidového ĜezbáĜe Josefa Heji, vyĜezaný pĤvodnČ pro halenkovský
kostel. Jeho mistrovské dílo mČĜí 160 centimetrĤ. Za pozornost stojí také velký betlém
ostravského ĜezbáĜe Ladislava Krále se þtyĜiceticentimetrovými ¿gurkami. Jeden ze svých
betlémĤ zapĤjþil do Holešova také František
Zuska, zlínský výrobce ze slámy. Výstava
betlémĤ je na zámku v HolešovČ otevĜena
vždy od úterý do nedČle od 9 do 12 a od 13 do
17 hodin. Výjimkou budou vánoþní svátky.
Dana Podhajská
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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 souboru Czech Ensemble Baroque Roman Válek
obnovení velikonoþního oratoria skladatele
s moravskými koĜeny Františka Xavera Richtera. Deposizione dalla croce - Snímání z kĜíže
– bylo poprvé a zatím naposledy možné slyšet
pĜesnČ pĜed 268 lety na Velký pátek v Manheimu. Tam zĤstalo zapomenuto velkolepé
dílo mohutného zvuku, které stálo na pĜerodu
doby baroka a klasicismu.
Oprášit partituru – zrestaurovat – pĜipravit ke svČtové premiéĜe
Po témČĜ tĜech stoletích, kdy se na dílo zapomnČlo, se Roman Válek pustil do zrestaurování notace a vypravil dílu novou svČtovou
premiéru. 21. bĜezna 2016, v mezinárodní den
staré hudby, bylo s úspČchem uvedeno v BrnČ
v kostele svatých JanĤ v rámci Velikonoþního
festivalu duchovní hudby. Tato premiéra byla
prostĜednictvím ýeského rozhlasu Vltava pĜímým pĜenosem vysílána nejen do ýeské republiky. Evropskou rozhlasovou sítí EBU byl
koncert pĜenášen do dalších sedmi zemí Evropy. O den pozdČji jej soubor vrátil do kraje
skladatelova rodištČ a místa jeho dlouholetého pĤsobení – na zámek v HolešovČ.
Za hudebním nastudováním díla s Czech
Ensemble Baroque, který se specializuje na
stylovou interpretaci s dobovými nástroji,
stojí jeho dirigent Roman Válek, jeho sborovou složku Ĝídí Tereza Válková. Oratorium
vypráví pČt sólových rolí, které byly svČĜeny
skuteþnČ pĜedním interpretĤm. V roli MáĜí
Magdaleny se pĜedstavila sólistka Národního
divadla, manželka sólisty Adama Plachetky,
a hlas o¿ciální verze þeské státní hymny KateĜina KnČžíková. Skuteþnou raritou, jehož spolupráci se podaĜilo získat, je mužský soprán
Philippa Mathmanna (NČmecko). Sopránovou roli Nykodéma zastává stálá sólistka
Czech Ensemble Baroque Lenka Cafourková
Ćuricová, kontratenorovou roli Šimona Piotr
Olech (Polsko). Josefa z Arimatie pro novou
nahrávku zvČþní þerstvý držitel Ceny Thálie
tenorista Jaroslav BĜezina.
Nové CD ve spolupráci s vydavatelstvím
Supraphon
Projekt natáþení podpoĜilo ¿nanþnČ pĜes
70 pĜispČvatelĤ v kampani prostĜednictvím
serveru hithit.cz a už pČt dní pĜed jejím ukonþením pĜekroþila vybraná þástka svĤj limit
o 5 %. Po úspČšném CD s Richterovým Requiem, které soubor poĜídil v roce 2014 a které
v nČmecky mluvících zemích již témČĜ pĜesáhlo tĜi tisíce prodaných nosiþĤ, zvČþní na nové
dvoj-CD i oratorium Deposizione dalla croce. Nahrávání se uskuteþnilo v kvČtnu 2016
a u vydavatelství Supraphon vychází v prosinci 2016. Nebude snad však poslední – Rich-
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terovu dílu se bude soubor vČnovat i nadále,
v plánu je hned nČkolik dalších obnovených
premiér. Znovu se tak snad dostane pozornosti geniálnímu a opomíjenému þeskému
rodákovi, jehož dílu Czech Ensemble Baroque
vrací život.
Czech Ensemble Baroque
Ansámbl, zabývající se stylovou interpretací dČl starších slohových období v autentické interpretaci na dobové nástroje, založil
dirigent Roman Válek roku 1998. Soubor má
tĜi složky: orchestr, vokální ansámbl a sólisty.
Dramaturgie tČlesa zasahuje do všech žánrĤ
zejména baroka a klasicismu. ýleny jsou profesionální instrumentalisté a zpČváci z ýeské
republiky, Slovenska, Maćarska, Polska a NČmecka.
Šéfdirigentem tČlesa je od poþátku Roman Válek. Funkci koncertního mistra zastává Peter Zajíþek a Elen Machová, vedoucím
vokálního ansámblu je Tereza Válková. Mezi
kooperující umČlce patĜí napĜíklad: Adam
Plachetka, Jean-Francois Lombard, Markéta Cukrová, Roman Janál, Jaroslav BĜezina, Anna Mikolajczyk, Marie Fajtová, Joel
Frederiksen, Michaela Koudelková, Ludmila Peterková, Barbara Maria Willi, Monika
Knoblochová, László Borsódy, Marek Štryncl
a další. Z interpretĤ jiných žánrĤ je to napĜíklad houslista Pavel Šporcl nebo zpČvák
VojtČch Dyk. Na scénických projektech spolupracuje ansámbl s významnými režiséry:
Constance Larrie, Jana JanČková, JiĜí Nekvasil, Michael Tarant, Ladislava Košíková a jiní.
Dramaturgii tČlesa tvoĜí kantáty, opery,
koncerty a symfonie pĜevážnČ z období baroka a klasicismu.
Od záĜí 2012 realizuje ansámbl svĤj vlastní velký abonentní cyklus staré hudby BACHA NA MOZARTA! v brnČnském Besedním
domČ, který je první svého druhu na MoravČ.
Profesionální koncertní þinnost uskuteþĖuje
také pravidelnČ ve Zlínském kraji. Soubor je
rezidenþním ansámblem Hudebního festivalu

Znojmo, kde uvedl Ĝadu þeských i svČtových
operních premiér, komorních i kantátových
koncertĤ, za nČž je vysoce hodnocen odbornou kritikou, vþetnČ 3 nominací na Cenu
Thálie. Soubor je zván na prestižní festivaly
(Smetanova Litomyšl, JanáþkĤv Máj, Mitte
Europa, Dni starej hudby Bratislava, Muzika
Baltycka GdaĖsk, Koncertní cyklus FOK, Velikonoþní festival duchovní hudby Brno, Musica Holešov aj.) a od roku 2006 spolupoĜádá
TĜebíþský operní festival.
Od roku 2003 organizuje Czech Ensemble
Baroque vlastní hudební workshop Letní škola barokní hudby (na zámku Holešov), který
je urþen mladým hudebním profesionálĤm
v oboru stará hudba.
Soubor intenzivnČ spolupracuje s ýeskou
televizí a rozhlasem na záznamech dramaturgicky objevných titulĤ (Rameau: Platée
– 1. þeský videozáznam opery, Mysliveþek:
Montezuma – 1. svČtová nahrávka, Lully: Te
Deum – 1. þeská nahrávka). Soubor natoþil
nČkolik projektĤ pro nejvýznamnČjší evropský rozhlas WDR a NDR (DE), pravidelnČ natáþí pro EBU (Evropská vysílací unie).
ÚspČšné CD souboru „Händel Oratorio
Arias“ s barytonistou Adamem Plachetkou,
sólistou VídeĖské opery a Covent Garden bylo
velmi kladnČ ocenČno naší i zahraniþní kritikou. VĜele byla pĜijata také dvČ turné – Bach
Oratorio Arias i „Molieri“, recitál nejznámČjších operních árií W. A. Mozarta a skvČlých,
leþ zcela neznámých a znovuobjevených operních árií A. Salieriho.
Soubor si vytyþil jako svĤj dlouhodobý
umČlecký cíl objevení a restauraci díla významného þeského rodáka F. X. Richtera.
Dosud natoþil ve svČtové premiéĜe pro ¿rmu
Supraphon Requiem Es dur a pašijové oratorium Deposizione dalla croce. V každém následujícím roce vydá soubor další titul. Petra
Švandová
CD je možné zakoupit v informaþním
centru v HolešovČ jako vánoþní dárek.

Holešovsko

MÍSTNÍ ORGANIZACE
ýESKÉ STRANY SOCIÁLNċ DEMOKRATICKÉ V HOLEŠOVċ
dČkuje pĜíznivcĤm a sympatizantĤm ýSSD za projevenou
dĤvČru v uplynulém roce. SouþasnČ pĜeje všem obþanĤm
pĜíjemné prožití svátkĤ vánoþních a hodnČ štČstí, zdraví
i osobní spokojenosti v nadcházejícím roce 2017.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

...pĜinesou skauti do kostela Nanebevzetí
P. Marie v HolešovČ v nedČli 18. 12. 2017
na mši sv. v 9:30 hod. Z kostela si je mĤžete odnést i 23. a 24. 12. Celý poslední týden
pĜed Vánocemi bude betlémské svČtlo také
u AndrýskĤ v kvČtináĜství u hĜbitova.
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Ceny vody pro rok 2017
Vážení odbČratelé,
na základČ respektování podmínek Státního fondu životního prostĜedí ýR vycházejících
z ¿nanþní udržitelnosti realizovaných projektĤ – rekonstrukce ýOV Hulín, ýOV ChropynČ,
RozšíĜení a rekonstrukce úpravny vody v aglomeraci KromČĜíž
a Výstavba kanalizace a výtlaku OV z BezmČrova na ýOV Postoupky, na které byly spoleþnosti poskytnuty dotace ze SFŽP
ýR a Evropských fondĤ, rozhodlo pĜedstavenstvo spoleþnosti
dne 21. 11. 2016, že s úþinností od 1. 1. 2017 vstupují pro zákazníky VodovodĤ a kanalizací KromČĜíž, a. s. v platnost tyto ceny za
dodávku vody pitné a za odvádČní a þištČní odpadních vod:
Voda pitná
Voda odpadní
Cena celkem

Cena bez DPH Cena vþ. DPH 15 %
31,63
36,37
33,51
38,54
65,14
74,91

Zvýšení ceny vody pitné a vody odpadní oproti roku 2016 je
celkem o 1,47 Kþ, tj. o 2 % vþetnČ DPH. Celková cena za jeden
litr spotĜebované pitné vody vypuštČné do veĜejné kanalizace je
0,075 Kþ vþ. DPH.
Cena vody pitné je stanovena za 1 m3 (1 000 litrĤ) odebrané pitné vody.
Cena vody odpadní je stanovena za 1 m3 (1 000 litrĤ) odpadní
vody vypuštČné do veĜejné kanalizace.
Zvýšení cen vody pitné a vody odpadní je zásadnČ ovlivnČno
úspČšným þerpáním dotací z Evropských fondĤ a z Operaþního programu Životní prostĜedí v uplynulých letech. V letech
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2010–2014 nám byly poskytnuty dotace na výše uvedené rekonstrukce ve výši 212,7 milionu korun. Dalších 101 milionĤ korun
bylo ¿nancováno z rozpoþtu spoleþnosti Vodovody a kanalizace
KromČĜíž, a. s. V roce 2017 obdržíme dotaci ve výši 25,4 milionu
korun na projekt ZkapacitnČní prameništČ a zvýšení jakosti pitné vody z prameništČ Hulín. Jednou z podmínek pĜijetí dotací
je zajištČní obnovy tohoto majetku postupným zvyšováním ceny
až k dosažení tzv. plnČ nákladové ceny služby. Tato podmínka
¿nanþní udržitelnosti projektu se realizuje prostĜednictvím
stanovených cenových rozmezí (minimální a maximální rozpČtí ceny) pro vodu pitnou a vodu odpadní dle ¿nanþních analýz
jednotlivých projektĤ. Podmínka je splnČna, pokud budou ceny
pro vodu pitnou a odpadní dosahovat stanoveného cenového
rozmezí, v opaþném pĜípadČ by nedodržení podmínky mohlo
vést ke vrácení þásti þi celé dotace. Schválená cena pro rok 2017
dosahuje u vody pitné 94,42 % ceny pro vodu pitnou stanovené
dle ¿nanþní analýzy a cena vody odpadní dosahuje 95,25 % ceny
pro stoþné dle ¿nanþní analýzy. Finanþní udržitelnost projektu
musí být zabezpeþena po dobu 10 let od ukonþení realizace akce,
tj. do roku 2025.
Cenová politika spoleþnosti Vodovody a kanalizace KromČĜíž, a. s.
je i pĜes tlak na nárĤst cen vody pitné a vody odpadní dlouhodobČ utváĜena tak, aby udržovala výši ceny vody pitné a odpadní
pod prĤmČrem cen v ýeské republice a zároveĖ byla schopna
zajistit zákazníkĤm vysokou kvalitu služeb v požadovaném rozsahu.

Ing. Ladislav Lejsal
pĜedseda pĜedstavenstva

Holešovsko

Mikulášský turnaj úspěšný pro DFK Holešov
Holešov | Již podeváté pĜivítal o první prosincové nedČli Holešov fotbalistky z tuzemska
i zahraniþí – Dívþí fotbalový klub Holešov,
z. s. uspoĜádal svĤj tradiþní Mikulášský turnaj, který byl opČt akcí mezinárodní. V hale
1. ZŠ Holešov se pĜi zahájení setkala dČvþata z klubĤ Zlínského kraje, ze Slovenska
(FC DusĐo ŠaĐa) i z Polska (Goczalkowice Zdrój), aby si vyslechla pozdrav starosty
mČsta Holešov Mgr. Rudolfa Seiferta, Josefa
Smýkala a dalších hostĤ. Systém turnaje svedl
k vzájemnému souboji všechny celky – hrálo
se systémem každý s každým, k vidČní byly
velmi napínavé souboje a až do posledního
hvizdu se rozhodovalo o koneþném poĜadí.
Domácí tým, po podzimní sezónČ oslabený
o zranČné opory, díky bojovnému výkonu
a podpoĜe svých bývalých hráþek, hrajících
dnes v barvách prvoligového FC Slovácko,
mile pĜekvapil: po tĜech výhrách sice zbyteþnČ daroval body BaĢovu a Lužkovicím, poté
zaslouženČ prohrál s nejlepšími Polkami, ale
ve svém posledním duelu Holešov zabojoval
a zcela pĜekvapivČ porazil favorizovaný tým
ŠaĐy 1:0 brankou Adriany Ševþíkové, þímž získal bronzovou pĜíþku! Po nČkolika hubených
letech tak DFK koneþnČ získal medailovou
pĜíþku, která snad bude povzbuzením do nelehkého fotbalového jara.
Celý turnaj se kromČ fotbalové atmosféry nesl i v tradiþní atmosféĜe charity a podpory handicapovaným lidem – díky podpoĜe
pĜítomných týmĤ získala obecnČ prospČšná
spoleþnost Auxilium (peþuje o zdravotnČ handicapované dČti) þástku 3 000,- Kþ za prodej
výrobkĤ z pracovních dílen, ve kterých tvoĜí
svá díla maminky nemocných dČtí…
Za zdárný prĤbČh celé akce si zaslouží
podČkování všechny hráþky a jejich trenéĜi,

dČkuji také rozhodþím Radku Novákovi a Tomáši Zakopalovi, velký dík patĜí þasomČĜiþi
a fotografovi Jaromíru TomšĤ ml. FinanþnČ
turnaj podpoĜili: mČsto Holešov, zastupitelé
mČsta Mgr. Svatava Ságnerová, ing. Jaromír
TomšĤ a Pavel Karhan, dále dČkuji spolku
Každý mĤže pomáhat, z. s.; spolku Krajská
rada AŠSK ýR Zlínského kraje, z. s.; Vladimíru Trnkovi a MarkétČ Ehrlichové. PodČkování
rovnČž patĜí trenéru domácího týmu Františku BČlíþkovi za úspČšné kouþování celku DFK
Holešov a také vedení 1. ZŠ Holešov za tradiþní spolupráci pĜi organizaci celé akce.
DFK Holešov: KateĜina Kasalová, Sára
Illéšová, Terezka Pospíšilíková, KateĜina Božková, Adriana Ševþíková, Kristýna Zichalová,
Dita HovoĜáková, Romana Trhlíková, Eva

SklenaĜíková, Beatrice Kotasová, Eliška Klevetová, Monika ěiháková, Veronika KolaĜíková a Mája Foltýnová.
Mgr. Svatava Ságnerová

Výsledky:
1. Goczalkowice Zdrój
2. FC Dusľo Šaľa
3. DFK Holešov
4. Lužkovice
5. Baťov
6. Březnice
7. Březůvky
8. Valašské Klobouky

16 bodů
14 hodů
12 bodů
10 bodů
9 bodů
8 bodů
4 body
4 body

Koupím tuto
ohýbanou stČnu

Tel.: 603 447 040
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Rok 2016 MS ÿÿK Holešov
Holešov | Blíží se konec roku 2016, zkusím
tedy udČlat malé ohlédnutí za tím, jaký pro
nás „þervenokĜižáky“ byl.
Rok od roku se zvyšuje poþet akcí, na nČž
jsme zváni, abychom zajistili zdravotní dozor,
a tím pomohli organizátorĤm v jejich þinnosti. Je to pro nás pozitivní jev z nČkolika dĤvodĤ. Jednak v tom, že má smysl a nutí nás to na
sobČ pracovat, také v tom, že se nemusíme bát
zvČtšovat naši þlenskou základnu s tím, že bychom nemČli pro þleny, kteĜí chtČjí být aktivní, využití. V neposlední ĜadČ nás to utvrzuje
v tom, že naše þinnost má smysl.
NejvČtším podílem zajištujeme akce mČsta Holešova, MKS Holešov a dále místním
organizacím, konkrétnČ SVý TYMY, Klubu
výsadkových veteránĤ, obþanskému sdružení
Proud Holešov, Drásal teamu. Pro tyto organizace pomáháme na již tradiþních akcích
jako Den pro zdraví, Den dČtí, Branný závod,
Rozlouþení s prázdninami, Dožínky mikroregionu Holešovsko, Den bez aut, Stezka odvahy. V letošním roce jsme se rozhodli uspoĜádat vlastní akci ve spolupráci s Jednotou
bratrskou, která nám propĤjþila své prostory.
NovČ jsme byli pĜizváni na akci, kterou poĜádal OV obce Žopy s názvem Zábavné odpoledne pro fšecky.
V letošním roce mohu kladnČ zhodnotit to,
že se nám podaĜilo díky mimoĜádné dotaci od
mČsta Holešova zakoupit resuscitaþní ¿gurínu
dospČlého muže. Tato je vybavena elektronickou signalizací pro kontrolu správného provádČní kardiopulmonální resuscitace. Figurí-

nu jsme prvnČ pĜedstavili na naší akci Sobotní odpoledne u Ámose s ýýK, která se konala
20. 8. 2016. Od té doby je s námi na všech akcích, kde máme pro veĜejnost ukázky poskytování první pomoci. A rozhodnČ smysl jejího
poĜízení bude naplnČn.
Co se bohužel ani nám nevyhýbá, jsou
pomluvy a drby. Takže jen krátce sdČlím, že
veĜejnČ nepodporujeme žádnou politickou
stranu, ale jsme rádi, když pĜedstavitelé mČsta zavítají k nám, aby i oni si zkusili, co obnáší napĜíklad pár minut oživovat þlovČka se
zástavou srdeþní þinnosti, aĢ jsou z jakékoliv
strany þi politického uskupení. StejnČ tak se
to týká všech ostatních lidí bez rozdílu rasy,

náboženského vyznání, pohlaví nebo sexuální
orientace. Ke všem pĜistupujeme stejnČ!!!
Tyto naše aktivity by samozĜejmČ nebyly
možné bez našich þlenĤ, ale také dobrovolníkĤ, kterým tímto dČkuji za obČtavou þinnost
a podporu, podotýkám zdarma, a také našim
novým mladým þlenĤm Filipu Kolíbalovi
a JiĜímu Bílkovi, aby vydrželi i v dalších letech
s námi.
Nyní Vám už popĜeji klidné prožití posledních pár dnĤ tohoto roku, hlavnČ ve zdraví a v roce 2017 aĢ se v hojném poþtu opČt setkáváme na nejrĤznČjších akcích.
Pavel Šlechta,
pĜedseda MS ýýK Holešov

Vzpomínka na Leopolda Lišku
PĜed deseti lety, 11. prosince 2006, zemĜel významný Holešovák, Ing.
Leopold Liška. I když
se narodil v PĜerovČ
(9. 5. 1940), od raného
dČtství žil v HolešovČ,
kde mČli jeho rodiþe
zahradnictví. Už ve studentských letech na
gymnáziu se zapojil do života našeho mČsta
– jako nadaný sportovec hrál první ligu þeské házené. Po absolvování Vysokého uþení
technického v BrnČ (1963) se zaþal vČnovat
„velké vodČ“ – pĜehradám a dalším vodním
dílĤm. Pracovní povinnosti jej nejprve zavály
do Ostravy, poté na ONV KromČĜíž, brzo de¿nitivnČ zakotvil v HolešovČ a dojíždČl do práce
v Jihomoravských vodovodech a kanalizacích
v KromČĜíži. Ale nevČnoval se jen pracovním
povinnostem. Celých þtyĜicet let byla jeho
vášní ¿latelie, ve které dosáhl špiþkové úrovnČ v celostátním mČĜítku. ěadu let pĤsobil
jako jednatel holešovského Klubu ¿latelistĤ,
byl významným þinovníkem i nČkdejšího Svazu þs. ¿latelistĤ a pozdČji i Svazu þeských ¿la-
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telistĤ, ve kterém byl až do roku 2005 þlenem
jeho pĜedsednictva i výkonného výboru v Praze. Sbíral pĜedevším známky pĜedváleþného
ýeskoslovenska a nejstarší vydání Rakouska.
Jeho výstavní exponáty byly ocenČny na ĜadČ
výstav pozlacenými a stĜíbrnými medailemi,
sám organizoval mnoho výstav, a to nejen
v HolešovČ, ale i mezinárodní v BrnČ apod.
KromČ ¿latelie byl také aktivním stolním
tenistou a jak jeho pĜátelé a známí dobĜe vČdí,
vášnivým chataĜem. MénČ známé už je, že se
pĜipojil k zálibČ své paní, která sbírala historické pohlednice pĜedevším z období Rakouska-Uherska a pomohl jí systematicky rozšíĜit
významnou sbírku pohlednic, která se stala
zdrojem dvou vlastivČdných publikací.
Zajímavé je, že všichni, kdo Leopolda
Lišku znali, bez výjimky oceĖují jeho mimoĜádnČ pĜátelskou, vlídnou povahu, obČtavost
a kolegiální vztah ke spolupracovníkĤm, ¿latelistĤm, kamarádĤm i známým. Jeho sociální cítČní a empatie jej pĜimČly i k politické
angažovanosti v socialistických stranách. Po
revoluci pĤsobil Ĝadu let jako zastupitel a þlen
Rady mČsta Holešova a i v tČchto funkcích

ze všech sil pĤsobil pro dobro svého mČsta
a svých spoluobþanĤ.
Ing. Leopold Liška byl skuteþnČ významnou a vysoce oblíbenou osobností, je velká
škoda, že své blízké, pĜátele, spolupracovníky,
¿latelisty i spoluobþany opustil tak brzo.
Redakce

OPRAVA
V þlánku o þinnosti T. J. Sokol Holešov
došlo pĜi pĜepisu þlánku pro redakci
Holešovska k zámČnČ jména u dlouholeté cviþitelky žen Olgy KoláĜové (chybnČ uvedeno KolaĜíkové). I když už není
mezi námi, svou dlouholetou þinností
nejen pĜed znovuobnovením Sokola, ale
i po jeho obnovení v roce 1989 patĜila
mezi první organizátory a cviþitelkou
žen byla do vysokého vČku. Jejími cviþebními hodinami prošel znaþný poþet
žen, které na ni rády vzpomínají.
Alena Neradilová

Holešovsko

Od Golesouici k Holešovu. Jak se vyvíjel název města?
Holešov | UrþitČ jste si nČkdy položili otázku, jak se název našeho mČsta psal v minulých
staletích a zda se nČjak lišil od podoby a tvaru, v jakém jej píšeme dnes. RozhodnČ nebyl
vždycky stejný. Lišil se dobou vzniku písemné památky, použitým jazykem, ale ovlivĖovala ho i znalost a peþlivost písaĜe. Všechny
tyto okolnosti musíme opatrnČ zvažovat,
abychom se vyhnuli zbyteþným historickým
omylĤm. NapĜíklad když je mladší nČmecký
tvar uplatnČn v názvu historické akce, která
se týká období poþátku 17. století, pro které
byla v psaném projevu typická nadvláda latiny a þeštiny. Obrátili jsme se proto na PhDr.
ZdeĖka Pokludu, emeritního Ĝeditele Státního okresního archivu ve ZlínČ, aby nám tuto
problematiku pomohl osvČtlit.
Jméno Holešova již þteme v rĤzných zápisech 875 let. V nejstarším záznamu z roku
1141 zapsal písaĜ latinsky název „Golesouici“
- tedy Holešovice, a potom si lidé to jméno
trochu zkrátili, uplynulo nČco pĜes sto let
a þteme už podobu jména, kterou užíváme
i dnes – Holešov. Protože se tehdy psalo pouze latinsky, vidíme v listinách takto psané
zápisy: Holesow (r. 1275), Holyssow (1295),
Holeschow (1297), Holeschaw (1371). Pravopis tehdy nebyl pĜesnČ pĜedepsaný a rĤznČ
kolísal, a tak nás nemusejí pĜekvapovat rĤzné,
navzájem odlišné zápisy.
Za posledních holešovských ŠternberkĤ
se zpĤsob psaní dost ustálil a v 15. století písaĜi psali v latinČ obvykle „Holessow“. Dvojité w
nás nemusí pĜekvapovat, protože jednoduché
v tehdy þeština neznala. Latinskou podobu
„Holessow“ nalézáme opakovanČ v biskupských knihách nebo v zemských soudních

knihách napĜ. r. 1406, 1446, 1480; napĜíklad
právČ toho poslednČ jmenovaného r. 1480 se
zapisuje pĜevod poloviny mČsteþka Holešova
- „de medio opido Holessow“.
Latina ztrácela postavení jediného úĜedního jazyka a v 15. století se už široce uplatĖovala þeština. V r. 1419 se tĜeba odehrálo dĤležité majetkové ujednání a listina o nČm byla
sepsána - „w HolessowČ“. To byla ustálená
þeská podoba a jméno „Holessow“ pak þteme
napĜ. i r. 1593, 1663 atp. Jak je vidČt, latinský
i þeský zápis jména byly tehdy totožné.
Teprve po tĜicetileté válce se z úĜadĤ stále silnČji prosazovala nČmþina, a tak þteme
jméno mČsta v nČmeckých zápisech v rĤzných
podobách – Holleschau (1660), Holleschaw

(1718), Holeschau (1786). Latina, þeština
i nČmþina se v 17. – 19. století užívaly soubČžnČ vedle sebe. Tehdy se latinská podoba trochu pozmČnila a znČla „Holeschovium“ (1746,
1838), pĜípadnČ „Holešovium“ (1885). Tehdy praktikovanou trojjazyþnost vidíme tĜeba
v moravské vlastivČdné pĜíruþce z r. 1838,
kde je Holešov pĜedstaven s trojím jménem
nČmecky, latinsky a þesky: Holleschau – Holeschovium - Holešow.
Dodejme, že v polovinČ 19. století se
þeština zjednodušila, odpadlo psaní dvojitého w a ustálilo se pojmenování Holešov a takto ho užíváme i dnes.
PhDr. ZdenČk Pokluda,
pro Holešovsko upravil OndĜej Machálek

Ocenění práce cviĀitelky
Holešov | Cviþitelce všestrannosti T. J. Sokol
Holešov udČlilo pĜedsednictvo ýeské obce sokolské v Praze bronzovou medaili jako uznání
za obČtavou þinnost ve prospČch sokolského
hnutí. Dlouholetou cviþitelkou je sestra Alena Neradilová. V Ĝíjnu obdržela na konferenci
Zlínského kraje ke Dni seniorĤ pamČtní list
v rámci akce „SenioĜi sobČ i jiným“ za dlouholetou dobrovolnou þinnost cviþitelky zdravotní tČlesné výchovy žen v T. J. Sokol Holešov.
Zaþínala cviþit v místní sokolovnČ v oddíle sportovní gymnastiky a po tĜíleté sportovní þinnosti a nedostatku trenérĤ se vČnovala
gymnastické mládeži až do svých 60ti let.
Dalších dvacet let se vČnuje cviþení zdravotní
tČlesné výchovy žen. TĜetí volební období je
þlenkou výboru Sokola Holešov a patĜí mezi
spolehlivé a aktivní þleny výboru. V roce 2016
ji zdravotní problémy vyĜadily z dosavadních
aktivit, a proto jí pĜejeme k 80. narozeninám,
které oslavila v listopadu, hodnČ zdraví. PĜejeme jí souþasnČ, aby si mohla užívat všech

Prosinec 2016

Za všechny své þleny pĜeje TČlovýchovná jednota
Sokol Holešov všem do
nového roku 2017 zdraví,
štČstí i lásku a samozĜejmČ také dobrou fyzickou
i psychickou kondici.

pohybových aktivit jako doposud a nadále
byla nápomocna pĜi þinnosti a cviþebním programu, který v T. J. Sokol Holešov pĜipravujeme.
Výbor T. J. Sokol Holešov

PF
Výbor
T. J. Sokol Holešov
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VÝROÿÍ – LEDEN 2017
6. 1. 1867

Narozen KVASNIýKA, Pavel, v rámci Moravské vlastivČdy vydal r. 1929 „Holešovský okres“. R. 1904 otiskl ve Výroþní zprávČ holešovské reálky vČdeckou staĢ „Filiální kostel svaté Anny v HolešovČ“. Psal o dČjinách cechĤ v HolešovČ, o školství a dalších dČjinách
mČsta Holešova. Ve fondu Archiv mČsta Holešova (OA) je uložena jeho dvoudílná rukopisná „Kronika mČsta Holešova“ zahrnující
léta 1848 až 1931. ýestný obþan mČsta Holešova. (+ 24. 8. 1936 v HolešovČ) – 150. výroþí narození

6. 1. 1997

ZemĜel SVÁTEK, Josef, PhDr., historik, archiváĜ, Ĝeditel holešovského muzea. PĤsobil v OpavČ jako hlavní pracovník státního
archivu, od roku 1960 do 1975 Ĝeditel mČstského muzea v HolešovČ. Poté historik v Muzeu KromČĜížska v KromČĜíži. Autor 2 knih,
800 studií, þlánkĤ a zpráv. (* 20. 10. 1921 v Pardubicích) – 20. výroþí úmrtí

11. 1. 1972

ZemĜel MACH, Jaroslav, scenárista, režisér, pocházel ze Zahnašovic. K vČtšinČ ¿lmĤ si scénáĜe psal sám nebo na nich spolupracoval („Železný dČdek“, „Slovo dČlá ženu“, „JeštČ svatba nebyla“, „Tatínek na nedČli“, „Zlatá svatba“). (* 24. 4. 1921) – 45. výroþí
úmrtí

12. 1. 1882

Narozena NEUMANNOVÁ-HODAýOVÁ, Božena, spisovatelka, novináĜka, druhá choĢ básníka Stanislava Kostky Neumanna napsala románovou kroniku z osmdesátých let minulého století „Jantarová stezka: minulost mluví, zpívá a pláþe“ (1947). V r. 1945
napsala „Jak se dostal S. K. Neumann na Moravu: pĜedneseno na oslavČ 70. narozenin S. K. Neumanna v Bílovicích nad Svitavou“,
v r. 1948 „Mezi lidmi“, „Byla jsem ženou slavného muže: pamČti druhé ženy S. K. Neumanna“ vyšly r. 1998, ve kterých vzpomíná
také na Holešov. (+ 7. 6. 1967 v Praze) – 135. výroþí narození

22. 1. 1927

Narozen DOMANSKÝ, František, 1955–1960 pracoval jako Ĝeditel Okresního vlastivČdného muzea v HolešovČ. Úþastnil se aktivnČ
veĜejného a kulturního dČní, pĜedseda komise oslav 250. výroþí narození a 170. výroþí úmrtí Františka Xavera Richtera v r. 1959.
Publikoval odborné þlánky - „Holešov památce Františka Xavera Richtera“ (sborník - 1959), „O profesoru Františku RĤžiþkovi,
holešovském malíĜi“. PĜedseda Astronomického kroužku v HolešovČ. Organizoval vČdecké konference na toto téma. Iniciátor
otevĜení hvČzdárny v zámeckém parku, sepsal historii Astronomického kroužku v HolešovČ. Divadelník, þlen Divadla 6. kvČtna
v HolešovČ. (+ 7. 5. 1977) – 90. výroþí narození

TyMy
PROVOZ TYMY
KanceláĜ SVý, p. o.: pondČlí–pátek 8.00–18.00
Spontánní aktivity (kuleþník, stolní fotbálek,
stolní tenis, trampolína, ICM): pondČlí–pátek
15.00–18.00
– objednávky tČlocviþny dle pĜedchozí telefonické domluvy minimálnČ den pĜedem v kanceláĜi na tel.: 573 396 928, 734 358 563
ZVEME VÁS
7. 1. RC modely – od 13.00, vstup pro veĜejnost 20 Kþ
9. 1. Novoroþní turnaj ve stolním tenise – od
15.30 v ICM, startovné 10 Kþ

v pĜedprodeji, 150 Kþ na místČ, k tanci a poslechu hraje skupina QUANTO, zajištČn bohatý program a obþerstvení

PěIPRAVUJEME
JARNÍ POBYT NA TROJÁKU PRO DċTI
v období jarních prázdnin 13.–17. 2. 2017 !!!

21. 1. DČtský karneval „ZvíĜátka z pohádek“
– od 15.00, pestrý program /tance, hry, soutČže…/ vstupné: dospČlí 50 Kþ, dČti 30 Kþ, dČti
v masce 20 Kþ

DÍVKA ROKU 2017 – dČvþata ve vČku 13–16
let, mĤžete se již nyní hlásit v kanceláĜi TYMY
do této zajímavé soutČže, oblastní kolo bude
v únoru 2017, hlaste se již nyní, nejpozdČji
do 15. 1. 2017, probČhnou pĜípravná setkání
a workshopy

22. 1. RC modely – trénink od 10.00, vstup
pro veĜejnost 20 Kþ
22. 1. Jak šel knír do svČta v divadélku TYMY
od 16.00, hostuje Divadlo Hvízd, vstupné
40 Kþ
23.–27. 1. Škola lyžování a snowboardingu na
Trojáku pro dČti MŠ a ZŠ – informace a pĜihlášky v kanceláĜi TYMY

MISS POUPċ – pro dívky od 4 do 7 let, MISS
KVÍTEK – pro dívky od 8 do 12 let
– disciplíny: rozhovor, módní pĜehlídka, volná disciplína, pĜihlášky do 20. 2. 2017

14. 1. Sedmikvítek výtvarný a rukodČlný
– 10.00 až 11.30 a 13.30 až 15.00 dílniþky
(Pawertex, Fimo hmota, Netradiþní keramická dílna, Pískové mandaly, Quiling), v 17.00
slavnostní vyhlášení výsledkĤ s programem

26. 1. Premedical – možnost vyšetĜení od
9.00 do 20.00, informace a pĜihlášky v TYMY

STAĕ SE ýLENEM TM KLUBU! Celoroþní
poplatek je 100 Kþ, mĤžeš využívat až do konce školního roku prostory ICM a TM Klubu
– kuleþník, stolní fotbálek, ping-pong, deskové hry atd.

20. 1. Sousedská aneb Ples v TYMY – zveme
všechny rodiþe, pĜátele, sponzory, sousedy
a širokou veĜejnost od 20:00, vstupné: 100 Kþ

29. 1. Diskohrátky pro dČti do 12 let – od
15.00 do 18.00, taneþky, hry, soutČže, vstupné 20 Kþ

OD 2. POLOLETÍ JE MOŽNÉ SE PěIHLÁSIT
DO VŠECH KROUŽKģ, v pĜípadČ zájmu se
hlaste do 31. 1. 2017

DČkujeme všem našim þlenĤm, pĜíznivcĤm a sponzorĤm za podporu
a spolupráci v roce 2016.
V novém roce 2017 pĜejeme všem hodnČ zdraví, štČstí, pohody a tČšíme
se na spoleþnČ strávené chvíle.
Za kolektiv pracovníkĤ SVý TYMY Jarmila Vaclachová
30

Holešovsko

O pohár starosty města Holešova 2016

1. Základní škola (1. místo)

Gymnázium (2. místo)

3. Základní škola (3. místo)

2. Základní škola (4. místo)

Roráty v kostele Nanebevzetí Panny Marie

Foto | Jana Rohanová

Prosinec 2016
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Kulturní servis
VÝSTAVY
do 30. 12.
do 30. 12.
do 3/2017

Hraþky dávné i nedávné (Zámecká galerie)
Výstava betlémĤ (sala terrena)
Výstava obrazĤ ak. malíĜe Karla Plíška
(zámek)
Výstava obrazĤ JiĜího Valenty
(knihovna)

do 30. 12.

TECHNIK ÚDRŽBY
VzdČlání SŠ/SOU s maturitou/vyuþení v elektrotechnickém oboru + platné elektrozkoušky z vyhlášky
þ. 50/1978 Sb. §6, sváĜeþská zkouška, oprávnČní VZV, praxe v oboru údržby elektro, vodo-topo-plyn.

VEDOUCÍ ADMINISTRATIVY
VzdČlání min. SŠ s maturitou ekonomického smČru, aktivní znalost NJ, praxe v administrativČ – fakturace,
mzdové úþetnictví; spolehlivost, peþlivost, zodpovČdnost.

PŘEDNÁŠKY
24. listopadu

MEZINÁRODNÍ FIRMA S DLOUHOLETOU TRADICÍ
ZABÝVAJÍCÍ SE POVRCHOVOU ÚPRAVOU
OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ HLEDÁ DO SVÉHO
NOVÉHO ZÁVODU PRACOVNÍKY NA POZICE:

VEDOUCÍ VÝROBY

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

OSTATNÍ

VzdČlání technického smČru, orientace ve výkresové dokumentaci, praxe ve výrobní firmČ a s vedením týmu
lidí, organizaþní schopnosti, vysoké pracovní nasazení, þasová flexibilita, odolnost proti stresu, týmový duch;
rozhodná, spolehlivá, aktivní, samostatná, flexibilní a zodpovČdná osobnost s pĜirozenou autoritou.

OBCHODNÍK
VzdČlání min. SŠ s maturitou, technické myšlení, orientace ve výkresové dokumentaci, aktivní znalost NJ,
výborné komunikaþní a organizaþní schopnosti, spolehlivost, peþlivost, aktivita, samostatnost, zodpovČdnost,
praxe na obdobné pozici nebo v kovovýrobČ výhodou.

DĎLNÍK
Výuþní list, manuální zruþnost, zodpovČdnost, peþlivost, fyzická zdatnost, vhodné i pro absolventy

Nabízíme:

14. ledna

Perspektivní zamČstnání v novém prostĜedí úspČšné mezinárodní spoleþnosti, jednosmČnný provoz,
zajímavé platové ohodnocení, 5 týdnĤ dovolené, bonusy / prémie, roþní odmČny, pĜíspČvek na stravování.

Reprezantaþní ples mČsta
(19:30, zámek)

V pĜípadČ zájmu nám zašlete životopis s fotografií a prĤvodním dopisem na níže uvedený email,
u dČlnické pozice je možné se hlásit jak písemnČ, tak telefonicky.

KONCERTY
8. ledna
22. ledna

Slavnostní novoroþní koncert
(17:00, zámek)
Esther Yoo & Czech Virtuosi
Ruská noc
(18:00, zámek)

Oþekávaný termín nástupu:
Místo pracovištČ:
Typ pracovního pomČru:
Délka pracovního pomČru:
Typ smluvního vztahu:
Kontakt:
Kontaktní osoba:
Email:
Tel.:

04/2017
Pravþice (Hulín)
HPP
Na dobu neurþitou
Pracovní smlouva
WIEGEL Pravþice žárové zinkování s.r.o.
Antonín Kozubík
antonin.kozubik@wiegel.cz
733 124 148, 573 332 900

AKCE ZUŠ
5. ledna
24. ledna

TĜíkrálový koncert
(17:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie)
VIII. Varhanní koncert Ludvíka Šuranského
(18:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie)

ples
Reprezentační

města

Holešova

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)

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

Holešovsko
REGIONÁLNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA HOLEŠOVA
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