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 HOLEŠOVSKÝ ADVENT

Zahájení adventu v Holešově

Adventní koncert HCHS a HKO

Městský vánoční strom už také svítí

Jistě velká část Holešováků a nemálo obyvatel okol-
ních obcí už tak nějak počítá s tím, že v sobotu před první 
adventní nedělí se v Holešově koná na náměstí Dr. E. Be-
neše velký adventní nebo spíš předvánoční trh s kulturním 
programem. Nejinak tomu bylo i letos. Počasí sice úplně 
akci nepřálo – nepříjemná zima a vítr zalézaly hlavně těm 
méně oblečeným do celého těla. Také stánků bylo letos  
o něco méně než v dřívějších letech – prostor náměstí ko-
lem centrálního prostranství byl plný, stánky se rozlézaly 
až na náměstí Svobody a kolem fary i k Palackého ulici, ale 
například parkoviště před i za kostelem zela prázdnotou 
– pardon, před kostelem se točil hezký klasický kolotoč  
a nadšené děti jej chvílemi obléhaly. 

Možná se trošku ukazuje, že jarmareční nabídka, 
populární v  devadesátých letech, tedy levné, tzv. pou-
ťové, ne moc kvalitní kusy oblečení a textilu už tak moc 

netáhne – zatímco dříve na trzích velké množství kupují-
cích shánělo dárky pod stromeček, teď už si tak koupíme 
ze sentimentu spíš nějakou drobnost. No a pro prodejce  
to samozřejmě znamená menší tržby, a proto jich do Ho-
lešova jezdí asi méně. 

Ale na druhou stranu si Holešováci nedali vzít tu před-
vánoční atmosféru – o to víc postávali u stánků se svařeným 
vínem, medovinou, punčem i dalšími pochutinami, fandili 
vystupujícím (minimálně za jejich otužilost a odvahu)  
a povídali si s Mikulášovou družinou, opět velmi malebnou, 
s  důstojným svatým Mikulášem, vznešenými a laskavými 
anděly i s hrozivě vypadajícími, ale jinak milými a veselými 
čerty a hlavně se setkávali, povídali a plnými doušky 
vychutnávali začátek adventního času. Opět se ukázalo, 
že velká část návštěvníků nechodí na holešovské adventní 
trhy kvůli nákupům, ale kvůli nasátí předvánoční atmosféry, 

Tradičním zakončením „předadventní“ soboty v  Ho-
lešově bývá slavnostní rozsvícení městského vánočního 
stromu. Ten letošní, darovaný Technickými službami Hole-
šov, se opravdu povedl – je krásně rostlý, ztepilý a rozso-
chatý. Rovněž jeho výzdoba je letos velmi elegantní, nově 
zavedené „stékající krápníky“ přispívají k  důstojnému 
dojmu, doplněnému o novou sváteční iluminaci náměstí.  
A ani nevadí, že se letos nepodařilo nainstalovat „koledy 
na přání“ od firmy ELKO-EP, ono to někdy hlavně dospělým 
návštěvníkům náměstí už trošku „lezlo na mozek“. 

Takže jakmile se setmělo, nastoupila na náměstí Ho-
lešovská muzika a břesknými tóny (chudákům obětavým 
muzikantům přimrzaly rty k nátrubkům, to je neskutečná 

setkání s  přáteli a známými i pro nějaké to pobavení nad 
sklenkou teplého, sladkého a poněkud alkoholického 
nápoje. Možná bychom si mohli vzít trošku příklad z nedale-
kého Chomýže, kde ve stejný den odpoledne rovněž přivítali 
stovky, možná tisíce návštěvníků, kde ale probíhal adventní 
jarmark výhradně v rovině předvánočního pohoštění a na-
bídky lokálních řemeslných výrobců – prostě řada místních, 
okolních, ale i Holešováků napekla vánoční cukroví, svařila 
punč, uvila a nazdobila nějaké ty adventní věnce či hvězdy, 
oblekla se do různě stylizovaných krojů a vytvořila opravdu 
tu nejskvělejší předvánoční atmosféru...

V každém případě ale dobře zafungovaly nově zříze-
né a ozdobené přístřešky v centru holešovského náměstí, 
pod kterými se setkávaly opravdu davy lidí. Prostě advent 
v Holešově už začal...

Karel Bartošek

Objektivní pamětník minulých let či spíš desetiletí musí chtíc-nechtíc přiznat, že 
holešovský kulturní život alespoň pro ty starší, pokročilé či milovníky klasiky, zazname-
nal v posledních letech obrovský posun. Vytvořila se řada tradic, které se daří naplňovat.  
A jednou z nich jsou pravidelné společné koncerty Holešovského chrámového sboru a Ho-
lešovského komorního orchestru. Ty se uskutečňují ve farním kostele Nanebevzetí Panny 
Marie a vlastně rámují největší křesťanské svátky či liturgická období. A do této řady patří 
i Adventní koncert HCHS a HKO, který se letos opět konal v sobotu před první adventní 
nedělí, tedy 2. prosince odpoledne.

Ono se vlastně nejedná jen o vlastní koncert, ale toto setkání je spojeno i s požeh-
náním adventních věnců a s rozžehnutím první adventní svíce na „hlavním“ holešovském 
věnci, umístěném v kostele. Režie této akce byla opravdu velmi důmyslná a stoprocentně 
se zdařila. Do zcela posluchači zaplněného, ztichlého kostela vešla půvabná flétnistka 
Petra Bradáčová, a zahrála beze slova úvodu či vysvětlení nádhernou, náročnou sólovou 
skladbu. Poté holešovský děkan a farář J. Walczak požehnal desítky adventních věnců, 
které pod vítězný oblouk kostela nanosili posluchači koncertu. Starosta města Holešova 
Rudolf Seifert potom spolu s děkanem zapálil první svíci na velkém adventním věnci far-
nosti. A už nastoupil Holešovský chrámový sbor pod vedením J. Kotase a spolu se sólistkou 
V. Škrabalovou zazpívali několik adventních písní. Ono se to často plete – adventní písně 
jsou písněmi náboženskými, nejsou to ale koledy – ty by se správně měly začít zpívat 
poprvé až na Štědrý večer, a potom během vánoc až do Tří králů. 

Následovalo několik skladeb, provedených Holešovským komorním orchestrem 
v  jeho „tvrdém“ jádru, tedy v  obsazení smyčcových nástrojů a cembala, pod taktovkou 
L. Horáka. Program koncertu byl koncipován jako pocta velkému německému pozdně 

baroknímu hudebnímu skladateli, Georgu Philippovi Telemannovi a nutno uznat, že ba-
rokní hudbu dělají hudebníci Ivo Kurečky opravdu skvěle a nemají se za co stydět. Poslední 
skladba potom byla společným dílem pěveckého sboru i komorního orchestru. K nádher-
né atmosféře koncertu přispělo i to, že do kostela zabloudil i náš sv. Mikuláš, velmi správně 
a slušně výhradně se svými anděli (takže čerti asi zůstali před chrámem Páně venku). 

Letošní adventní koncert se nám vyvedl. Do Vánoc nás čeká ještě několik málo dnů  
i koncertů. A už se můžeme těšit na radostné vánoční koncerty Moravských dětí a opět 
HCHS a HKO, které během obou vánočních svátků znovu rozezvučí prostory našeho farního 
kostela, na kterých si budeme konečně moci i „oficiálně“ zazpívat koledy!

Karel Bartošek 

Vážení spoluobčané, milí Holešováci,
dovoluji si vám tímto i jménem rady 

a zastupitelstva města popřát 
klidné prožití zbývajících adventní dnů 

a především pokojné a požehnané prožití 
vánočních svátků v kruhu svých blízkých 

a do roku 2018 mnoho zdraví, štěstí, lásky, 
splněných přání i radosti 

z veškerého pozitivního konání…

Srdečně

Rudolf Seifert
starosta

bolest) zvala davy Holešováků do centra. Těsně před půl 
šestou potom vystoupil na pódium starosta města Rudolf 
Seifert, pozval k  sobě všechny odvážné děti a společně 
odpočítali vteřiny do 17.30, kdy se rozsvítil nejen městský 
vánoční strom, ale i chlupatá tarantule na městské kaš-
ně. Nově rozsvícenému stromku potom zazpívala Aneta 
Trněná za klavírního doprovodu Lubora Horáka, a pak už 
zase vyhrávala Holešovská muzika a davy Holešováků se 
tísnily před stánky se svařákem, punčem a grogem, všich-
ni si připíjeli na advent a na blížící se Vánoce a zejména na 
setkání, radovali se a dobrou vůli spolu měli. 

No je něco krásnějšího než přátelské setkání v tomto 
předvánočním čase?                                            Karel Bartošek 
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ZPRÁVY  

V souvislosti s volbou prezidenta, která se uskuteční 
ve dnech 12.-13. 1. 2018 (případné druhé kolo ve dnech 
26. – 27. 1. 2018), si Vás dovolujeme informovat, že je 
možnost hlasovat na voličský průkaz. Voliči, který nebude 
moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je 
zapsán (v místě, kde je volič hlášen k trvalému pobytu), 
vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Voličský 
průkaz opravňuje voliče volit ve dnech voleb v jakémkoliv 
stálém volebním okrsku na území České republiky nebo 
ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

O voličský průkaz lze zažádat již nyní, a to:
• osobně - touto formou lze požádat do 10. 1. 2018 

do 16.00 hodin.
• písemně (podáním doručeným nejpozději 7 dnů 

přede dnem volby, tj. do 5. 1. 2018). Podání může být 
učiněno v těchto formách:

a) v listinné podobě opatřené úředně ověře-
ným podpisem. Při ověření podpisu u správních úřadů 
(obecní úřad, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou 
působností) lze využít osvobození od správního poplatku.

b) v elektronické podobě zaslané prostřednic-
tvím datové schránky.

Voliči, mající trvalý pobyt na území města Holešova  
a jeho místních částí Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy, si 
žádají o voličský průkaz na Městském úřadě v Holešově, 

Ke konci letošního roku se občané našeho města ptají na osud „rozpracovaných“  
investičních akcí týkajících se zejména komunikací v Holešově. 

V těchto dnech se pomalu chýlí ke konci náročná oprava ulice 6. května ve Všetulích. 
Firma KKS Zlín dokončuje vjezdy, chodníky a plochy, firma Stella dokončuje výsadbu 

stromů a keřů a firma Etmonta dokončila veřejné osvětlení. Dne 20. 12. končí uzavírka 
ulice a od 21. 12. 2017 bude spuštěn zkušební provoz. 

 V minulém týdnu byla dokončena částečná demolice masných krámů z nám. Sv. Anny, 
byla ponechána část historické barokní zdi a dále budou probíhat jednání o jejím zakompo-
nování do připravované rekonstrukce nám. Sv. Anny. Areál masných krámů by měl být revi-
talizován a zpřístupněn (jako průchozí) během příštího roku a dále se bude pokračovat v cel-
kovém řešení náměstí sv. Anny, jehož se areál masných krámů stane organickou součástí.

  Práce na opravách komunikací na sídlišti U Letiště mezi domy č. p. 1155-1157  
a 1171-1172 budou přes vánoční svátky přerušeny. V tomto týdnu proběhne ještě asfal-
tování komunikace a budou dosypány a zahutněny chodníky, tak aby se po dobu vánoč-
ních svátků občané bezpečně dostali do svých domovů. Začátkem příštího roku, jakmile 
dovolí počasí, budou práce pokračovat na chodnících a parkovištích. 

ing. Stanislav Julíček

Informace o stavebních pracích v ulici 6. května,  
U Letiště a v masných krámech

Volba prezidenta republiky – informace pro voliče

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Masarykova 628. Formulář žádosti získají na podatelně 
nebo na stránkách www.holesov.cz. 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze 
vydat duplikát.

Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta Čes-
ké republiky:

V  případě, že volič výslovně nepožádá pouze  
o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad, popř. 
zastupitelský úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola 
volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

O vydání voličského průkazu lze za stejných pod-
mínek požádat také v  době mezi prvním a  druhým ko-
lem volby. Obecní úřad, popř. zastupitelský úřad v  této 
době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů 
před prvním dnem hlasování ve  druhém kole volby,  
tj. do 24. 1. 2018 do 16.00 hodin.

Možnost volit při volbě prezidenta České republiky  
v roce 2018 v nemocnici nebo v obdobném zařízení:

Při pobytu ve zdravotnickém zařízení, v zařízení so-
ciálních služeb nebo v  jiném obdobném zařízení v  obci 
může oprávněný volič rovněž uplatnit své aktivní volební 
právo. Má několik možností, jak postupovat.

V  případě, že lze předpokládat, že bude volič dlou-
hodobě v nemocnici nebo v obdobném ústavu a zařízení  
a bude tam i v  době volby prezidenta České republiky, 

osoba stojící v  čele tohoto zařízení by měla voliče infor-
movat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, na 
základě kterého by potom mohl uplatnit své volební právo.

Volič v  takovém případě hlasuje do přenosné vo-
lební schránky, se kterou se za  voličem dostaví členové 
okrskové volební komise ustanovené v územním obvodu 
příslušného zařízení. Hlasovací lístky i úřední obálku mu 
vydá okrsková volební komise před hlasováním.

V  případě krátkodobého pobytu nebo v  případě,  
že volič neví, kde se přesně ve dny volby prezidenta bude 
nacházet (např. předpokládaná hospitalizace), se jeví 
jako nejvhodnější vyřízení voličského průkazu.

Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území 
volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt, po uzavření 
stálého seznamu voličů, tj. ode dne 10. 1. 2018, v případě 
druhého kola volby 24. 1. 2018, od 16.00 hodin, a volič 
nemá voličský průkaz, je tato skutečnost považována za 
faktickou překážku ve výkonu volebního práva.

Jakékoliv další informace ohledně voleb je možno 
získat na stránkách ministerstva vnitra www.mvcr.cz 
v sekci „volby“ nebo na Městském úřadě Holešov, Odboru 
tajemníka, tel. 573 521 359.

Bc. Irena Ďuláková
vedoucí Odboru tajemníka

Na základě zákona o volbě prezidenta republiky starosta města poskytuje informaci o 
počtu a sídlech volebních okrsků:
Okr. č. Volební místnost Adresa
1 Centrum pro seniory Holešov, Příční 1475
2 1. Základní škola Holešov Holešov, Smetanovy sady č.630
3 Základní umělecká škola F. X. Richtera  Holešov, Bezručova 675
4 2. Základní škola Holešov Holešov, Smetanovy sady č.625
5 budova městského úřadu (bývalé PVT) Holešov, Tovární ul. 1407

6 Dům s pečovatelskou službou Holešov, Novosady 1597
7 Mateřské centrum Srdíčko (bývalá DUHA) Holešov, Školní 1582
8 3. Základní škola Holešov Všetuly, Družby 329
9 Středisko volného času p.o., TYMY Všetuly Všetuly, Sokolská 70 
10 budova mateřské školy Tučapy Tučapy 71
11 budova osadního výboru Dobrotice Dobrotice 96
12 budova osadního výboru Žopy Žopy 63
13 budova osadního výboru Količín Količín 93

http://www.holesov.cz
http://www.mvcr.cz
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INFORMACE STAROSTY

Vrcholí adventní období a vstupujeme do Vánoc
Vážení a milí Holešováci, spoluobčané,
poslední adventní dny jsou před námi a máme ještě 

trochu času doladit všechny potřebné věci ve vztahu k Vá-
nocům a také se trochu zklidnit před nejkrásnějšími dny 
v  roce. Letošní advent byl tím možným nejkratším, a tak 
jsme právě na to potřebné zklidnění a uspořádání myšle-
nek neměli moc času. Ale snad nám to Vánoce a krásný 
čas spojený se setkáním se svými blízkými vynahradí. Ne-
nechme si toto období zkazit různými škarohlídy a lidmi, 
jejichž myšlení je formováno malostí, závistí či hloupostí.

DŮLEŽITÉ STAVBY
Adventní období je i časem, kdy utichnou veškeré 

stavební a další práce. Podobně to je také v  Holešově. 
Konečně jsou dokončeny práce na opravě ulice 6. května 
a nyní proběhnou jen dokončovací činnosti na úpravě 
zeleně a vysazování stromů a keřů. V  návrhu rozpoč-
tu města je ještě vyčleněna částka jeden milion korun 
k  případným dodělávkám, ale nepředpokládáme, že 
bude celá třeba.

Tak jako v  minulých článcích o této rekonstrukci 
si i nyní dovolím poděkovat všem obyvatelům ulice  
a přilehlých lokalit za trpělivost a pochopení a staveb-
ním firmám a investorům za velmi důležitou opravu této 
významné ulice města a spojnice mezi městem a seve-
rem Holešovska. Skutečně se tato stavba dá svým roz-
sahem přirovnat k rekonstrukci náměstí, která proběhla 
v závěru 90. let minulého století. 

Podobně jsou nyní pozastaveny práce na opravě 
další ulice U Letiště a na výměně stožárů veřejného 
osvětlení v  ulicích Masarykova a Palackého. A to z  dů-
vodu klidu ve městě přes vánoční čas a také umožnění 
pracovníkům dodavatelských firem čerpat zaslouženou 
dovolenou. Práce budou dokončeny po svátcích jak to 
počasí dovolí.

Po Novém roce se postupně rozjedou další význam-
né stavby jako je oprava autobusového nádraží i budová-
ní nové kruhové křižovatky u gymnázia.

ROZPOČET MĚSTA
Tento důležitý dokument bude probírat Zastupi-

telstvo města 18. prosince (po uzávěrce Holešovska)  
a doufejme, že schválí všechny potřebné priority a po-

třeby. Především se jedná o zajištění provozu městského 
úřadu a organizací zřizovaných městem – školy, školky, 
MKS, SVČ, mateřské centrum apod.). Významným prv-
kem, který ovlivňuje sestavení tohoto dokumentu, je 
zvyšování mezd ve státní správě, které schválila minulá 
vláda a které se významnou měrou projevuje i ve výda-
jích města. 

Rozpočet ale obsahuje řadu dalších položek, které 
souvisejí s  investicemi. Kromě uvedené kruhové křižo-
vatky a s tím spojeného stěhování sochy zakladatele 
ČSR T. G. Masaryka, opravu parku v  ulici Masarykova  
a rekonstrukce autobusového nádraží, jsou v  návrhu 
zahrnuty i finanční prostředky na opravu stadionu Míru 
(spoluúčast na projektu), oprava domu čp. 55 a „staré“ 
budovy Mateřské školy Srdíčko (Havlíčkova ul.), na které 
se přepokládá také získání dalších finančních prostřed-
ků z  programů na zateplení veřejných budov, oprava 
mostu do zámku, kde se také počítá s  určitou dotací 
z  ministerstva kultury, oprava masných krámů, někte-
rých komunikací apod. V  návrhu nechybí ani obnova  
a oprava dětských hřišť, zpracování nové projektové doku-
mentace na opravu krytého bazénu, opravu budovy kina  
a další. Po zastupitelstvu a případném schválení bude 
rozpočet města zveřejněn, budou komentovány a zdů-
vodněny další položky. 

Potřeb města je skutečně mnoho a sestavení roz-
počtu vychází z  nějakých nutných priorit i z  názoru na 
problematiku. A na tom druhém je někdy složité se do-
hodnout.

ROK 2018 
Rok 2018 je pro naše město i republiku skutečně 

důležitý. Ve vztahu k investicím města k dění u nás je to 
asi jednoznačné, ale také k významu, jež tento rok pro 
naši zemi a náš život má. Jen si připomeňme, že před 
sto lety v roce 1918 vzniklo samostatné Československo. 
Avšak osmičky v  letopočtech nás a naše předky stále 
doprovází. V  r. 1928 se svět začal propadat do strašné 
hospodářské krize, v roce 1938 bylo Československo zlik-
vidováno tzv. Mnichovskou dohodou, v roce 1948 probě-
hl komunistický převrat, který znamenal další devastaci 
společenského a hospodářského života země, v r. 1968 
bylo Československo opět okupováno, tentokrát svými 

spojenci z  varšavského paktu, a v  r. 1988 byly zaháje-
ny spontánní otevřené občanské nepokoje, které vedly  
k ukončení vlády komunistické strany o rok později.

Toto vše i další věci je třeba si připomínat a uvě-
domovat si i v dnešní době. V době výrazné konjuktury  
a nejnižší nezaměstnanosti vůbec, ale také v době, kdy je 
naše civilizace konfrontována s islámskými teroristy, no-
vým stěhováním národů, nespokojeností v  evropském 
teritoriu a separatistickými snahami o likvidaci evropské 
spolupráce či globalizací a nadnárodními ekonomickými 
snahami o získání vlivu.

Musím říci, že mně při jedné poradě o přestěhování 
sochy T. G. Masaryka v Holešově bylo řečeno, že tato so-
cha nikoho nezajímá. Ano, asi většinu společnosti v této 
době hojnosti ne, ale pozor - ve výčtu uvedených dat je 
dobré si uvědomit, že se zcela jednoduše může stát, že 
budeme Masarykovy ideály skutečně potřebovat anebo 
se k nim vracet. A ono to není až tak složité ztratit suve-
renitu, svobodu a důstojnost.

VÁNOČNÍ OBDOBÍ – POZVÁNKY
Ve vánočním čase nás čeká řada hodnotných se-

tkání a zajímavých událostí - 25. 12. - vánoční koncert 
Holešovského komorního orchestru a Holešovského 
chrámového sboru – kostel * 26. 12. - vánoční koncert 
Moravských dětí - kostel * 26. 12. - velký turnaj v sálové 
kopané O pohár P. Kasaje – sportovní hala při 1. ZŠ a vy-
vrcholení kulečníkového turnaje v restauraci Barborka ve 
Všetulích * 31. 12. - silvestrovská vycházka - Hostýnské 
vrchy. A po novém roce * 1. 1. - Novoroční ohňostroj – 
zámecká zahrada * 7. 1. - Slavnostní novoroční koncert 
Holešovského komorního orchestru – zámek * 13. 1. - 
Reprezentační ples města Holešova – zámek * 20. 1. - 
Myslivecký ples – zámek * 27. 1. - Ples Římskokatolické 
farnosti Holešov – zámek atd.

K tradičnímu novoročnímu ohňostroji bych chtěl 
ještě uvést, že v případě výrazně nepříznivého počasí – 
mlha – bude ohňostroj přesunut na sobotu 6. 1. 2018  
v 17 hodin. Ale jedná se o zcela výjimečnou situaci. Platí, 
že ohňostroj bude 1. 1. 2018 v 17 hod. v zámecké zahra-
dě. Obyvatelé budou v tomto případě o případné změně 
informováni.

SRDEČNÉ PŘÁNÍ
Vážení čtenáři Holešovska, milí spoluobčané, 
dovoluji si vám tímto popřát mnoho milosti a požeh-

nání při prožití vánočních svátků, abyste je mohli prožít 
v klidu a pohodě se svými blízkými a milými. A také vám 
přeji správný vstup do nového roku 2018, abyste se mohli 
radovat z dobrého a pevného zdraví, aby vás doprovázela 
nejen radost z  veškerého konání, ale také tolik potřebné 
štěstí a především láska.

Mějte se moc hezky a těším se na další milá setkání 
s vámi… J

Rudolf Seifert
starosta 
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Pořad bohoslužeb o Vánocích 
ve farním kostele v Holešově 2017 - 2018
Římskokatolická farnost Holešov
Neděle 24. 12. – 4. neděle adventní
mše svaté v 7.00, 8.00 a 9.30 hod.
ze slavnosti Narození Páně
15.00 hod. mše sv. pro děti a rodiny
22.00 hod. „půlnoční“

Pondělí 25. 12. - Slavnost Narození Páně 
7.00 hod.; 8.00 hod.; 9.30 hod.; 18.00 hod.

Úterý 26. 12. – Svátek sv. Štěpána 
7.00 hod.; 8.00 hod.; 9.30 hod.

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

Čtvrtek 28. 12. – svátek sv. Mláďátek, mučedníků, 8.00 hod.

Pátek 29. 12. – pátý den v oktávu Narození Páně, 8.00 hod.

Sobota 30. 12. – šestý den v oktávu Narození Páně, 8.00 hod.

Neděle 31. 12. – svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
7.00 hod.; 8.00 hod.; 9.30 hod.; 16.00 hod.

Pondělí 1. 1. 2018 Nový rok – Slavnost Matky Boží, P. Marie 
7.00 hod.; 8.00 hod.; 9.30 hod.; 18.00 hod.

Betlémské světlo 
přinesou skauti do kostela Nanebevzetí P. Marie v Holešo-
vě na poslední roráty v pátek 22. 12. 2017 ráno v 6.30 h. 
Z kostela si je můžete odnést i 23. a 24. 12. Celý poslední 
týden před Vánocemi bude betlémské světlo jako v před-
chozích letech u Andrýsků v květinářství u hřbitova.

Vánoční koncert 
Moravských děti a jejich hostů
26. prosince 2017 v 16.00 hod. 
Kostel Nanebevzetí P. Marie Holešov
Moravské děti Holešov, sbormistryně Lenka Polášková, klavír Martina Mergentalová, 
DPS Plamínek 3. ZŠ Holešov /sbormistryně Gabriela Kovářová, Lenka Hýžová, Veronika 
Svobodová/.
Symfonický orchestr bývalých a současných členů Konzervatoře P. J. Vejvanovského 
Kroměříž.

Jana Slovenčíková

Vánoční koncert  

Holešovský komorní orchestr a Holešovský chrá-
mový sbor uvádí 

Vánoční mši D dur
pedagoga, skladatele a kontrabasisty

Miloslava Gajdoše
diriguje autor
Holešov, chrám Nanebevzetí P. Marie 
25. prosince 2017 v 15.30 hodin

Mgr. Miloslav Gajdoš – světově uznávaný kontrabasista, 
pedagog a skladatel. Své sólové recitály předvedl mimo 
jiné i v Rusku, USA, Číně a Brazílii. Vyučuje kontrabas na 
Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži.

Výstava betlémů a baněk 
z celého světa
Do 31. 12., zámek Holešov, sala terrena   
Ve dnech 24. – 26. 12. je zavřeno.

Základní umělecká škola 
F. X. Richtera Holešov 
VÁS ZVE  NA 

TŘÍKRÁLOVÝ 
KONCERT 
10. LEDNA 2018 
17.30 HODIN 
SALA TERRENA HOLEŠOVSKÉHO ZÁMKU 
vstupné dobrovolné

Římsko-katolická farnost 
a Základní umělecká škola 
F. X. Richtera Holešov Vás zvou na 

IX. VARHANNÍ KONCERT 
Ludvíka Šuranského 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Holešově 
v úterý 23. ledna 2018 v 18 hodin 

Program:  J. S. Bach, C. Franck, M. Reger a L. Boëll-
mann, vstupné dobrovolné

Adventní doba se chýlí ke konci, vrcholí přípravy na 
Vánoce a brzy otevřeme kalendář s letopočtem 2018. 
Ohlížíme se za uplynulými dny, hodnotíme, bilancu-
jeme, dáváme si nová předsevzetí a nastává také čas, 
abychom poděkovali těm, kteří nám pomohli a podpořili 
naše farní společenství. 

V kostele Nanebevzetí Panny Marie pokračují re-
staurátorské práce - v listopadu byla dokončena další 
etapa restaurování sochařské výzdoby, zlacení a umě-
lých mramorů. Přes lešení za hlavním oltářem už svítí 
novotou horní část plastiky. Financování tohoto díla je ze 
státní finanční podpory v programu Regenerace měst-
ských památkových rezervací a městských památkových 
zón, kterou poskytuje Ministerstvo kultury a administ-
ruje město Holešov.

Pokračoval úspěšný projekt Otevřené brány, který 
spolufinancuje město Holešov a Zlínský kraj.  Jedná se  
o průvodcovskou službu v kostelech Nanebevzetí P. Ma-
rie a Sv. Anny od května do září o víkendech a svátcích.  

Poděkování za dotační podporu
Je vidět, že naše město je pro turisty stále zajímavější. Le-
tos mělo zájem o prohlídku 4.344 návštěvníků. Za posled-
ních 8 let, kdy projekt funguje, jich bylo už téměř 25.000. 

Obdrželi jsme také finanční příspěvek z Fondu kul-
tury, sportu a vzdělávání města Holešova, kterým jsme 
uhradili část nákladů na provoz v Domě u sv. Martina, 
kde má své pravidelné akce Centrum pro rodinu, zkouší 
chrámový sbor a Holešovský komorní orchestr a k růz-
ným aktivitám se schází zájemci všech věkových kate-
gorií.

Vážíme si pomoci - jak finanční, tak i administra-
tivní a doufáme, že tato dobrá spolupráce s vedením  
i zastupiteli města Holešova bude pokračovat i v dalších 
letech. 

Všem občanům města a našim příznivcům přejeme 
pokojné Vánoce a úspěšný rok 2018.

za ekonomickou radu farnosti
Mgr. Milena Machálková
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Léta zanedbaný a řadou vlastníků doslova zdevasto-
vaný areál bývalého Panského pivovaru Holešov „nabírá“ 
druhý dech. Rozsáhlý komplex beznadějně zchátralých 
budov je přímým kontrastem nově opraveného zámku, 
který se díky úsilí městských radních stal víc než důstojnou 
dominantou města. Plánovanou rekonstrukcí Panského 
pivovaru zmizí odpudivý obraz, který dnes vítá přijíždějící 
do města od Bystřice pod Hostýnem. Podrobnosti probí-
hajícího záměru nám sdělil pan Jiří Kaňa, jednatel společ-
nosti EL-ENG Holešov, která se k revitalizacím historického 
areálu odhodlala.

Jak vznikla myšlenka realizovat tak rozsáhlý 
areál v Holešově?

Rozhodnutí vstoupit do tak rozsáhlého projektu 
nebylo jednoduché. Ve stejné době jsme měli investiční 
příležitosti také ve Zlíně a Brně, kde by návratnost nákla-
dů byla nesrovnatelně rychlejší. Jsem ale konzervativně 
založený člověk. V  Holešově podnikám již jedenáct let, 
realizovali jsme zde již několik úspěšných projektů a kdo 
jiný by měl podporovat město než ti, kteří v něm žijí. 

Zůstanou některé z budov zachovány?
Určitě. Hlavní historická budova pivovaru, která byla 

vystavěna koncem 17. století, spadá pod památkovou 
ochranu. Tato bude ve spolupráci s  památkovým úřadem 
důkladně opravena, a to včetně nové střechy. Odstraněny 
budou pouze „rušivé přístavky“ v  okolí starého komína, 
které v průběhu let vznikaly bez odhledu na historický ráz 
původní budovy. Dále je nezbytné nově vystavět budovu na 
ulici Pivovarská, která je v dezolátním stavu. Životu nebez-

Panský pivovar Holešov se dočkal lepších časů

pečné části areálu by měly být odstraněny do konce února 
příštího roku. 

Co pivovarský komín?
To je nejčastější otázka, na kterou Holešovským od-

povídám. Samozřejmě pivovarský komín zachováme. 
Nemůžeme přece město připravit o každoroční hnízdiště 
čápů, kdo by nám tu pak „nosil“ děti? V horní části je komín 
viditelně poškozený. Součástí plánu je poškozenou část 
odebrat a nově vystavět. Tyto práce proběhnou v době, kdy 
čápi odlétnou do teplých krajin. Až se vrátí, budou mít na 
komíně připravené nové hnízdo na speciálním prstenci. 

Můžete nám přiblížit budoucí využití areálu?
Když si uvědomíme, že se jedná o prostor s  více jak 

osmi tisíci metry čtverečními, nebude jednoduché „na-
míchat“ správný poměr jednotlivých uživatelů tak, aby se 
vzájemně nerušili, ale naopak vhodně doplňovali. Jsme 
rozhodnuti držet se několika zásad, ze kterých nebudeme 
ustupovat. Areál musí být živý, bezpečný, pohodlný a repre-
zentativní. Uděláme z něj moderní centrum bydlení a služeb 
města. Bude to „dobrá adresa“. Na ulici Pivovarská vyroste 
nová třípatrová budova s  moderními byty od 2+kk až po 
4+kk. Více jak polovina bytů bude obsloužena výtahy tak, 
abychom poskytli obyvatelům maximální komfort. V příze-
mí plánujeme nájemní jednotky o velikosti od 50 do 250 m2 
určené pro služby spojené s bydlením jako např. holičství, 
pedikúra, čistírna oděvů, lékárna, optika a podobně. 

Na místě „staré varny“ vznikne zcela nový objekt 
vhodný k využití coby lékařské ordinace, rehabilitace, 
popř. kanceláře, vše uzpůsobeno na míru konkrétním uži-

vatelům. Již nyní se na nás mohou potencionální zájemci 
obracet se svými záměry, které rádi podpoříme již ve fázi 
výstavby. V Holešově k pivovaru vždy neodmyslitelně pat-
řila hospoda, takže na stávajícím místě plánujeme otevřít 
hotel se stylovou restaurací a uzavřenou zimní zahradou. 

V nejhezčím křídle staré barokní budovy s výhledem 
na zámek vytvoříme krásné bytové prostory. Tyto budou 
řešeny plně bezbariérově s  výtahem a vysokou vybave-
ností, tak aby byly ideálním bydlením například i pro 
naše seniory. Půjde o garsoniéry a bytové jednotky 2+kk  
s veškerým potřebným zázemím. 

V čem spatřujete hlavní výhodu pro budoucí 
uživatele?

Těch výhod je celá řada. Velkou přidanou hodnotou 
areálu bude dostatek parkovacích míst pro rezidenty, hos-
ty restaurace, hotelu a zákazníky poskytovaných služeb. 
Preferujeme, aby ten, kdo přijede na „pivovarské náměstí“, 
dokázal kumulovaně vyřídit několik svých každodenních 
potřeb tzv. „na jedno zaparkování“. Dalším cílem a výho-
dou v dnešní době tak diskutovanou je zajištění maxi-
mální bezpečnosti pro rezidenty. Areál bude oboustranně 
průjezdný mezi ulicí Masarykova a Pivovarská a pro pěší 
otevřený také směrem k finančnímu úřadu.

Kdy předpokládáte dokončení a zprovoznění?
Kompletní revitalizace stávajících budov a nová vý-

stavba budou dokončeny koncem roku 2019. „Panský pi-
vovar Holešov“ plánujeme otevřít veřejnosti z provozních 
důvodů jako jeden celek. Neshledanou na „dobré adrese“.

red.
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Elektrozařízení a baterie mohou občané již několik 
let odevzdávat v Odpadovém centru v areálu Technických 
služeb Holešov, s.r.o., přesto se objevují ve směsném ko-
munálním odpadu v popelnicích a kontejnerech a končí 
tudíž na skládce nebo ve spalovně. Tento materiál lze 
přitom recyklovat a využít. Pro efektivní sběr drobnější-
ho elektrozařízení od občanů je rozhodující  docházková 
vzdálenost od jejich bydliště. Z  tohoto důvodu umístilo 
město Holešov na vybraných stanovištích osm kusů čer-
vených kontejnerů společnosti ASEKOL a.s. na sběr drob-
ného vyřazeného elektrozařízení a baterií.  
Stanoviště:
1. Ovocná – naproti domu č. p. 415 vedle kontejneru na 
textil
2. Družby – u domu č. p. 1381 vedle kontejneru na textil
3. Novosady – před domem č. p. 1362 vedle kontejnerů 
na směsný komunální odpad
4. Holajka – u domu č. p. 184 na stanovišti kontejnerů na 
tříděný odpad
5. Grohova – parkoviště mezi hřbitovy na stanovišti kon-
tejnerů na tříděný odpad  
6. U Letiště – před domem č. p. 1195 na stanovišti kontej-
nerů na tříděný odpad
7. Zlínská – vedle domu č. p. 871 na stanovišti kontejnerů 
na tříděný odpad

NOVÉ KONTEJNERY NA ELEKTROZAŘÍZENÍ A BATERIE V HOLEŠOVĚ
8. Luhy – u železniční trati na stanovišti kontejnerů na 
tříděný odpad

Do kontejnerů patří:
Baterie, drobná elektrozařízení jako jsou např. mobilní 
telefony, vysílačky, navigace, přehrávače mp3, rádia, 
notebooky, klávesnice, myši, nabíječky, kalkulačky, budí-
ky, elektronické hračky, auta na vysílačku, roboti, šleha-
če, toustovače, mixéry, drtiče ledu, rychlovarné konvice, 
fény, kulmy, elektrické kartáčky, holicí strojky, žehličky, 
ruční vysavače apod.

Do kontejnerů nepatří:
Zářivky a úsporné žárovky, tonery, televizory, počítačové 
monitory, velké domácí spotřebiče  jako jsou ledničky, 
pračky, mrazničky apod. (tyto mohou občané odevzdat 
zdarma v Odpadovém centru). 
Za každý sebraný kilogram elektrozařízení do červených 
kontejnerů přispívá společnost ASEKOL a.s. částkou 1 Kč 
Nadačnímu fondu Rovná šance na podporu handicapo-
vaných spoluobčanů. Více na: www.asekol.cz nebo na 
www.cervenekontejnery.cz

Ing. Lenka Brezanská
Městský úřad Holešov

oddělení životního prostředí

Každým rokem se již tradičně setkávají sportovci tří holešovských základních 
škol a gymnázia k boji O pohár starosty města,   který se letos konal 16. 11. 2017.   
Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách. V 1. ZŠ probíhala utkání v dívčí kopané, v 2. ZŠ 
kondiční testy, ve 3. ZŠ velmi populární florbal a na gymnáziu košíková. Všichni 
žáci, kteří se sportovního dopoledne zúčastnili, prokázali velkou dávku odhodlá-
ní a snahy podat co nejlepší výkony, aby zodpovědně reprezentovali svou školu.  
Jak to tedy dopadlo? První místo obsadila 1. Základní škola Holešov, druhé místo patřilo 

Ještě nemáte dárek pod stromeček – zkuste darovat parkovací kartu!

Sportovní klání holešovských škol

Technické služby Holešov nabízejí na rok 2018 velmi 
zajímavou a doposud málo známou (i když již zavede-
nou) službu a tou je umožnění volného parkování na 
všech městských zpoplatněných parkovištích bez ome-
zení. Městskými parkovišti, na kterých se normálně musí 
platit buď do automatu nebo prostřednictvím sms, je 
prakticky obkrouženo celé centrum města – na náměstí 
Dr. E. Beneše je to skoro celá jeho parkovací plocha kro-
mě vyhrazených míst pro vjezd vozidel do vnitrobloků, 
dále se jedná o ulici Nerudovu, Grohovu, prostor před 
spořitelnou, náměstí F. X. Richtera kolem celého zámku, 
prostor kolem polikliniky a parkoviště ve Smetanových 
sadech. 

Ceny jsou celkem mírné. Ceník, předaný redakci 
jednatelem Technických služeb Holešov, panem Libo-
rem Liškou, který se po svém nástupu do funkce snaží 
popularizovat služby Technických služeb, které jsou často 
velmi dobré, ale neví se o nich, je následující:

Gymnáziu Ladislava Jaroše, třetí pak 3. Základní škola Holešov a na čestném čtvrtém 
místě skončila 2. Základní škola Holešov. Vzhledem k tomu, že 1. ZŠ a gymnázium zís-
kaly  stejný počet bodů (body Poháru starosty) a dělily by se tak o první místo, přihlédli 
jsme k počtu bodů v jednotlivých disciplínách, kde 1. ZŠ získala o dva body více než 
gymnázium, tudíž se stala vítěznou školou. 

Všem sportovcům blahopřejeme k příkladné reprezentaci školy a přejeme hodně 
sportovního nadšení!                                                                                                                      Red.

a) Za jeden kalendářní rok na všech zpoplatněných 
parkovacích plochách v Holešově (jedná se o nevyhraze-
ná parkoviště) - 2000 Kč 

b) Za 6 měsíců -1200 Kč 
c) Za jeden měsíc - 400 Kč 
d) Za jeden kalendářní rok parkovací místo vyhraze-

né – parkoviště Novosady u domů č.p. 1592, 1600 -1602 
a část parkoviště ul. Sušilova “za Poliklinikou“ - 3000 Kč.

Parkovací karty lze zakoupit v  provozní budově 
Technických služeb Holešov na ulici Květné, č. p.  1555. 

V současnosti už v centru města prakticky nelze na-
jít parkovací místo bez nutnosti uhradit parkovací popla-
tek. A pokud se tomu někteří z nás poněkud vysmívali  
a spoléhali se na to, že si jich městská policie nevšimne 
či kolem vůbec nepůjde, od příštího roku je postih nepla-
tících řidičů jednou z priorit našich městských policistů, 
takže doba hájení definitivně končí. A pro toho, kdo do 
centra města zajíždí častěji, určitě bude pohodlnější ne-

muset myslet na to, zda parkovací poplatek uhradil či ne 
a možná by bylo parkování s parkovací kartou i levnější! 
Takže zvažte možná dobrý námět na vánoční dárek.

A ještě upozornění motoristům: v  případech, kdy 
budou řidiči parkovat na místech, která nejsou určena 
pro motorová vozidla, bude Městská policie postupovat 
nekompromisně.                                                                    -kb-

http://www.asekol.cz
http://www.cervenekontejnery.cz
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Od středověku se řemeslníci sdružovali do tzv. cechů, 
které je na jednu stranu chránily a prosazovaly jejich zá-
jmy a na druhou stranu stanovovaly pravidla pro činnost 
toho kterého řemesla. A řemeslníci podle cechovních 
pravidel také často provozovali řemesla na jednom místě. 
Nejstarším holešovským cechem byli řezníci. A protože  
i ve středověku přece jen řezničina přinášela i pro tehdejší 
lidi nepříjemné projevy – zápach, nečistoty a páchnoucí 
odpady – byli od nejstarších dob nuceni řezníci provozo-
vat své řemeslo v takzvaných masných krámech, izolova-
ných od ostatních domů. Původně byly tyto masné krámy 
dřevěné a umístěné někde uprostřed náměstí. 

Během třicetileté války na holešovském náměstí 
zpustl (mimo jiné) tzv. Kramářovský dům, jeho majitelé 
zemřeli a takto vzniklá odúmrť podle zákona připadla 
majiteli panství. Tím byl tehdy Václav Eusebius z Lobkovic 
a ten obratem předal tuto nemovitost holešovským řezní-
kům, aby si zde vybudovali nové masné krámy, protože ty 
původní na náměstí za válečných událostí vyhořely. A tak 
před polovinou 17. století vznikl na východní straně ná-
městí, vedle kasáren, ze kterých se za 200 let stane radnice, 
areál šestnácti masných krámů. Ty byly původně rovněž 
dřevěné. Až František Antonín z  Rottalu, pán Holešova 
v první polovině 18. století, nechal areál vystavět v jednot-
né zděné podobě. Masné krámy vzkvétaly až do poloviny 

Hodnotná barokní zeď v masných krámech

století devatenáctého. Po zrušení cechů a zlepšení hygie-
nických možností (výstavba žump a později kanalizace, 
rozvody vody) už nebyli řezníci nuceni zdržovat se v areálu 
masných krámů a od konce 19. století krámy začaly chátrat, 
i když se v nich ještě provozovaly nějaké obchody (naposle-
dy v jejich přední části byla klubovna holešovských mysliv-
ců). Z šestnácti krámů se čtyři zcela zřítily a zanikly. Další 
čtyři byly začleněny do budovy domu č. p. 10 (tzv. Tučkův 
dům, nyní Valentina). Osm protějších krámů se i po sto let 
trvajícím chátrání zachovalo, první čtyři blíže náměstí Dr. 
E. Beneše v celkem dobrém stavu, čtyři směrem k náměstí  
Sv. Anny naopak s vážnými statickými problémy. 

Právním problémem holešovských masných krámů 
byla majetková roztříštěnost – všech šestnáct krámů 
mělo svého majitele, ale i společné prostory – cesta mezi 
krámy – byly rozděleny na 16 podílů. Město Holešov v po-
sledních letech intenzivně jednalo s majiteli a dědici maji-
telů podílů na masných krámech a postupně se dařilo tyto 
podíly vykupovat. Ale až v letošním roce mohlo přistoupit 
k přípravě rekonstrukce a oživení tohoto skvělého prosto-
ru v centru města. V areálu budou zachovány první čtyři 
původní barokní krámky, využité pro drobné provozovny, 
zbytek by měl sloužit opět jako tržiště a v propojení s rov-
něž revitalizovaným náměstím sv. Anny i pro společen-
ské a kulturní účely. Zbylé, poškozené čtyři krámy byly 

v  uplynulých dnech zbourány stejně jako zeď, která od-
dělovala prostor masných krámů i prostor za nimi, a tím 
se areál masných krámů otevřel do náměstí sv. Anny. Při 
bouracích pracích se podařilo objevit v zadní části areálu 
vrcholně barokní zeď, která ohraničovala masné krámy 
zezadu. Zatímco přední zeď areálu, vedoucí do náměstí, 
která je chráněnou kulturní památkou, je zjevně několi-
krát přestavovaná a upravovaná, nově objevená zadní zeď 
představuje autentický stav z  první poloviny 18. století  
a to včetně spodní části brány – pískovcových pilířů – kte-
rá vedla do kasárenského dvora a dále potom do areálu 
předzámčí (nyní náměstí Sv. Anny). Areál masných krámů 
byl tedy průjezdný, což je logické, protože prostor mezi 
dvěma řadami krámů byl úzký, vůz by se zde neotočil  
a řezníci potřebovali, aby jejich krámy zásobovaly povozy. 
Ve zdi je zachováno zamřížované okénko, které osvětlo-
valo a větralo poslední krám v řadě, a z vnitřní strany je 
zeď opatřena odlehčovacím obloukem, což byla typická 
stavební technika v době Františka Antonína z Rottalu - 
takto je vystavěna například zeď, ohraničující zámecký 
park, který byl rozšířen právě za vlády tohoto šlechtice. 
Objevená zeď bude zachována a přispěje k  malebnosti 
nově vzniklého prostranství. To by mělo být obnoveno  
a revitalizováno už v příštím roce.

Karel Bartošek

Pravda je, že o problémech, o žertovných věcech, o zajímavostech se píše snadno, 
jde to samo. A i ty fotografie jsou takové interesantní. Co je ale zajímavé na šesti chlapech  
(a jedné dámě, která bohužel nepřišla), kteří sedí u stolu v kanceláři starosty? Nic. Anebo 
vlastně všechno. Jsou to totiž skuteční hrdinové, lidé, kteří obětují nejen své pohodlí, čas, 

Skuteční hrdinové dneška
strach, ale i část sebe samého  - vlastní krev - proto, aby pomohli jiným lidem a to natolik, 
že často tento jejich dar zachraňuje životy. 

Psát o skutečném hrdinství je opravdu těžké, člověk se bojí, aby neupadl do nějakého 
hloupého klišé, ale přitom o čem jiném by se mělo psát?! O hloupostech? Těchto sedm lidí 
v posledních letech darovalo bezplatně (každý z nich!!!) padesátkrát svou krev. Padesátkrát si 
nechali vytáhnout z těla půl litru krve, celkem tedy dvacet pět litrů!!! To je neskutečné a úžas-
né!!! Kolik z nás omdlévá, či je jim aspoň nevolno, když mají dostat injekci. Kolik z nás se hroutí, 
když uvidí někde pár kapek krve. A tihle lidé si několikrát ročně nechají vrazit do žíly opravdu 
tlustou jehlu, která bolí, a musejí vydržet dlouhé minuty, než příslušné množství odteče.

A tak se 6. prosince, symbolicky na svátek dobrého biskupa Mikuláše, který se vy-
značoval tím, že byl mimořádně pohostinný a staral se o mnoho lidí, dostavili do kancelá-
ře starosty města Holešova pánové Miroslav Kutra, Jaroslav Dvorník, David Šikula, 
Tomáš Polepil, Pavel Bartošek a Marián Linda. Bohužel nepřišla jediná žena, paní 
Jitka Bílá. A před tím, co udělali či co dělají, musíme všichni pouze smeknout. To, že do-
stali od vedení města pamětní list v deskách a dárkový balíček, to je jen takové formální 
uznání jejich zásluh. Zasloužili by si mnohem, mnohem víc. 

Díky Vám!!!                                                                                                                     K. Bartošek 

ZPRÁVY  
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POZVÁNKY

JÁ, KOCOUR
21. 12. 2017 v 17.00 hodin - kino Svět 
Filmové představení - Tom Brand (Kevin Spacey) je 
závratně úspěšný, neuvěřitelně bohatý a blbec. Snaze 
postavit nejvyšší mrakodrap na severní polokouli je se-
bestředný miliardář připraven obětovat cokoliv. I rodinu. 

FOTOGRAFIE TOMÁŠE JANEČKA
16. 8. 2017 až 1. 1. 2018
Zámek Holešov  
vstup zdarma

Tradiční novoroční ohňostroj
Pondělí 1. ledna 2018, Zámecká zahrada Holešov
Náhradní termín sobota 6. ledna 2018

V  případě výrazně nepříznivého počasí – hustá mlha – bude ohňostroj přesunut na 
sobotu 6. ledna 2018 v 17 h. Ale jedná se o zcela výjimečnou situaci. Platí, že ohňostroj 
bude za sněžení, mrazu i deště 1. ledna 2018 v 17 hod. v zámecké zahradě. Obyvatelé 
budou o případné změně informováni během Silvestra a pondělí 1. 1. 2018 všemi do-
stupnými informačními kanály.                                                                                        R. Seifert

Koncert BIG BAND Holešov Josefa Hájka
Pátek 22. prosince v 19.00 hodin, Kino Svět Holešov 

Spolu s BBH vystoupí  Young Moravia Jazzband ze ZUŠ Morava  Zlín, pěvecký sou-
bor ZUŠ Holešov. Sólisté: Petra Foltýnová, Petra Kuciánová, Josef Vaverka a Martin 
Hejník. 

Vstupné: předprodej 140 Kč, v den konání 180 Kč.

Program dalších akcí MKS – prosinec a leden
VÝSTAVA BETLÉMŮ A BANĚK Z CELÉHO SVĚTA
30. 11.  do 31. 12.
Zámek Holešov, sala terrena   
Ve dnech 24. – 26. 12. je zavřeno
Vstupné:  60  / 40  Kč. Rodinné 160 Kč. 
 
VÝSTAVA HOBBY MODELŮ
15. 11. 2017 – 12. 1. 2018
Největší výstava modelů – letadla, auta, rakety, lodě, 
ponorky, železnice... Jedinečná možnost zakoupení mo-
delářských stavebnic (ve dnech 24. – 26. 12. je zavřeno)

ZASTAVENÍ V ČASE (SOUČASNÉM I MINULÉM)
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Do 31. 1. 2018 - studovna Městské knihovny 
Holešov
Vystavují: 
Šárka ANDRLÍKOVÁ - Zastavení v čase
Zdeněk JANIŠ - Holešov z diapozitivů před více jak  
30 lety a dnes
Vstup volný

https://www.google.cz/maps/place/Kino+Sv%C4%9Bt/@49.3315824,17.5789738,454m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4713a75f344a9c11:0xc7ddc0dd21f82d33!8m2!3d49.3316809!4d17.5799323
https://www.google.cz/maps/place/Z%C3%A1mek+Hole%C5%A1ov/@49.3353943,17.5802535,15.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0000000000000000:0x6caff1f488ea9f71!8m2!3d49.3327854!4d17.5812685
https://www.google.com/maps/place/Z%C3%A1meck%C3%A1+zahrada/@49.3335444,17.5809764,17.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7276150d26ce8da8!8m2!3d49.3334033!4d17.5825292?hl=en-CZ
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Poslední měsíc v roce je velmi často ve znamení 
různých vánočních večírků ale také hodnocení uplynulé-
ho roku. Bylo tomu tak i v Klubu výsadkových veteránů 
(KVV) Holešov, jehož členové, příznivci a hosté měli sraz  
v sále internátu policejní školy MV ČR v Holešově. Předseda 
klubu Dušan Hric v úvodu setkání přivítal hosty na naší vý-
roční schůzi, byli to Mgr. Rudolf Seifert- starosta Holešova, 
Bc. Jaroslav Chmelař - místostarosta Holešova, plk.v.v. Jiří 
Dufek, mjr.v.v. František Lejsek, který zastupoval KVV Pro-
stějov, pplk. Pavel Hriník ze 102. pz. praporu PU Prostějov, 
plk. Dr. Andrej Rohál - zástupce ředitele VPŠ a SPŠ MV ČR 
Holešov a další.

Po uctění památky těch, kteří odešli letos do vý-
sadkového nebe, následoval klasický program VČS, ze-
jména zpráva o tom, jaká je účast (byla velmi dobrá), 
jak klub hospodařil s finančními prostředky, zpráva 
kontrolní komise, volba nového člena výboru a zpráva 

Červené barety v Holešově hodnotily

Střelecká soutěž Vánoční cena

Holešovské Tesco podpořilo pěstounské rodiny

o činnosti klubu za rok 2017, kterou přednesl předseda 
spolu s plánem činnosti na rok 2018, který dostal kaž-
dý člen při prezentaci.

Ve zprávě o činnosti zaujala zejména informace  
o tom, že dlouholetý předseda D. Hric bude v letošním 
roce zejména ze zdravotních důvodů končit ve funkci 
předsedy klubu a bude nadále pracovat jako člen výboru a 
pak jako řadový člen. Za jeho dlouholetou a obětavou prá-
ci v KVV mu za nás všechny předali s poděkováním kytici 
karafiátů nejmladší příznivci Terezka a Davídek (5 a 8 let). 
Předseda ve zprávě kriticky zhodnotil aktivitu našich členů 
na pořádaných akcích a vyslovil přání ke zlepšení přístupu  
k těmto akcím, neboť aktivita je většinou pouze na čle-
nech výboru. Vzhledem k tomu, že náš průměrný věk je již 
81 let, zůstane asi pouze u přání.

Po jednomyslném schválení usnesení následo-
val slavností bod VČS, a to předání pamětní „Plakety  

k 60. výročí vzniku VÚ 7374 - 22. průzkumné roty zvlášt-
ního určení - Sabinov 1957.“ Plakety předal 35 oceněným 
předseda klubu za dlouholetou a obětavou práci na úseku 
propagace výsadkového vojska , což je také považováno za 
nedílnou součást 7O. výročí vzniku výsadkových jednotek 
(mečů armády hrot) v České a Slovenské republice. Tyto 
pamětní plakety převzal také zástupce VPŠ a SPŠ MV ČR 
Holešov, Magistrátu města Prešov, města Sabinov a MÚ 
Holešov. Diskuzní příspěvky byly zaměřeny zejména k 
obsahu výroční zprávy a celkovému hodnocení činnosti 
klubu, kterou vyzdvihl plk. J. Dufek, mjr. F. Lejsek a sta-
rosta Holešova Mgr. R. Seifert. Po skončení oficiální části  
v neformálních debatách zaznělo zejména přání pevného 
zdraví v dalších letech a úspěchů v osobním životě.

„Modré nebe nad hlavou“
František Gult

člen KVV Holešov

VÁNOČNÍ CENA udělala v kalendáři střeleckých 
soutěží Oddílu sportovní střelby v Holešově definitivní 
tečku za sezónou 2017. Činnost Oddílu sportovní střelby 
je přímo závislá na možnosti využívat střelnice patřící 
policejním školám. To, že jsou nám tyto instituce velice 
příznivě nakloněny, potvrzuje i pravidelná účast zástup-
ce ředitele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy 
Ministerstva vnitra v Holešově, plk. Ing. Andreje Rohála, 
který závod i dnes osobně zahájil.  Totéž můžeme říct 
o městu Holešov, které náš klub rovněž dlouhodobě 
podporuje a většina závodníků také už dobře zná pana 

místostarostu Bc. Jaroslava Chmelaře. Také on si našel 
ve svém programu čas a přivítal závodníky při jejich 
posledním letošním klání... Vánoční ceny se zúčastnila 
rovná třicítka střelců. Absolutně nejlepšího výsledku 
dosáhl a vítězem Vánoční ceny 2017 se stal reprezentant 
ostravského Patriotu Karel Kubík. Nastřílel 297 bodů  
z 300 možných a vybojoval s přehledem zlatý po-
hár...   Na druhém místě, se ztrátou 8 bodů na vítěze, 
figuruje Roman Piško z KVZ Vsetín a konečně trojici nej-
lepších uzavřel Jaroslav Vašut z KVZ Rožnov s 278 body. 

Red.

Každý Holešovák (a nejen Holešovák) občas zavítá na nákup do hypermarketu Tesco v Ho-
lešově. A mnozí občas dostanou při placení nákupu kulatý žeton, který mohou hodit u východu 
z prostoru hypermarketu do jakýchsi hlasovacích uren. Tesco tak zjišťuje ocenění či význam, který 
jeho zákazníci kladou různým charitativním a humánním projektům a akcím. A ten projekt, akce, 
která dostane nejvíc hlasů – žetonů, potom od holešovského Tesca obdrží šek. 1. prosince předal 
ředitel hypermarketu Tesco Holešov, pan David Hořínek, šek na 30 000 Kč paní Haně Ježové, kte-
rá jej převzala jménem Sdružení pěstounských rodin na realizaci komunitního projektu. Předání 
se kromě výše jmenovaných zúčastnil i místostarosta města Holešova pan Ing. Radek Doležel  
a samozřejmě děti z pěstounských rodin, kterým tento dar pomůže.                                                              

      -kb-

ZPRÁVY  
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Žáci Základní školy (praktické) navštívili ve středu 
13. prosince Městský úřad, aby zde jeho zaměstnancům 
předvedli pásmo, které se svými učitelkami připravily.  
Za doprovodu keyboardu paní učitelky Ledinové zazpí-
valo 11 dětí množství krásných koled, dokonce i latin-
skou Adeste fideles (Venite adoremus)! Děti od třetí do 
osmé třídy odvedly obdivuhodný výkon a nemalou mě-
rou přispěly ke krásné předvánoční atmosféře. Za svou 
snahu byly odměněny drobnými dárky, které jim předal 
starosta města R. Seifert a místostarosta J. Chmelař. Tak-
že se těšíme na příští rok!

red

Milé přání k vánocům

Kdo v  Holešově v  posledních letech touží po silném zážitku, měl by jít do knihov-
ny. Opravdu, Městská knihovna v  Holešově žije neskutečně intenzivním a originálním, 
svébytným  životem a je bezkonkurenčně nejlepším a nejaktivnějším centrem kultury 
v našem městě. 

Mezi skvělé aktivity pracovnic knihovny patří mimo mnohé jiné  tzv. Adventní 
půjčování. Už v  loňském roce autor těchto řádků  málem nevěřil svým očím, když při 
chůzi po náměstí  v  brzkém odpoledni spatřil ve výloze knihovny živého Mikuláše, an-
děla a čerta – a až při bližším pohledu zjistil, že jsou to naše knihovnice, převlečené za 
mikulášskou družinu. A aby se  neopakovala, přišla děvčata z knihovny v  letošním roce 
se zdokonalením. V  úterý 5. prosince obsluhoval v  dětském oddělení krásný anděl a 
laskavý, ne moc strašidelný čert (kteří nabízeli dětem vánoční cukroví, bonbony a křížaly), 
ale v  oddělení dospělém nejeden návštěvník zažil, mírně řečeno, překvapení. Už přede 
dveřmi do oddělení vítala příchozí poněkud strašidelná loutka, zahalená v bílém (té se 
dokonce několikrát polekala i sama vedoucí knihovny), a podle popisek na ní to byla typic-
ká folklorní postava adventu v 19. století – svatá Barbora čili Barborka. A přímo v oddělení 
obsluhovaly zpočátku poněkud vykolejené návštěvníky opravdové Barborky v bílém odě-
vu, s bílým zavinutím na hlavě, s pomoučenými (tedy prozradím to – bíle popudrovanými, 
protože mouka nedrží) obličeji. Celé oddělení, opět nabízející typické  adventní pohoštění 

Adventní půjčování v knihovně
– křížaly a perníčky, bylo vyzdobeno v barborkovském duchu – nechyběly samozřejmě 
„barborky“, které známe – tedy na sv. Barboru utrhnuté větvičky ovocných stromů, které 
by měly do Vánoc vykvést (ostatně od Barborek jsem se dozvěděl, že ty barborky musí 
trhat nevinná panna, jinak nevykvetou, tak si počkáme a budeme na těchto stránkách 
čtenáře informovat, jak se to v knihovně podařilo a jak je to s nevinností našich knihovnic), 
nade dveřmi byly pověšené ehm, …punčochy s dárky a všude se mohl návštěvník dočíst 
různé informace o adventních zvycích v našich krajích i pranostiky, vážící se k Barborce 
(které lze s trochou zjednodušení a výjimek shrnout, že pokud je na sv. Barboru - 4. pro-
since -  teplo, bude na Vánoce zima a naopak,  což v letošním roce, kdy bylo počasí takové  
neurčité, ani teplo, ani zima, bude těžko zkontrolovatelné). Dále jsem si zapamatoval, že 
tam, kde chodila sv. Barborka (často se sv. Lucií) už nechodil sv.  Mikuláš. Dospělé oddělení 
naší knihovny bude tedy zřejmě mikulášské návštěvy ušetřeno. A také jsem se dozvěděl 
(no jsme v knihovně, středisku vědění v Holešově), že červené či spíše rudé pentle, kterými 
jsou Barborky opásané, zřejmě vycházejí z  legendy o sv. Barboře, panně, které její otec 
usekl hlavu, když zjistil, že se stala křesťankou, a připomínají její nevinně prolitou krev  
(no a zřejmě jsem přišel v této souvislosti i na symboliku svého svátečního červeného sve-
tru s lyžujícím sněhulákem, je to  asi taky připomínka sv. Barbory). 

Prostě všichni, kdo v úterý do naší městské knihovny zavítali, se královsky bavili – 
děti tradičně, dospělí zcela originálně a ještě se poučili a vzdělali ve zvycích našich nedáv-
ných předků, které jsou bohužel značně zasuty pod komerčním nánosem, tupě zjednodu-
šujícím a primitivně populistickým. 

Prostě opět bylo v knihovně dobře, přívětivě, laskavě, vesele a příjemně. Takové pravé 
adventní pohlazení po duši s milými, ušlechtilými lidmi. A i když se Barborky, anděl a čert 
snesli do knihovny jen v ten jeden den, adventní barborkovská výzdoba bude v knihovně 
až do Vánoc a zarámuje i další adventní akce – například ve čtvrtek 14. prosince to bude 
předvánoční setkání nad lidovými betlémy a dalšími vánočními tradicemi s folkloristou 
M. Machálkem.

A na závěr si dovolím jednu poznámku. Z knihovny opět celý den vyzařovala na ko-
lemjdoucí a návštěvníky, kteří si třeba ani nešli nic půjčit, jen se zastavit v čítárně, podívat 
se na internet, omrknout novinky, zjistit, co se chystá v kulturních aktivitách ve městě, 
prohodit s knihovnicemi pár slov, skvělá, originální atmosféra a všichni se perfektně ba-
vili.  Tohle je poslání veřejné knihovny v té její nezaměnitelné roli společenského a kul-
turního střediska právě na takovém malém městě jako je Holešov. Knihovnu dělají lidé, 
kteří tam pracují, a její návštěvníci, ne velikost a vybavenost sálů – to je už  jen třešnička 
na dortu. To by se především mělo vzít v potaz  při probíhajících diskusích, kde by měla 
být knihovna v budoucnosti umístěna. Jistě pochopitelná a dobře míněná snaha umístit 
knihovnu do obrovských, ale hůř dostupných a přece jen vzdálených sálů zámku trošku 
připomíná toho sedláka, který viděl u svého příbuzného ve městě koupelnu – moc se mu 
líbila, ale byla taková malá, nevzhledná. Tak si ji postavil nádhernou, skvěle vybavenou, 
prostornou – ve stodole na druhé straně zahrady. No a stejně se se svou rodinou nemyl, 
protože přes tu zahradu se nikomu nechtělo chodit…. Naše knihovna je skvělá proto, 
že má skvělé pracovnice, skvělého ducha a atmosféru, skvělou vedoucí – a taky že je „za 
rohem“ a každý do ní najde cestu. Že je přirozeným místem setkávání lidí. A to, při vší úctě, 
v zámku nemůže plnit.

Karel Bartošek

KULTURA  
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PŘÍSPĚVKY

MÍSTNÍ SKUPINA ČESKÉHO ČERVENÉHO
KŘÍŽE HOLEŠOV DĚKUJE MĚSTU HOLEŠOV
za podporu a poskytnutí dotace z fondu kultury,
sportu a vzdělávání na naši činnost
v roce 2017.
                Pavel Šlechta,
                  předseda MS ČČK Holešov

MÍSTNÍ ORGANIZACE 
ČESKÉ STRANY  SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ 
V HOLEŠOVĚ
děkuje příznivcům a sympatizantům ČSSD za projevenou důvěru v uply-
nulém roce. Současně přeje všem občanům příjemné prožití svátků 
vánočních a hodně štěstí, zdraví i osobní spokojenosti v nadcházejícím 
roce 2018.

Den pro zdraví 2018 již v přípravě!
XI. ročník - DEN PRO ZDRAVÍ
sobota 7. dubna 2018, prostory 3. ZŠ Holešov

zdravý životní styl, pohybové aktivity, poradny zdraví, zdravotní diagnostika,
ukázky první pomoci...

Mikulášská družina v Holešově
V neděli 3. 12. 2017 uspořádali členové a přátelé   

Sboru dobrovolných hasičů Holešov již 3. ročník Miku-
lášské družiny. Mikuláš se svými druhy projížděl na voze 
taženém dvěma statnými valachy ulicemi města Hole-
šova a místí části Všetuly. Na předem určených místech 
rozdával hodným dětem dárky. 
Doplňující otázky jedné redaktorky:
1) Kolik členů bylo v družině?
V družině bylo 14 pekelných a nebeských postav, které 
vozil vozka s povozem taženým dvěma statnými valachy.
2) Zajímalo vás při rozhovoru s dětmi, zda dodržu-
jí bezpečnostní předpisy?
Otázky na děti byly Mikulášem směrovány spíš na celo-
roční zlobivost a chování. Dodržování bezpečnosti jsme 
samozřejmě řešili a věnujeme se jí.
3) Jaké úkoly jste dětem dávali před obdarováním?
Děti měly před obdržením sladké odměny zazpívat pís-
ničku nebo přednést  básničku.
4) Jaké byly reakce dětí?

Reakce dětí byly různé, pravdou je, že většina bere 
Mikuláše s družinou jako velkou autoritu, čehož samo-
zřejmě využívají rodiče. Andělé rozdávali sladké odměny 
všem dětem. Zazlobí určitě každý, dospělé nevyjímaje...

 Petr Šidlík, starosta SDH Holešov
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PŘÍSPĚVKY

Vánoční svátky a přelom roku jsou období, které určitě každého z nás svádí k re-
kapitulaci toho, co se nám povedlo, čeho bychom chtěli dosáhnout, čím bychom chtěli 
svůj život obohatit a čeho bychom se naopak rádi vzdali…

Děti naší mateřské školy spolu s paními učitelkami ušly od začátku školního roku 
kousek cesty za poznáním světa okolo nás, získaly nové zkušenosti, dovednosti a proži-
ly spolu s kamarády hezké chvíle při společném hraní a dovádění.

Vánoce jsou svátky tradic a malých rodinných rituálů, které se předávají z generace 
na generaci a poskytují prostor k obohacení našeho života citovými prožitky sdílenými  
s ostatními.

Také jsme si velice užívali tradičních předvánočních setkávání při Mikulášské na-
dílce, při návštěvě vánočního koncertu pěveckého sboru Plamínek na 3. Základní škole,  
při rozsvěcování našeho vánočního stromečku a při vánočních besídkách.

Dovolte nám tedy v závěru tohoto roku popřát Vám všem vánoční pohodu a vše 
krásné a radostné.

Kolektiv Mateřské školy Sluníčko Holešov

Adventní čas v naší mateřské škole

sobota 3. 2 .18‘: ... turnaj družstev ve stolním tenise a dívčí turnaj – Roštění, sál OÚ. 
„zábava s občerstvením i pro diváctvo“ – odjezd busu z AN Hol. v 11.00 
sobota 17. 2. 18‘: ...výšlap, „špacír zimní krajinou“ s opékačkou uzenky …v přírodě… 
sraz v 9.00 hod. na autobusovém nádraží v Holešově. 
sobota 17. 3. 18‘: .... zájezd MDŽ – město průmyslu, moravsko-slezská Ostrava. 
„ památky, zajímavosti, kultura“… - odjezd v 7.45 hod. z Holešova. 
sobota 28. 4. 18‘: .... zájezd – Valašsko Klobůcko - „jarní chuťovka nejen pro turisty“ 
výlet do města tradic a CHKO Bílé Karpaty - v 7.30 hod. z Holešova 
sobota 12. 5. 18‘: ...... kolovýlet 1. – „vyprašování pavučin z kola“…. okružní pohodová 
vyjížďka pamětihodnostmi Holešovska, start v 10.00 hod.- Holajka. 

FogoHogo z.s. - jaro 2018

Setkání zahrádkářů

sobota 26. 5. 18‘: ….zájezd – Habsburská Vídeň ll.. „Historie osvětlená PhDr.P.Kočím“ 
poznávací program s průvodcem, odjezd v 6.30 hod. z Holešova 
sobota 9. 6. 18‘: ... kolovýlet 2. - „ Ať se práší za kočárem !…“ zkratkovitý bicyklový 
přesun kdysi po hradských cestách, start v 10.00 hod. - Holajka. 
sobota 23. 6. 18‘: .... zájezd do Ráj.Teplic a okolí aneb „poznávání Lúčanské krajiny...“ 
výlet na hory,horky,pahorky - odjezd v 5.30 hod. z Holešova 
pátek 6. 7. - 15. 7. 18‘:... zájezd do Chorvatska, hotel v letovisku Stari Grad - ostrov Hvar 
„týdenní pobyt u moře, dovolená s FogemHogem „.+ CK Tina 
sobota 14. 7. -  20. 7. 18‘: ..zájezd do Vysokých Tater, dovolená v penziónu Viktoria / Ždiar/ 
 Více na: +420 777 694 071 / e-mail: fogohogo.zs@email.cz / www.hogofogotour.cz  

V pátek 24. listopadu se v Domě zahrádkářů sešla 
zájmová skupina žen, které si přišly vytvořit  nebo se jen 
podívat, jak se tvoří adventní věnce. Společně si vymě-
nily názory, ochutnaly sladké či slané výrobky našich 
členek a podpořily i degustaci vzorků destilátů, o které 
se soutěžilo v jiné části sálu. Tohoto úkolu se ujala muž-
ská část členů výboru ZO. Tentokrát se sešlo sice pouze  
6 vzorků destilátů, nejvíce bodů získal švestkový destilát 
Oldřicha Gahury. Gratulujeme! Středem místnosti byl 
vzorově upravený vánoční stůl, který i s dalšími vazba-
mi vytvořila naše členka Renata Hruboňová. Pátečního 
tvoření a degustace se účastnilo 54 zájemců včetně pana 
starosty Mgr. Rudolfa Seiferta a místostarosty pana Bc. 
Jaroslava Chmelaře. 

Následující den, v  sobotu, jsme se sešli také, ten-
tokrát s  dlouholetými členy naší ZO. Roznesli jsme po-
zvánky 14 dlouholetým členům starším 80 let, ale ze 
zdravotních důvodů mnozí nemohli přijít, a těch 8, kteří 
se dostavili, se rádi s námi setkali a byli mile přivítáni. 
Těmto našim členům jsme předali poděkování v podobě 
malého dárku a čestného uznání z  Ústředí ČZS. Velmi 
milým překvapením bylo pro 6 našich členů a členek 
výboru ohodnocení od MěÚ Holešov, předané panem 
starostou Mgr. Rudolfem Seifertem, kdy těmto předal 
Pamětní listy spolu s dárky s emblémy města. 

 K vyhodnoceným patřil přítel Milan Šrámek, který 
v  příštím roce oslaví 90 let. Je doposud členem výbo-
ru, nechybí na žádné akci naší ZO, výstavě či brigádě. 

Je kolportérem a zastupuje tak i osadu Žopská 2. Další 
doposud činnou členkou je přítelkyně Helena Hyánková 
(88 let), která je taktéž spojkou mezi dalšími členy ZO  
a kolportérem na části Všetuly. 

 Dalšími dlouholetými členy byli vyhodnoceni: paní 
Jiřina Páleníčková-97let, Jiřina Mlodzigová 92 let, Karel 
Adámek 91 let, Miroslav Menšík 90let, Oldřich Janečka 
89 let, František Zemčík 87 let, Stanislav Kovář 84 let,  
a další. 

 Po slavnostní části setkání a předání ohodnocení 
nastala část zábavného odpoledne, kdy si všichni ná-
vštěvníci měli možnost vyměnit zkušenosti, ale hlavně 
poslechnout a zazpívat si i zatančit při hudbě Pod-
hostýnských harmonikářů, vedených panem Josefem 
Řimákem. Krásný večer jsme zakončili přáním všeho 
nejlepšího všem. 

Krásných a v  pohodě prožitých svátků vá-
nočních a do nadcházejícího roku pak hodně 
potřebného zdraví a elánu pro své zahrádky.

Poděkování patří také všem členkám a členům 
výboru naší ZO, kteří se podíleli na organizačním 
zajištění a pohoštění tohoto pěkného odpoledne. 

 za výbor ZO ČZS 
Vlasta Čablová
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DĚKUJEME VŠEM NAŠIM ČLENŮM, PŘÍZNIVCŮM A SPONZORŮM 
ZA PODPORU A SPOLUPRÁCI V ROCE 2017.
V NOVÉM ROCE 2018 PŘEJEME VŠEM HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A POHODY 
A TĚŠÍME SE NA SPOLEČNĚ STRÁVENÉ CHVÍLE!

ZA KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ SVČ – TYMY JARMILA VACLACHOVÁ

PROVOZ TYMY 
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí – pátek 8.00 – 18.00. Spontánní aktivity (kulečník, stolní 
fotbálek, stolní tenis, trampolína, ICM): pondělí – pátek 15.00 – 18.00. Objednávky na 
tělocvičnu lze využít dle předchozí telefonní domluvy minimálně den předem v kanceláři 
na tel.: 573 39 69 28, 734 358 563

ZVEME VÁS
2. 1. Otevřený domeček – od 10.00 do 16.00, herna, trampolínky, stolní tenis, stolní fot-
bálek, deskové hry
5. 1. Tříkrálový stolní fotbálek – od 15.00 v ICM, startovné 10  Kč
11. 1. Novoroční turnaj ve stolním tenise – od 15.30 v ICM, startovné 10  Kč
16. 1. Muzikoterapie s Jitkou Králíkovou – od 16.00 do 19.00 hodin, cena: 400  Kč, při-
hlášky do 12. 1.
19. 1. Sousedská aneb Ples v TYMY – zveme všechny rodiče, přátele, sponzory, sousedy  
a širokou veřejnost od 20:00, vstupné: 100 Kč v  předprodeji, 150 Kč na místě, k  tanci  
a poslechu hraje skupina QUANTO, zajištěn bohatý program a občerstvení
20. 1. Hrátky pro nejmenší – od 15.00 do 17.00, tanečky, hry, soutěže, dílnička a malé 
filmové kukátko, vstupné 40  Kč v SVČ – TYMY
20. 1. Africký tanec - workshop
21. 1. Výlet na ledové sochy – Pustevny – cena: 280  Kč, přihlášky do 15. 1. 2018
22. – 26. 1. Škola lyžování a snowboardingu na Trojáku pro děti MŠ a ZŠ – informace  
a přihlášky v kanceláři TYMY

TYMY VŠETULY

TYMY
25. 1. Beseda o hradě Lukov – od 16.30 v SVČ – TYMY
26. – 27. 1. Noční deskohraní - od 18.00, cena: 100 Kč pro členy Deskohraní, 150  Kč ostat-
ní, večer s deskovými hrami a nejen to, přihlášky do 24. 1.
27. 1. Dětský karneval – od 15.00, pestrý program /tance, hry, soutěže…/vstupné: do-
spělí 50 , děti 30  Kč, děti v masce 20 Kč
28. 1. Lúčnikovo putování za prvním jarním paprskem v divadélku TYMY od 16.00, vstup-
né 40  Kč
26. 1. Premedical - možnost  vyšetření od 9.00 do 20.00, informace na www.premedical.cz
31. 1. Odlévání svíček – tvořivá dílna s Bárou – od 16.00, příprava formy, naplnění materi-
álem, zalití roztaveným voskem, čekání na vychladnutí, dokončovací práce …, cena: 100 
až 200  Kč za 2 svíčky podle velikosti, přihlášky do 24. 1. 
31. 1. Dárek za vysvědčení – přijď se pochlubit a dostaneš malý dáreček
31. 1. Pololetní párty – od 16.00 hodin v čajírně TYMY, kvízy, soutěže … vstup volný

PŘIPRAVUJEME
JARNÍ POBYT NA TROJÁKU PRO DĚTI v období jarních prázdnin 19. – 23. 2. 2017 !!!
DÍVKA ROKU 2018 – děvčata ve věku 13-16 let, můžete se již nyní hlásit v kanceláři TYMY 
do této zajímavé soutěže, oblastní kolo bude 3. 3. 2018, hlaste již nyní, nejpozději do  
31. 1. 2018, proběhnou přípravná setkání a workshopy
MISS POUPĚ -  pro dívky od 4 do 7 let, MISS KVÍTEK – pro dívky od 8 do 12 let 
 - disciplíny: rozhovor, módní přehlídka, volná disciplína, přihlášky do 20. 2. 2018
HOLEŠOVSKÝ TALENT 2018  - předveď svůj talent ať je jakýkoliv, přihlášky do 31. 1. 2018 
v kanceláři SVČ – TYMY, 1. kolo bude probíhat v sobotu 10. 2. 2018 ve společenské hale 
SVČ - TYMY
STAŇ SE ČLENEM TM KLUBU! Celoroční poplatek je 200 Kč, můžeš využívat až do konce 
školního roku prostory ICM a TM Klubu – kulečník, stolní fotbálek, pin-pong, deskové hry atd.
OD 2. POLOLETÍ JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT DO VŠECH KROUŽKŮ, v případě zájmu se 
hlaste do 31. 1. 2018

Chutný den ve škole 
a mikulášská nadílka

Nevíte, co je to CHUTNÝ DEN? Ani jste neslyšeli o formě HAMADI? Na 1. Základ-
ní škole Holešov si studentky Střední školy hotelové a služeb v Kroměříži zkoušely, jak 
může fungovat firma s potravinářským zbožím od výroby jednotlivých pochoutek až po 
jejich prodej. Zároveň nám zpestřily Mikulášský den a nahradily chybějící bufet. V sor-
timentu byl jablečný závin, muffiny, medovník a jogurt s müsli a ovocem. Žáci i učitelé 
takovou jedinečnou akci uvítali a za týden si ji rádi zopakujeme. To však nebyla jediná 
změna v  běžném školním rozvrhu. Celý den 6. prosince byla škola vzhůru nohama. 
Všichni žáci dostali mikulášské balíčky v rámci projektu Ovoce do škol a žáci I. stupně 
navíc nadílku od spolku SRPŠ. Balíčky jim předali starší spolužáci – vlastně Mikuláš, 
andělé a čerti z 8. C. Zbytek vyučování jsme měli projektový den – přípravu vánočního 
charitativního jarmarku. Na něm se podílejí všechny třídy školy a výtěžek věnujeme 
jako loni vážně nemocné dívce z Holešova.

Jarmila Růžičková
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SPOLEČNOST

Český rozhlas vyhlásil zajímavou a veřejností kladně 
přijatou akci Ježíškova vnoučata. Město Holešov se rozhodlo 
připojit se k této akci. Starosta města Rudolf Seifert navrhl na 
Řídící skupině Komunitního plánování města Holešova, že by 
bylo pěkné zapojit se do této akce a udělat radost seniorům 
z našeho města, kteří zůstali osamoceni, nikoho nemají nebo 
je jejich rodinní příslušníci ze svého kruhu vyloučili. 

Sociální pracovnice Městského úřadu v  Holešově, 
pracovnice Centra pro seniory a pracovnice Charity Ho-
lešov vybraly ze svého okolí osamocené seniory. Přemýš-
lely, jakou drobností by těmto občanům udělaly radost. 

Rada města Holešova uvolnila na tuto akci 12 tisíc 
korun. Pracovnice městského úřadu – Odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví, Charity Holešov a Centra pro 
seniory vytvořily seznam seniorů, který čítal téměř 
čtyřicet navržených klientů, a nakoupily a připravily 
dárečky pro seniory. Referentky MěÚ Holešov navštívily 
své klienty ve čtvrtek 14. prosince, předaly dárky senio-
rům a popřály jménem starosty a zastupitelstva města  
krásné Vánoce  a vše nejlepší do nového roku.

Ježíškova vnoučata v podání města Holešova

V pátek 15. prosince Ježíškova vnoučata z Holešova 
dorazila i na Domov s pečovatelskou službou na Novo-
sadech, kde vybraným seniorům předávaly děti z  I. ZŠ 
dárečky, za účasti starosty města R. Seiferta, vedoucí pe-
čovatelky Evy Relichové a ředitelky I. ZŠ Holešov Jarmily 
Růžičkové. „Ježíškova vnoučata“ pro tento den vytvořily 
žákyně 1. Základní školy, členky sboru Banana Vox. Děti si 
pro seniory připravily i kulturní program, kterým oboha-
tily adventní čas příchodu Vánoc. 

Následně se návštěva osamělých seniorů opakovala 
v Centru pro seniory Holešov, kam se děti s doprovodem 
starosty přesunuly. Zde se do akce zapojily klíčové pracov-
nice Centra pro seniory, sociální pracovnice pod vedením 
Petry Miklíkové a ředitelka Jana Šťastná. Také zde byly 
seniorům předány připravené dárečky. Akce byla ještě 
obohacena doprovodným kulturním programem stejně 
jako v Domě s pečovatelskou službou. 

Starosta města Rudolf Seifert oslovil I. ZŠ a nabídl 
spolupráci na tomto projektu a akci komentuje: „Cílem 
akce je nejen obdarovat a potěšit osamělé seniory v ad-

ventní době, ale propojit sociální práci a zapojit do těchto 
aktivit děti a mladé lidi, aby si uvědomili důležitost  vazeb 
mezi generacemi i skutečnost, že život v rodině a se svými 
blízkými není samozřejmostí.“  

Seniory byla akce pozitivně přijata a hodnocena. 
Všichni byli rádi, že si na ně někdo vzpomenul. Nešlo  
o hodnotné dary, ale o drobnosti. Samozřejmě nešlo 
obdarovat všechny osamocené seniory, ale spíše klien-
ty sociální práce. Městu Holešov na našich osamělých 
občanech záleží, jelikož jsou součástí naší obce a rovněž 
komunitní práce.

Město zřídilo před několika lety tzv. sociální fond 
a před uvolněním částky na „Ježíškova vnoučata“ bylo 
shromážděno necelých 19 tisíc korun. Tyto prostředky 
pocházejí z  daru Regaty Holešov (2015) a tří svatovác-
lavských koncertů, které probíhají vždy ve svátek patrona 
naší země.

Irena Seifertová 
koordinátorka Komunitního plánování 

sociálních služeb města Holešov                 
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INZERCE

Ceny vody pro rok 2018
Vážení odběratelé, 
na základě respektování podmínek Státního fondu 

životního prostředí ČR vycházející z finanční udržitel-
nosti realizovaných projektů – rekonstrukce ČOV Hulín, 
ČOV Chropyně, Rozšíření a rekonstrukce úpravny vody  
v aglomeraci Kroměříž a Výstavba kanalizace a výtlaku 
OV z Bezměrova na ČOV Postoupky, na které byly společ-
nosti poskytnuty dotace ze SFŽP ČR a Evropských fondů, 
rozhodlo představenstvo společnosti dne 20. 11. 2017, že 
s účinností od 1. 1. 2018 vstupují pro zákazníky Vodovodů 
a kanalizací Kroměříž, a. s., v platnost tyto ceny za do-
dávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod:

 Cena v Kč/m3  Cena v Kč/m3 vč. 
 bez DPH DPH 15%
Voda pitná 32,16 36,98
Voda odpadní 34,68 39,88
Cena celkem 66,84 76,86

 
Oproti roku 2017 dochází k nárůstu ceny vody pitné 

a vody odpadní celkem o 1,96 Kč, tj. o 2,6 % včetně DPH. 
Celková cena za jeden litr spotřebované pitné vody vy-
puštěné do veřejné kanalizace je 0,077 Kč vč. DPH. 

Ke zvýšení ceny vody pitné a odpadní dochází  
v důsledku nárůstu nákladů na energie, mzdy a likvidaci 
odpadů z čistíren odpadních vod. 

Zvýšení cen vody pitné a vody odpadní je také ovliv-
něno úspěšným čerpáním dotací z Evropských fondů  
a z Operačního programu životního prostředí v uplynu-
lých letech. V letech 2010 - 2014 nám byly poskytnuty 
dotace na výše uvedené rekonstrukce ve výši 212,7 mili-
onu korun. Dalších 101 milionů korun bylo financováno 
z rozpočtu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, 
a. s. Jednou z podmínek přijetí dotací je zajištění obnovy 

tohoto majetku postupným zvyšováním ceny až k do-
sažení tzv. plně nákladové ceny služby. Tato podmínka 
finanční udržitelnosti projektu se realizuje prostřednic-
tvím stanovených cenových rozmezí (minimální a maxi-
mální rozpětí ceny) pro vodu pitnou a vodu odpadní dle 
finančních analýz jednotlivých projektů.

V roce 2017 jsme obdrželi dotaci od Ministerstva 
zemědělství ve výši 25,4 milionu korun na projekt Zka-
pacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z pra-
meniště Hulín. Dalších 44,8 milionu korun bylo finan-
cováno z rozpočtu společnosti Vodovody a kanalizace 
Kroměříž, a. s. Po uvedení do provozu se předpokládá 
zvýšení provozní zabezpečenosti Kroměřížska, zejména 
při ohrožení některého ze zdrojů pitné vody, a to nejen 
vlivem sucha, ale i při nebezpečí povodní. Také se tímto 
opatřením garantuje dostatečné množství surové vody 
pro zásobování celého okresu Kroměříž na příštích ně-
kolik desítek let.

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

Odběratelé mají možnost nahlásit stav vodoměru k 
31. 12. 2017 nejpozději do 3. 1.  2018, a to pouze písemně 
na adresu sídla společnosti nebo elektronicky: 
- odečty Kroměřížsko : lenka.zborilova@vak-km.cz
- odečty Holešovsko: jana.luzikova@vak-km.cz 
 

Podmínkou pro přijetí hlášení odečtu a násled-
né vystavení faktury je uvedení jména odběratele dle 

smlouvy, čísla odběrného místa, data odečtu 31. 12. 
2017 a stavu měřidla. Upozorňujeme, že odečty nahlá-
šené bez uvedených údajů nebudou zpracovány. 
   

Ing. Ladislav Lejsal
                předseda představenstva

Všetulský jarmark
V sobotu 7. října se uskutečnil v areálu TYMY tradič-

ní Všetulský jarmark. Návštěvníci si mohli zakoupit tra-
diční dřevěné výrobky, hračky, med, bylinky, podzimní 
květiny a dekorace, různé zboží pro děti – knížky, hrací 
kostky, pexesa… a nechyběly také tradiční cukrovinky. 
Na jarmarku nechybělo také občerstvení, výborné stejky 
a uzenina na roštu, burčák a hlavně dobrá nálada. Pro 
děti připravili pracovníci TYMY dětské dílny, kde si mohly 
děti vyrobit zápichy s podzimní tématikou a nechybělo 
také malování na obličej a bublinohraní. V rámci jar-
marku byl také Den otevřených dveří v TYMY. Děkujeme 
návštěvníkům za vytvoření příjemné atmosféry a dobré 
nálady. 

J. Vaclachová
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SPORT A SPOL. OBLAST

Navzdory problémům se složením celku, které 
provázely házenkáře TJ SOGOS Holešov před zahájením 
soutěžního ročníku 2017-18, byla jejich podzimní část 
velmi vydařená.  Zejména díky postupu nedalekého celku 
Žeravic do druhé ligy a rozhodnutí několika hráčů, kteří 
v  minulé sezóně v  holešovském mužstvu působili, vrátit 
se do svého mateřského celku, muselo vedení oddílu řešit 
otázku doplnění kádru. Dnes jako velmi prozíravá se jeví 
myšlenka posílení klíčových postů spojky a brankáře hráči 
Davida Zimy a Petra Chalupy z  Kopřivnice. Ti tamní dres 
pravidelně neoblékali a pro holešovský celek se stali pro 
celou podzimní část výraznými oporami. Po ročním půso-
bení v Olomouci se do celku vrátil křídelní hráč David Jaroš, 
který společně s  Robertem Plškem, Michalem Hradilem, 
Robertem Bučkem a Janem Vaclachem tvořili základní osu 
týmu. Jedinou porážku utrpěli holešovští házenkáři hned 
v úvodním utkání s celkem Polanky nad Odrou.  Tu je nutno 
přičíst nedostatečné sehranosti celku a také smůle, když 
po jasně prohraném prvním poločase neudrželi v půli dru-
hé pracně vybojované jednobrankové vedení.  Na povinné 
vítězství v nervózním utkání s Žeravicemi navázali Holešo-
vští skvělým výkonem proti lídrovi soutěže SKH Zbrojovka 

Vsetín a následná remíza v  Karviné byla velmi cenným 
bodovým ziskem.  V zápasech s Olomoucí a Zubřím postih-
la i kvůli zraněním několika hráčů celek drobná krize, ale 
síla mužstva se i v těchto utkáních projevila a vedla k zisku 
důležitých bodů. Zbývající utkání byla již opět zcela v režii 
celku Holešova a  díky přeloženému pořadatelství utkání 
s Lesanou Zubří a sedmi zápasům na domácí půdě, přines-
la zisk úžasných devatenácti bodů a druhé místo v tabulce 
po podzimní části soutěže. 

Házenkáři TJ SOGOS Holešov po úspěšném podzimu

V dresu TJ SOGOS Holešov na podzim nastupovali:

brankáři: Petr Chalupa, Marcel Cagášek a Tomáš Běčák 
– křídla: Jan Vaclach, David Jaroš, Tomáš Uruba a Tomáš 
Hruška – pivoti: Robert Buček, David Brázdil a Václav 
Punčochář – spojky: Robert Plšek, David Zima, Michal 
Hradil, Jan Šoustal, Martin Pavlín a Adam Šrámek – tre-
néři: Richard Buček, Michal Hradil a Vladimír Běčák – ve-
doucí mužstva: Josef Votava

Výsledky TJ SOGOS Holešov v podzimní části sezóny: 
1. TJ SOGOS Holešov - SKH Polanka 31 : 33
2. Žeravice - TJ SOGOS Holešov 22 : 24
3. TJ SOGOS Holešov - Vsetín 37 : 31
4. MHK Karviná - TJ SOG. Holešov 24 : 24
5. TJ SOGOS Holešov - Rožnov p. R. 39 : 28
6. TJ SOGOS Holešov - Uničov A 36 : 28
7.  SKP F-M B - TJ SOGOS Holešov 24 : 30
8. TJ SOGOS Holešov - HBC Olomouc 29 : 28
9. TJ SOGOS Holešov - L. Zubří  32 : 29
10. TJ SOGOS Holešov – Sok. Ostrava 33 : 21
11. Luhačovice - TJ SOGOS Holešov 34 : 43

Tabulka po podzimní části soutěže 2017-18
1 Vsetín 11 10 0 1 348 : 293 20
2 TJ SOGOS Holešov 11 9 1 1 358 : 302 19
3 SKH Polanka n. O 11 9 1 1 296 : 278 19
4 MHK Karviná 11 8 2 1 324 : 258 18
5 Sokol Ostrava 11 6 0 5 292 : 280 12
6 HBC Olomouc 11 4 0 7 290 : 289 8
7 Pepino SKP F-M B 11 4 0 7 328 : 328 8
8 Lesana Zubří  11 3 0 8 293 : 315 6
9 Žeravice 11 3 0 8 250 : 288 6
10 Rožnov p. R. 11 3 0 8 289 : 330 6
11 Uničov A 11 3 0 8 300 : 357 6
12 Luhačovice 11 2 0 9 306 : 356 4

V listopadu jsme přivítali v Količíně nové občánky. Slavnostní a radostný obřad byl 
uspořádán pro Kláru a Stelu Kulendovy a Damiana Murína. Nejmladší občané byli přine-
seni v náručí svými rodiči, kteří pro ně budou nejpevnějším pilířem po dlouhý čas. Místní 
děti si pro miminka a jejich rodiče připravily rozpustilé kulturní představení a dotvořily 
tak atmosféru v tento slavnostní den. Na památku byli noví občánci obdarováni malými 
drobnostmi pro připomínku tohoto okamžiku. Maminky dostali květ růže jako pomyslný 
dík a obdiv za jejich péči a láskyplný přístup ke svým nejmilejším. Závěr obřadu byl zpeče-
těn podpisem do pamětní knihy a neodmyslitelným přípitkem se společnou fotkou. Jsme 
rádi, že se naše obec stále rozrůstá o nové občánky :-).

Dění v Količíně ke konci roku
Dalším společným a radostným okamžikem bylo rozsvícení vánočního stromu v obci, 

které se stalo již tradicí. Toto setkání je optimistické v tom, že se sejdeme pospolu, v dob-
ré náladě a náplň programu je naladěna na duši většiny z nás. Hlavními aktéry se stávají 
opět děti, kde trojice čerta, Mikuláše a anděla prochází počátkem prosince myšlenkami 
našich dětí. Svatý Mikuláš se spustil již v sobotu v Količíně, aby svou přítomností oznámil, 
že je advent a přichází okamžik narození Spasitele. Duše mnohých děti se scvrkly tak, že 
ruce jejich rodičů byly doslova vyždímané. Dalším pohádkovým zastavením v programu 
byl vánoční orloj v podání místních amatérských komediantů. Orlojem procházely nejen 
pohádkové postavy, ale byly zde ztvárněny i tradiční symboly Vánoc. Celý program byl 

v doprovodu muzikantů Jardy Mikuše a Libora Chuděje, kdy jim 
na chvíli vypomohly J děti hrající na různé hudební nástroje. 
Závěrem byla zahájena sbírka na nový zvon do místní zvonice, 
který se bude odlévat ku příležitosti oslav 670 let obce. Z pro-
slovů vedených k občanům znějí poděkování, přání a zamýšlení 
nad prožitým rokem. Chtěl bych také jménem osadního výboru 
v Količíně poděkovat všem, kteří se podílí na pomoci při dění 
v  obci, brigádách, pořádání akcí či při jakýchkoliv dobrých 
skutcích při organizaci. Přeji Vám všem klidné prožití vánočních 
svátků, pokud možno v okruhu svých blízkých a do nového roku 
2018 pozitivní mysl a pevný krok.                             Radovan Kaňa

http://www.muzi.chf.cz/match_report.aspx?id=55699
http://www.muzi.chf.cz/match_report.aspx?id=55951
http://www.muzi.chf.cz/match_report.aspx?id=56082
http://www.muzi.chf.cz/match_report.aspx?id=56544
http://www.muzi.chf.cz/match_report.aspx?id=56686
http://www.muzi.chf.cz/match_report.aspx?id=56921
http://www.muzi.chf.cz/match_report.aspx?id=57445
http://www.muzi.chf.cz/match_report.aspx?id=57759
http://www.muzi.chf.cz/match_report.aspx?id=57972
http://www.muzi.chf.cz/match_report.aspx?id=58134
http://www.muzi.chf.cz/match_report.aspx?id=58289
http://www.muzi.chf.cz/view_team_statistic.aspx?team=469&cmppartid=2874&cmpid=1522&roundindex=
http://www.muzi.chf.cz/view_team_statistic.aspx?team=474&cmppartid=2874&cmpid=1522&roundindex=
http://www.muzi.chf.cz/view_team_statistic.aspx?team=1148&cmppartid=2874&cmpid=1522&roundindex=
http://www.muzi.chf.cz/view_team_statistic.aspx?team=32&cmppartid=2874&cmpid=1522&roundindex=
http://www.muzi.chf.cz/view_team_statistic.aspx?team=428&cmppartid=2874&cmpid=1522&roundindex=
http://www.muzi.chf.cz/view_team_statistic.aspx?team=475&cmppartid=2874&cmpid=1522&roundindex=
http://www.muzi.chf.cz/view_team_statistic.aspx?team=1023&cmppartid=2874&cmpid=1522&roundindex=
http://www.muzi.chf.cz/view_team_statistic.aspx?team=156&cmppartid=2874&cmpid=1522&roundindex=
http://www.muzi.chf.cz/view_team_statistic.aspx?team=551&cmppartid=2874&cmpid=1522&roundindex=
http://www.muzi.chf.cz/view_team_statistic.aspx?team=295&cmppartid=2874&cmpid=1522&roundindex=
http://www.muzi.chf.cz/view_team_statistic.aspx?team=136&cmppartid=2874&cmpid=1522&roundindex=
http://www.muzi.chf.cz/view_team_statistic.aspx?team=892&cmppartid=2874&cmpid=1522&roundindex=
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Filip letos suverénně ovládl celostátní žebří-
ček ČGF starších žáků, vyhrál seriál Národní golfo-
vé tour mládeže, vyhrál seriál Morava Cup, stal se 
Mistrem České republiky v kategorii starších žáků, 
velmi dobře reprezentoval ve Francii a dokázal se 
prosadit i mezi staršími golfisty. Získal nejvyšší 
možné ocenění – zařazení do Národního týmu 
chlapců 15-18 let.

Již po dvaadvacáté se v pátek 24. listopadu uskuteč-
nil v  Praze Večer českého golfu. Na tomto slavnostním 
ukončení sezóny  byli již tradičně oceněni Českou golfo-
vou federací nejlepší čeští golfisté, vítězové jednotlivých 
sezónních sérií i vítězové celostátních žebříčků ČGF. Mezi 
tyto oceněné patřil i student holešovského gymnázia 
Filip Jakubčík. Jeho sezóna byla v  letošním roce oprav-
du mimořádně úspěšná. Vše začalo již na konci června, 
kdy na Mistrovství republiky na Kunětické Hoře dosáhl 
Filip na metu nejvyšší, a stal se Mistrem České republi-
ky v kategorii starších žáků. Již po prvním kole se dostal 
do vedení, a když ve druhém kole zahrál vynikajících 
68 ran, svůj náskok před soupeři podstatně zvýšil. Po 
třech dnech, s celkovým výsledkem -1, tak putoval titul 
do Holešova. Se stejnou bojovností a odhodláním pak 
pokračovala Filipova celá sezóna. Získal na sebevědomí  
a do konce roku přidal ještě další tituly. Stal se abso-
lutním vítězem seriálu Morava Cup 2017 (5. vítězství,  
1 druhé místo,1 třetí místo) a absolutním vítězem nej-
vyšší juniorské série ČR, Národní golfové tour mládeže 
2017 (3 vítězství, 2 druhá místa). Díky výsledkům suve-
rénně ovládl první příčku v  celostátním žebříčku ČGF 
v kategorii straších žáků.

 Filipovi se dařilo dosahovat na turnajích skvělých 
výsledků. Celkem v  patnácti turnajích se dokázal dostat 
pod par hřiště, což ho dostalo na celkové čtvrté místo 
v  kategorii Podparovač roku, a to dosažením celkem 45 
záporných úderů pod par zahraných za celý rok. V celé ČR 
se podařilo dostat se pod par jen celkem 372 golfistům,  
a to nejen z řad amatérů, ale i profesionálů. V jednom pří-
padě se také Filipovi podařilo zahrát rekord hřiště. Dvouko-

FILIP JAKUBČÍK – NADĚJE ČESKÉHO GOLFU

lový turnaj se konal koncem srpna v Golf resortu Olomouc 
a po skóre 69 a 66 ran (-3, -6) tu panovala velká radost. 

Úspěchu dosahoval nejen v individuálních soutěžích, 
ale byl i velkou oporou v soutěžích družstev. Svůj domov-
ský klub, Golf Club Brno, reprezentoval v národní soutěži 
smíšených družstev žáků do 14 i 16 let. Svými výsledky 
pak přispěl k získání titulu Vicemistři smíšených družstev 
žáků ČR do 14 let. Golf Club Brno také letos zařadil Filipa 
do reprezentačního týmu mužů pro Extraligu 2017. V této 
nejvyšší golfové soutěži v ČR si zahrál jedno kolo v Šilhé-
řovicích, kde z bílých odpališť  zahrál 73 úderů, což byl ze 
70 startujících 12. nejlepší výsledek. 

Skvělé výsledky zajistily Filipovi i nominaci České 
golfové federace na EVIAN CHAMPIONSHIP JUNIORS ve 
Francii. Tohoto prestižního dvoukolového turnaje se le-
tos zúčastnilo 68 nejlepších juniorských hráčů do 14 let 
z celého světa. Pořadateli byli  pozváni hráči z celkem 17 
zemí nejen z Evropy, ale i z USA, Japonska, Číny a Mexi-
ka. Všichni hráči se zúčastnili jak soutěže týmové (každá 
země měla své družstvo, 2 chlapci, 2 dívky), tak soutěže 
individuální.Výčet favoritů před tímto významným turna-
jem čítal řadu jmen. Mezi aspiranty na vítězství byli tra-
dičně zařazeni hráči z Ameriky, Číny, Španělska či Francie. 
Filip v  tomto turnaji prokázal nejen perfektní přípravu, 
která obnášela několikahodinové tréninky každý den, 
ale i pevné nervy. Vše zvládl a v individuálních výsledcích 
zahrál čtvrtý nejlepší výsledek. Lepší skóre měl už jen 
hráč ze Spojených států amerických Van Paris Jackson, z 

Japonska  Morishita Kyo a hráč z Portugalska Matos Co-
elho Francisco. Stejný výsledek s Filipem (po dvou dnech 
149 ran) měl hráč Tran Elli ze Spojených států.  Druhý den 
ale zahrál lépe a tím se Filip posunul na místo páté. Naše 
smíšené družstvo pak obsadilo celkově 7. místo. 

Závěr golfové sezóny u nás již tradičně patří setkání 
špičkových českých amatérů z  celé ČR, aby definitivně 
uzavřeli domácí soutěžní sezónu týmovým soubojem 
Východu proti Západu. President Goldscheider Trophy se 
letos konal koncem září na golfovém hřišti na Zbraslavi. 
Hrála se jamková hra a do devítičlenných družstev byli 
nominováni nejlepší hráči bez věkového omezení. Jako 
vůbec nejmladší hráč byl do družstva Východu nomi-
nován i Filip. A opět zahrál skvěle. S  podstatně staršími 
soupeři neprohrál ani jeden zápas a přispěl tak k vítězství 
Východu v poměru 12:5.

Počátkem měsíce října získal Filip nejvyšší možné 
ocenění. Na základě svých výsledků byl zařazen do Ná-
rodního týmu chlapců 15-18 let. Reprezentace České re-
publiky je největší ctí pro každého hráče, který jako osoba 
výjimečná svým talentem, schopnostmi a dovednostmi 
reprezentuje Českou republiku jako reprezentant českého 
golfu. Do tohoto týmu jsou zařazováni nejperspektivnější 
čeští hráči starší 15 let, kteří mají výkonnost a zkušenosti, 
aby ČR reprezentovali na světové a evropské úrovni.

Tomuto zatím nejvyššímu ocenění předcházela ne-
jen tvrdá zimní příprava, ale hlavně perfektní celá sezó-
na. Filip udělal další velký výkonnostní vzestup nejen po 
stránce techniky úderů, ale hlavně v prokazování rozvahy 
a taktiky při vyhodnocování optimálních řešení herních 
situací. V závěrečné hodnotící zprávě ČGF 2017 je uvede-
no: „Filip je velkou nadějí českého golfu. V sezóně se jeho 
čísla pohybovala často v  minusových hodnotách, jeho 
scorink 72,33 je toho důkazem.“

I přesto, že je golf silně individuálním sportem,  
se na výsledném skóre vždy podílí skupina lidí. Jsou to ti 
nejbližší. Rodina, škola, golfový, ale i kondiční trenér. Po-
děkování patří i městu Holešov za finanční podporu. Bez 
těchto všech by úspěch nebyl tak veliký a radostný.    

-red-

REPREZENTAČNÍ PLES 
MĚSTA HOLEŠOVA
Zámek Holešov
Sobota 13. ledna 2018

Bohatá tombola a první cena skútr 125 cm3 s automatic-
kou převodovkou…

SFK ELKO HOLEŠOV 
– podzimní část sezony

Ohledně hodnocení podzimní části sezony 
všech našich mužstev Vás budeme informovat 
v  příštím čísle. Teď bych chtěl jen jako předseda 
oddílu SFK ELKO Holešov poděkovat všem hráčům  
za předvedené výkony, trenérům, rodičům a spon-
zorům za spolupráci a trpělivost.

V neposledním případě patří mé velké po-
děkování městu Holešov za vstřícnost, spolupráci  
a hlavně finanční podporu v letošním roce, bez které 
bychom jen těžko mohli tento klub provozovat.

Na závěr bych  chtěl popřát za oddíl SFK ELKO 
Holešov všem krásné a klidné prožití vánočních 
svátků a hodně štěstí, zdraví i osobní spokojenosti 
v roce 2018.

Milan Roubalík, předseda SFK ELKO Holešov
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INZERCE A SPOLEČNOST

O Vánocích vám bude Radio Kroměříž nadělovat dobrou muziku, on air 
pohodu i štědrou nadílku. Ulovte si dárek z našeho adventního kalendáře, ve 
kterém jsou dárky za více než 100.000 Kč. Buďte na dobré vánoční vlně s Radiem 
Kroměříž a poslouchejte na 107,0 nebo 103,3 FM i na Holešovsku. 

A co popřejí posluchačům naši moderátoři?
Naši redakci zastupuje Lenka Pavlíčková. „Všem posluchačům Radia Kroměříž přeji 

krásné a klidné prožití vánočních svátků. Do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí a lásky, 
kterých není nikdy dost,“ popřála Lenka.

„Děkuji posluchačům, že jsou s námi! Pro mě je to ten nejkrásnější dar, který dostávám 
každý den a ty vánoční dárky už nejsou potřeba! Přeji posluchačům krásné Vánoce strávené 
s naším rádiem a se všemi, které mají rádi. Silvestr musí být veselý, tak si ho společně uži-
jeme, jak se patří! A rok 2018 ať je úspěšný, plný kouzelných zážitků a nezapomenutelných 
chvil prožitých ve zdraví,“ to vám přeje vedoucí vysílání a moderátorka Markéta Žilinská. 

Její parťák dodává: „Přeji vám, ať v roce 2018 vyhrajete velké peníze :-). Ať si nemusíte 
kupovat dovolenou, ať třeba vůbec neřešíte ceny vstupenek na festivaly a hlavně, ať nemu-
síte hledat příjemnou hudbu někde na internetu, protože my ji pro vás budeme mít i v roce 

2018. Toto všechno, co jsem popřál, se může stát realitou, stačí být s námi a soutěžit. Hezké 
a Karásné Vánoce skutečně všem přeje Mirek Karásek.“

„Milí čtenáři, milí posluchači, mějte krásné Vánoce plné dárků (pamatujte, že i ponož-
ky se hodí!) a při oslavách nového roku to moc nepřežeňte, ať hned první ráno roku 2018 
můžete ladit to naše Radio Kroměříž,“ to přeje nejmladší člen kolektivu Vojta Přívětivý.

Moderátor Odpoledního relaxu Pavel Cacek se přidává: „Tak určitě bych všem poslu-
chačům popřál klidné nadcházející období svátků, nakupování dárků, pečení a zvládnutí 
všech šíleností, které nás čekají. Věřím, že s námi, s Radiem Kroměříž, to hravě zvládneme 
a co je důležité, že to s námi zvládnou všichni s úsměvem na tváři.“

Dopolední maraton moderuje Jirka Horváth a přeje všem krásné Vánoce. „Nezapomí-
nejme jeden na druhého!“ A jako poslední vás pozdravuje věčná optimistka, moderátorka 
Jitka Hrdličková: „Našim posluchačům přeji do nového roku pohodu, klídek a to, co má ka-
ždý rád, a přízeň vlnám Rádia Kroměříž.“

Celá redakce Radia Kroměříž děkuje za přízeň, kterou jste nám v tomto roce zachovávali 
a těšíme se na to, co přinese rok následující! V Radiu Kroměříž doufáme v rozšíření pokrytí 
naším signálem. Těšit by se mělo hlavně Uherskohradišťsko! Radio Kroměříž - jsme si blíž J.

Oprava mlýnského náhonu zahájena

Setkání u příležitosti 135. výročí založení SDH Topoľčianky

Opravou „horního“ stavidla a dalšími přípravnými pracemi byla zahájena první část rekonstrukce mlýnského náhonu. Jedná se o důležitý umělý vodní tok, který napájí nejen zámecké 
rybníky, ale také slouží k dalším účelům. Město Holešov nechalo letos zpracovat projektovou dokumentaci a postupnými kroky zahajuje nutnou opravu. S uvedeným tokem je ale spojeno 
mnoho složitých věcí, jako jsou majetkoprávní vztahy, existence černých staveb, narušení břehů různými zásahy stavebníků, ale i erozí a v neposlední řadě i vandalství a maření opatření, 
která jsou nutná pro rekonstrukci, některými obyvateli Dobrotic. RS

Malým setkáním zástupců SDH Topoľčianky se svými partnery – zástupci města Holešova a SDH Holešov a SDH Hlubočky – si spřátelení slovenští hasiči připomněli 135. výročí zalo-
žení svého sboru. Za Holešov se setkání 16. prosince zúčastnili starosta sboru P. Šidlík se svými kolegy a starosta města R. Seifert a také spoluzakladatelé vzájemné spolupráce manželé 
Pařenicovi. Spolupráce mezi hasiči Topoľčianek a Holešova bude příští rok probíhat již 45 let.  RS
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ZLODĚJKY SI V HOLEŠOVĚ ODNESLY DVACET TISÍC
KORUN, HLEDÁ JE POLICIE

Dům osmdesátileté ženy z Holešova si v úterý po po-
ledni vyhlédly zlodějky. „Jedna vešla do domu, zatímco si 
stará paní v  přístavku na dvoře nabírala dříví na topení. 
Seniorka ji pak objevila, vystrkala na silnici a šla se podí-
vat do sekretáře v obývacím pokoji, kde měla peněženku 
s dvaceti tisíci korunami. Peníze připravené na dárky pro 
vnuky ale byly pryč,“ popsala kroměřížská policejní mluvčí 
Simona Kyšnerová.

Občas, ale opravdu velmi, velmi vzácně se stane, že 
v nás mluvené slovo (někdy ve spojení s  obrazem) vy-
volá velmi libé, příjemné pocity. A přesně to se podařilo  
Ing. Lence Křesadlové, PhD. na přednášce „Kouzlo rene-
sančních zahrad“, uspořádané 21. listopadu ve studovně 
Městské knihovny v  Holešově. Přednášející, ostatně mi-
mořádná osobnost – jedna z nejvýznamnějších historiček 
zahradní architektury nejen v ČR, ale i v celé Evropě, „duše“ 
rekonstrukce Květné zahrady v Kroměříži, která se díky ní 
stala prakticky jedinou českou historickou zahradou, která 
snese srovnání s  nejvýznamnějšími evropskými historic-
kými zahradami – nebyla v Holešově poprvé. Mnoho z nás 
si živě pamatuje její skvělé přednášky a prezentace proble-
matiky středověkých zahrad i naší zámecké zahrady v Ho-
lešově. Současná přednáška tak vlastně navazovala na 
předcházející skvělá vystoupení Dr. Křesadlové. A bylo co 
poslouchat a na co se dívat – obrovský archív historických 
zahrad z celé Evropy, většinou osobně zdokumentovaných 
Dr. Křesadlovou, je zcela unikátní. Zatímco ve středověku, 
omezeny malou plochou opevněných sídel, byly zahrady 
sice zpodobněním té prapůvodní – rajské zahrady - mu-
sely si ale vystačit s kouskem trávníku, ovocným stromem, 
fontánkou a záhonem bylinek (ten byl ostatně potřebný 
i proto, aby vůně bylin poněkud překryla zapáchající 
prostředí středověkého městského života). Nastupující 
renesance v Itálii se rozmáchla právě v zahradní architek-
tuře do nevídané šířky a i výšky. Italští šlechtici, bankéři  
a obchodníci si pořizovali vlastně tři druhy obydlí. Jednak 
to byly městské domy s relativně malými zahradami, ne-
boť města tehdy ještě stála na středověkém, stísněném 
půdorysu. Na venkově si pak patriciové stavěli velké statky 
s  rozsáhlými sady, užitkovými zahradami a vinicemi, na 

Upozornění pro seniory, ale nejen je
Osmdesátiletou ženu z Holešova v úterý 5. prosince 

po poledni okradly zlodějky, kriminalisté nyní pátrají po 
třech ženách snědé pleti. K jedné z nich se podařilo vy-
tvořit i identikit, zavolat lidé mohou na číslo 725 074 416 
nebo bezplatnou linku 158. Foto: PČR KROMĚŘÍŽ

„První z  nich je ve věku okolo pětačtyřiceti  let  a je 
zhruba 160  centimetrů vysoké silnější postavy. Na sobě 
měla šedý svetr a delší strakaté šaty. Na hlavě měla šátek 
nebo čepici. Hovořila česky, bez přízvuku. Druhá žena, asi 
pětatřicetiletá, je 170 až 175 centimetrů vysoké, velmi sil-

né postavy a oblečena byla do bílého svetru. Měla tmavé 
delší vlasy. V  okolí domu se pohybovala také třetí žena, 
přibližně dvacetiletá, která je štíhlé, asi 160  centimetrů 
vysoké postavy. Na sobě měla béžový kožíšek. První ve 
věku okolo pětačtyřiceti let, druhá asi pětatřicetiletá vel-
mi silné postavy a třetí přibližně dvacetiletá. K jedné z žen 
se podařilo vytvořit i identikit, zavolat mohou lidé na číslo 
725 074 416 nebo bezplatnou linku 158,“ dodala mluvčí. 

Zdroj: https://kromerizsky.denik.cz

Kouzlo renesančních zahrad

kterých už uplatňovali architektonická pravidla. Nejvý-
stavnější ale byly předměstské vily – ty si stavěli v dosahu 
měst jako výstavné paláce, jejichž rozsáhlé zahrady, plné 
vodních prvků – různých střiků, vodních varhan, vodou 
poháněných figur a dalších hříček - využívali zejména 
v  horkých letních měsících. Vzrostlé stromy poskytovaly 
stín, tekoucí voda chlad a osvěžení. Tvůrci zahrad využívali 
hornatý terén velké části Itálie a zahrady stavěli terasovi-
tě, tak, aby v jejich nejvyšších patrech využili více vanou-
cích větrů a vánků. Renesanční zahrada přitom vycházela 
ze čtverce, pravidelně rozděleného na čtyři díly (jako is-
lámský symbol čtyř řek, vytvářejících svět), kde uprostřed 
se nacházel vodní prvek – tím se lišila od pozdější zahrady 
barokní, která se soustředila na osovou souměrnost.

Zatímco v italských kopcovitých poměrech byly rene-
sanční zahrady trojrozměrné, ve Francii, kam se centrum 
renesance přesunulo v  16. století, zejména kolem řeky 
Loiry, kde je krajina „placatá“, museli tehdejší zahradní ar-
chitekti pracovat více - méně s dvojrozměrným prostorem. 
O to víc zde začali uplatňovat sochařskou výzdobu a roz-
sáhlé vodní plochy – rybníky, kanály, nádrže. Francouzská 
hravost se u těchto zahrad projevuje dodnes – například 
u jedné z nejznámějších zámeckých zahrad je barevnosti 
všech záhonů docíleno výhradně použitím různých druhů 
zeleniny, která je vyplňuje! Neskutečně dokonalým detai-
lem se vyznačují renesanční zahrady anglické, bohatství 
německých bankéřských a obchodnických rodin se potom 
projevovalo v sice plošně menších, ale mimořádně bohatě 
– rostlinami i sochami - vybavených zahradách němec-
kých. V  jedné z  takových zahrad bylo vysázeno několik 
stovek tulipánů – a přitom cena jednoho jediného tulipá-
nu, zástupce tehdy snad „nejmodernějších“ květin – cibu-

lovin, nedávno dovezených z Asie – se rovnala menšímu 
statku. Zajímavé rovněž je, že v  renesančních zahradách 
nebyly většinou záhony tvořeny jedním druhem květin, 
jak je tomu nyní, ale spíš jejich směskou. Pro renesančního 
člověka byla přitom zahrada nejen útočištěm před horkem 
a zápachem města, nejen symbolem ráje, ale především 
způsobem života. Snažil se pobývat v zahradě, co nejvíc to 
šlo, prakticky v ní žil.

Bohužel u nás se významné renesanční zahrady 
v  původní podobě nezachovaly. Dříve nádherné zahrady 
u pražského letohrádku Belveder či u zámku v Bučovicích 
jsou necitlivě upraveny bez ohledu na jejich původní his-
torickou podobu. Ale v  sousedních zemích patří – nejen 
renesanční – historické zahrady k  špičkovým, nejvíce 
navštěvovaným a obdivovaným památkám. U nás máme 
(kromě i v mezinárodním srovnání skvělé barokní kromě-
řížské Květné zahrady) vůči historickým zahradám značný 
dluh, o to by byla unikátní, dobře zrekonstruovaná histo-
rická zahrada skutečnou turistickou perlou. Takový unikát 
se přitom náhodou nachází v Holešově – dodnes relativně 
dobře dochovaná barokní zámecká zahrada je srovnatelná 
se zahradami kroměřížskými. Bohužel zatím jsme v Hole-
šově „schopni“ uspořádat v ní maximálně regatu či podob-
nou lidovou veselici, ale její podstatu neumíme a bohužel 
snad ani nechceme prezentovat a její obrovský potenciál 
ve prospěch našeho města využít.

Ale aspoň jsme si vyslechli skutečně krásnou, strhu-
jící přednášku a podívali se na nádherné obrazy vskutku 
pohádkových zahrad nejen bývalých, ale i dodnes v Itálii, 
Francii, Anglii a Německu existujících.

Karel Bartošek
Foto: M. Barotová a RS

Lenka Křesadlová při přednášce a pohled na holešovskou zámeckou zahradu. Každoročně město investuje do údržby, oprav i sadby (vloni nové oplocení) přes tři miliony korun  
a také zpracovává různé projekty. Před třemi lety byla revitalizována v hodnotě několika milionů korun zámecká zahrada (park) a letos město získalo asi 1,2 korun na zpracování projektu na 
revitalizaci a opravu předzámčí a zámecké obory. Tyto práce budou probíhat v následujících letech.

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92201&idc=5329109&ids=2271&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
https://kromerizsky.denik.cz
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Podstatnou část sbírek Městského muzea Holešov 
tvoří sbírka archeologických nálezů. Ta se vytvářela již 
před vznikem muzea díky darům místních vlastivěd-
ných pracovníků, kteří se usilovně zabývali archeologií, 
zejména povrchovým sběrem a v  této oblasti patřili  
a patří mezi evropskou špičku. Tato sbírka patří k největ-
ším nejen na Moravě ale i v rámci celé ČR. Je v mnoha 
směrech unikátní. Například pouze v holešovské archeo-
logické sbírce se dochovala část nálezů z vykopávek prof. 
Absolona na světově proslaveném sídlišti lovců mamutů 
v  Předmostí u Přerova. Většina těchto nálezů byla za 
války svezena do zámku v Mikulově, který ale ustupující 
němečtí vojáci zapálili a tyto sbírky byly zničeny – až na 
holešovský soubor, který dostal od prof. Absolona darem 
holešovský amatérský archeolog R. Janovský, takže 
máme v  Holešově vlastně světový unikát. Odborníci 
jsou rovněž nadšeni komplexností holešovské sbírky 
– obsahuje nálezy prakticky ze všech předhistorických 
dob, zejména co se týká keramiky a kamenných nástro-
jů, takže studenti se zde mohou učit a demonstrovat 
vývoj této základní archeologické materie.

Holešovská archeologická sbírka ale doposud 
nebyla profesionálně roztříděna, určena, popsána  
a konzervována. V  minulých letech došlo k  několika 
pokusům, ale vinou nedostatku prostředků a odborníků 
nebyla tato činnost nikdy zcela dokončena. Muzeum  
a město Holešov proto využily unikátní možnosti, která 
se nabídla. Již od července letošního roku pracují odbor-
ní pracovníci sekce archeologie katedry historie FF UP 
Olomouc na komplexním laboratorním zpracování naší 
archeologické sbírky. Cílem projektu, který plně financu-
je město Holešov, je připravit sbírku tak, aby mohla být 
využitelná pro následnou prezentaci jak laické, tak i od-
borné veřejnosti a samozřejmě k dalšímu odbornému 
zpracování. Protože nyní postoupilo zpracování sbírky 
do své finální fáze, vyjeli jsme ve čtvrtek 9. listopadu se 
zástupci města Holešova na setkání s  řešiteli projektu  
a na kontrolu jejich práce.

Konkrétními osobami, které se naší sbírce pečlivě 
věnují, jsou Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., archeoložka 
a garantka projektu, dále archeolog Mgr.  Miloš Hlava, 
Ph.D., který provádí rešerše archivních materiálů, revi-
ze údajů o sbírkových předmětech, připravuje podklady 
pro počítačovou evidenci sbírky a má i podíl na odbor-
ném zhodnocení sbírkového materiálu. Archeoložka 

Zpracování archeologické sbírky muzea v Holešově

Mgr. Ivana Vostrovská garantuje laboratorní zpracování. 
Má na starosti vedení prací v laboratoři, podílí se na od-
borném zhodnocení sbírkového materiálu. Pomáhá jí la-
borantka Bc. Jana Šínová, která zajišťuje specializované 
laboratorní práce a  environmentální analýzy (antropo-
logie, archeozoologie, archeobotanika, petroarcheolo-
gie…). Dalšími pracovníky archeologické laboratoře 
jsou studenti oboru archeologie FF UP, kteří se podílejí 
na pomocných pracích při zpracovávání sbírky.

Musíme zdůraznit, že pracovníci archeologické 
sekce katedry historie FF UP nejsou v této práci žádnými 
nováčky, ale mají již bohaté zkušenosti. V posledních 
letech se systematicky věnují zpracování a vyhodnocení 
podobných archeologických sbírek ze starých muzejních 
fondů. Takto již zhodnotili materiál z městského muzea 
v Uničově, v Litovli a několika menších obcí.

Sbírku jsme převezli do Olomouce na začátku čer-
vence. V  letních měsících byla provedena komplexní 
revize materiálu. V této chvíli probíhá očištění, konzer-
vace či rekonzervace (rekonstrukce) u předmětů, které 
to vyžadují, např. slepení keramických nádob, ošetření 
kovových, kostěných a parohových artefaktů apod. U vy-
braného materiálu budou provedeny dostupné analýzy. 
Současně probíhá kontrola a doplnění fyzické evidence 
II. stupně (tzv.  fyzická inventarizace předmětů – popis 
předmětů inventárními čísly). Následovat bude počíta-
čová evidence sbírky (zapsání nově evidovaných před-

mětů do muzejní databáze a  kontrola stávajících zápi-
sů, případně jejich doplnění a oprava). Na závěr budou 
předměty uloženy do nových krabic, které odpovídají 
dnešnímu standardu uložení muzejních archeologických 
sbírek.

Holešovská sbírka obsahuje množství nesmírně 
zajímavého a  různorodého kamenného materiálu. 
Krásná kolekce neolitu a eneolitu potvrzuje přítomnost 
zemědělců v našem regionu již od nejstarších dob. Mož-
ná vás překvapí, že jsou odborníci schopni určit nejen 
druhy jednotlivých kamenů, ale i konkrétní lokality, ze 
kterých byl kámen těžen. Ukazuje to na vyvinuté dál-
kové obchodní stezky pro dopravu kamenné suroviny 
na výrobu nástrojů z  velmi vzdálených lokalit, např.  
z východního Slovenska, východního Maďarska, Krakov-
ska a Malopolska v dnešním Polsku, území od Baltského 
moře nebo z Čech, například od Jizerských hor. Potvrdilo 
se, že sbírka je v  relativně dobrém stavu. Jádro sbírky 
zůstalo ušetřeno negativních změn, kterými si v histo-
rii holešovské muzeum prošlo (časté stěhování, mnohé 
organizační změny). Sbírka bude nyní rozdělena podle 
jednotlivých lokalit a  katastrů. Zásluhou olomouckých 
pracovníků bude nyní v Holešově sjednocen a  soustře-
děn celý výzkum z  50. let ze Žop a velký výzkum na 
pohřebišti nitranské kultury na Zdražilovsku, které byly 
doposud uloženy na různých místech. Zároveň se nám 
navrací předměty, které historicky do holešovského mu-
zea patřily.

Co dál? Ukončení projektu rozhodně neznamená, že 
sbírka zůstane ležet ladem. Zpracování sbírky umožní, 
že studenti, ale i odborná veřejnost může pokračovat na 
dílčích tématech svých vědeckých prací. Nesmíme zapo-
menout ani na popularizaci poznatků směrem k nejširší 
veřejnosti. Získané informace pomohou vytvoření bu-
doucí expozice o nejstarších dějinách našeho regionu či  
k přípravě příležitostných archeologických výstav, mo-
hou být podkladem například při vytváření informač-
ních tabulí přímo v  krajině. První vlaštovkou populari-
zace bude přednáška v březnu 2018, která se uskuteční 
v  rámci akcí Vlastivědného kroužku. Dr. Miloš Hlava na 
ní vůbec poprvé představí historii sbírky, nejčerstvější 
poznatky získané díky projektu a zhodnotí skutečný vý-
znam archeologické kolekce holešovského muzea.

Mgr. Ondřej Machálek
Městské muzeum Holešov
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Rozsvícení vánočního stromu v Žopech a v Tučapech

Letošní školní rok se 2. Základní škola  Holešov, jako 
úplně první v  širokém okolí, zapojila do celosvětového 
programu Masáže mezi dětmi ve školách. Do projektu se 
zapojili žáci první a druhé třídy.

Děti si během měsíce a půl užily hodiny zábavných 
dotekových her a aktivit. Naučily se jednoduchou masáž-
ní sestavu, se kterou si nyní zpříjemňují výuku během dne  
a která jim umožňuje větší koncentraci na výuku. Dochází 
také ke zlepšení vztahů mezi dětmi a mezi dětmi a učiteli. 
Tato aktivita též eliminuje množství napětí a stresu ve škol-
ním prostředí. Děti mohou také masírovat doma své blízké 
a sdělit jim své zážitky, jež jim tato úžasná aktivita přinesla. 
Žáci i paní učitelky reagují na novou aktivitu velmi pozi-
tivně. Také od rodičů dostáváme zpětnou pozitivní vazbu. 

NOVÝ PROJEKT NA 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLE
EMPATIE-RESPEKT-KONCENTRACE-PŘÍJEMNÝ POCIT

Většina dětí je z masáží nadšená a sdělují své první dojmy 
s radostí. Mohou také svoji radost přenést domů na své blíz-
ké a společně tak doma prožít zase něco nového. 

Jsem velmi potěšena a vděčná, že jsem mohla za 
dětmi docházet a strávit s nimi příjemný čas. Děkuji tímto 
paní ředitelce Mgr. Heleně Moravčíkové za vstřícné jednání 
a umožnění uskutečnit tento projekt poprvé také v  Hole-
šově. Dále děkuji rodičům a zúčastněným dětem a paním 
učitelkám Mgr. K. Zacharové a Mgr. A. Krejčí za skvělou  
a ochotnou spolupráci.

Všechny děti byly velmi šikovné, pozorné a jsou z nich 
skvělí „maséři“!

Proč podporovat tento projekt?
Ve školách obecně se objevuje stále více agresivity  

i neúcty nejen k vyučujícím, ale i mezi spolužáky navzájem. 
Jak děti naučit, aby byly k sobě navzájem tolerantnější a vá-
žily si ostatních? Pomoci může program Massage in Schools 
Programme (MISP). MISP využívá dotekových aktivit pro 
podporu učení a zdravého rozvoje sociálních a emocionál-
ních dovedností v  rámci bezpečného školního prostředí. 
Umožňuje: 
• navození většího respektu vůči svým vrstevníkům a také 

učitelům
• pomoc při rozvoji koncentrace a paměti
• navození klidnějšího učebního procesu 

 Certifikovaný lektor MISP Mgr. Olga Úrubková 
(www.misa-cz.com)

I ve všech místních částech připravili aktivisté z osadních výborů a místních mateřských škol program a rozsvícení vánočních stromů. 
V Žopech (foto nahoře) a Tučapech shodně v sobotu 9. prosince v podvečer.

http://www.misa-cz.com


Vychází 21. prosince 2017. Periodický tisk územního samosprávného celku. 
Vychází v Holešově 12x ročně. MK ČR E 12040. 
Vydavatel: město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČ 00287172.  
Tisk: TYPOservis Holešov, náklad 6 000 ks. 
Redakcí nevyžádané rukopisy a neotištěné příspěvky nevracíme ani se k nim 
nevyjadřujeme. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Adresa 
redakce: HOLEŠOVSKO, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov.  Redakční 
uzávěrka vždy 5. den daného měsíce. Redakční rada si vyhrazuje právo nezařadit 
příspěvky zaslané po uzávěrce. 
Kontakt: Ing. Karel Bartošek, tel.: 573 521 552 nebo 573 521 600,
e-mail: redakce@holesov.cz; www.holesov.cz

Holešovsko
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SportRelax – Krytý bazén Holešov
Celé sportovní relaxační centrum je v plném provozu!

www.thholesov.cz/sportrelax/ 
tel.: +420 573 398 434
 bazen@thholesov.cz

Česko zpívá koledy je největší spontánní vánoční 
akce v  České republice. Letos se ve všech krajích naší 
země konala již posedmé. Úderem šesté hodiny pod-
večerní se ve středu 13.  prosince rozeznělo Čechami 
i  Moravou pět stejných koled. V  internetovém hlaso-
vání si lidé vybrali Nesem vám noviny, Půjdem spo-
lu do Betléma, Narodil se Kristus Pán, Štěstí, zdraví, 
pokoj svatý a Pásli ovce Valaši. Pro velký úspěch jsme 
si společně ještě zapěli populární Vánoce, Vánoce, 
přicházejí a Rolničky. Spousta zúčastněných byla vá-
noční atmosférou natolik pohlcena, že ani po doznění 
posledního tónu se neměli k  odchodu. V  centru města 
trávili s přáteli u punče a svařáku příjemný adventní čas.

Stejně jako předcházejících pět ročníků se i  letos 
v  Holešově organizace této akce chopilo volnočasové 
středisko TyMy. A  tak si Holešováci opět po roce moh-
li společně zazpívat u  vánočního stromu na náměstí  

V Holešově rozezpíval dav dětský sbor

MUSICA Holešov – rekapitulace a plány

Dr. E. Beneše. Odhadem si přišlo zakoledovat k holešov-
ské kašně kolem stovky lidí. Ve zpěvu koled pomáhaly 
veřejnosti děti z  pěveckého souboru Banana Vox pod 
vedením paní učitelky Moniky Vyhlídalové. Vzhledem  

k tomu, že to bylo již potřetí, můžeme směle konsta-
tovat, že „Banáni“ jsou takovou holešovskou pěveckou 
stálicí při akci Česko zpívá koledy.   

 Barbora Winklerová - SVČ TYMY

Díky osobnosti Štefana Margity, ale také díky Filharmonii B. Martinů Zlín, kterou řídil 
v neděli 10. prosince současný šéfdirigent opery Národního divadla Brno Marko Ivanovič, 
měl závěrečný večer koncertní řady MUSICA Holešov 2017 zcela jistě jedinečnou umělec-
kou úroveň a zároveň díky programu, ve kterém kromě slavných operních árií zazněla např.  
i Schubertova Ave Maria nebo Adeste Fideles, navodil atmosféru blížících se vánočních svátků.

Pokud se ohlédneme za průběhem roku – měli jsme možnost slyšet umění koncertních 
mistrů – např. violistu Bohuslava Matouška, klavíristu Karla Košárka, Kvarteto Martinů, he-
rečku Hanu Maciuchovou, klavíristu Ivo Kahánka, Dashu s Epoque Quartet, houslistu Petra 
Pomklu a Janáčkův komorní orchestr, herce Jaroslava Duška s kytaristou Pavlem Steidlem, 
dětské sbory v pořadu Z pohádky do pohádky a v Kouzlu belcanta – skvělou sopranistku 
Janu Šrejmu Kačírkovou s Moravskou filharmonií Olomouc.

 Dramaturgie příštího, devátého ročníku, přinese rovněž zajímavé a posluchačsky 
atraktivní koncerty stejně jako vynikající umělce. Mezi nejatraktivnější koncerty patří dub-
nové velkolepé provedení Bachovy Mše H moll. Po vynikajícím koncertě se po dvou letech 
vrátí Dagmar Pecková s vánočním pořadem koled za doprovodu věhlasného souboru Chorea 
Bohemica. Vrátí se také houslista Pavel Šporcl se svým bratrem, violoncellistou Pavlem  
a spolu s Karlem Košárkem přednesou nejlepší díla komorní hudby. Již tradičně bude druhý 
srpnový týden patřit Barokní škole a jejím koncertům. Na zámeckém nádvoří v  červenci 
zazní barokní opera. Nejvýznamnějším koncertem příští sezóny bude jistě recitál světové 
hvězdy, finského tenoristy Topi Lehtipuu  s písněmi Dvořáka a Sibelia.  

 MUSICA Holešov 
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