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Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Společné chvíle v adventní době
Most do zámku opraven, vznikl unikát

Zahájili jsme advent společnými chvílemi na náměstí
Dr. E. Beneše i v kostele
Holešov - Sobotní den 1. 12. 2018 naladil město
Holešov a hlavně jeho občany a návštěvníky na tu pravou předvánoční atmosféru. Vše zahájily tradiční vánoční
trhy, kdy se na náměstí sešly stovky lidí. Jejich kroky na
náměstí vedly, aby si nejenom nakoupili drobné dárky
nebo pochutiny, ale také aby se setkali se svými známými, poslechli si některé z mnoha hudebních vystoupení
nebo navštívili Mikulášskou družinu, která ani letos na
náměstí nechyběla. Tentokrát měla dokonce své nebeské
i pekelné stanoviště a zvláště pak čertovské osazenstvo
opět nahánělo hrůzu dětem a někdy i dospělým. Atmosféru dokreslovaly také sněhové vločky snášející se z nebe.
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Odpoledne se pak z rukou starosty města rozzářila
první svíce na adventním věnci v kostele Nanebevzetí
Panny Marie, kterému požehnal děkan Jerzy Walczak. Následoval skvělý adventní koncert Holešovského chrámového sboru a Holešovského komorního
orchestru. Posluchače ohromil svou hrou na housle
Antonín Laciga v doprovodu Lubora Horáka, stejně
tak Taizé zpěvy chrámového sboru i skvělé provedení
Corelliho a Vivaldiho skladeb v podání Holešovského
komorního orchestru pod
vedením Iva Kurečky. Zahájena byla také tradiční

výstava betlémů, která je letos obohacena o výstavu
ručně vyráběných andělů. K vidění je až do 30. 12.
v zámecké sala terreně.
Tento krásný a neobyčejný den v Holešově pak zakončilo společné setkání u vánočního stromu, který se
po odpočtu dětí a za zvuků kouzelné písně Amazing race
slavnostně rozsvítil.
Text a foto: Hana Helsnerová

www.holesov.cz

ÚVODNÍK STAROSTY

Čas na hodnocení „osmičkového“ roku ještě asi není, ale přesto...
Vážení a milí Holešováci,
ani jsme se nenadáli a vrcholí nám adventní období
očekávání a máme před sebou nejkrásnější čas v roce.
Čas, kdy máme k sobě blíž, a kdy si přejeme vše nejlepší
do dalšího období. Vánoce a poslední prosincové dny
s prvním lednem jsou ale i obdobím hodnocení. Je toho
skutečně mnoho, co se v našem městě a regionu událo,
ale asi je vhodné si nechat poznatky „uležet“ a s chladnou hlavou se o ně podělit a pak vyvodit případná opatření. A mysleme i na to, že „Stačí mávnout vánoční kouzelnou hůlkou nad tímto světem, a spatříte, že všechno je
jemnější a mnohem krásnější.“ (Norman Vincent Peale)
a že „Vánoce, děti, to není jen datum. Je to stav mysli.“
(Mary Ellen Chase).
Rok 2018 se každému z nás vryje do paměti asi
něčím jiným a každému z nás něco přinesl či něco vzal.
Nebyl ale úplně průměrným rokem a to jak k událostem
v našem městě, tak i tím, že jsme si připomněli řadu
osmičkových výročí. Ta nás měla nejen obohatit o připomínku zásadních historických událostí, ale také upozornit na to, že je třeba si z nich vyvodit ponaučení a pamatovat na ně při rozhodování. Protože se nám stále vše
zrychluje a jak nabírají na obrátkách věci v našem životě,
tak - a to je k naší škodě - ztrácíme radost z maličkostí
a drobných krásných věcí.
KRUHOVÁ KŘIŽOVATKA U GYMNÁZIA
Poslední velká stavba - kruhová křižovatka
u gymnázia - je již před dokončením: Byly již položeny
asfaltové povrchy, a to i přes nepříznivé povětrnostní
podmínky. Nyní zbývá dokončit zbývající zemní práce
a okolní povrchy se zelení. Podobně jako při stavbě
nového autobusového nádraží, tak i při této investici,
vyvstaly problémy se špatně a nenormově položenými sítěmi a jejich chybným zanesením do podkladových materiálů. Z tohoto důvodu došlo i k prodloužení stavebních prací a zřejmě i k jejich prodražení.
Ale stavební dodavatelská firma odvádí práce profesionálně a snad nebude třeba řešit případné reklamace.
Ale město i dodavatel počítají s tím, že se na jaře provedou, bude-li třeba, opravy či úpravy. Dopravní zatížení
zatím stavbu prověří. Podobně jak to proběhlo u autobusového nádraží.
DALŠÍ INVESTICE
Dokončen a otevřen byl i most do zámku a stavbu
dodavatelská holešovská společnost Rapos provedla
v termínu. Novinkou je i oplocení, které dotváří reprezentativní ráz této hodnotné a významné stavby.
V opraveném areálu nového stadionu Míru je již možné
sportovat a nyní se jen dotvoří provozní podmínky a postupně bude možné areál využívat i širokou veřejností.
Podobně je již dokončeno nové hřiště u 1. Základní školy, ale bude přes zimní období uzavřeno, protože není
ještě stanoven provozní řád a správce, ale také, zimní
údržba. Umělý povrch tohoto typu vyžaduje správné

postupy i techniku. Problematický je především přimrzající sníh.
O veřejných záchodech jsem již psal minule. Skutečně je třeba dodržovat řád a nenechávat přivřené
dveře pro druhé. Potom dochází k zablokování systému a jeho narušení. V případě poruch je možné využít
vedlejší zařízení nebo veřejná WC na zámku (v době
provozu MKS).
ROZPOČET MĚSTA
Postupně připravuje město a jeho organizace
rozpočty na rok 2019. Protože město ještě čeká na vyplacení některých dotací - terminál, kompostéry apod.
- je rozpočet navrhován Zastupitelstvu města v základní podobě a jen s některými základními a nejnutnějšími
investicemi. Další připravované projekty bude možné
zařadit do rozpočtu až po vyřešení a posílení příjmové části. Základní podoba rozpočtu města zahrnuje
a zajišťuje všechny potřebné provozní náklady nejen
města a jeho odborů, ale také příspěvkových a dalších organizací. Ty navíc mohou využívat své rezervní
a investiční fondy pro nejdůležitější opravy a případná
vylepšení svých prostor.
SPOLEČENSKÁ OBLAST – JEŽÍŠKOVA VNOUČATA
Kulturní dění je v adventním období velmi bohaté
a ještě nás některá milá setkání čekají. Náměstí se svými stánky je skutečným centrem města a využíváno.
Každonedělní koncerty žáků Základní umělecké školy
navíc obohacují tato setkání kulturními vystoupeními.
Druhou adventní neděli přijel do Holešova i Vánoční
kamion Coca Coly, přispěl tak k předvánoční atmosféře
a přivítalo ho skutečně zaplněné náměstí. Navíc výtěžek z prodeje reklamních předmětů i s doplněním společností Coca Cola bude předán městu na humanitární
akci „Ježíškova vnoučata“.
Město Holešov - odbor sociální a zdravotnictví
- ve spolupráci s Charitou a Centrem pro seniory vytipovalo asi padesát osamocených seniorů a osamělých lidí
a děti, žáci 3. Základní školy ze sboru Plamínek, některým lidem zazpívají koledy a předají dárky zakoupené
v rámci tohoto projektu. Jedná se o různé věci, které
si obdarovaní přejí nebo potřebují. Všichni, kteří městu
s tímto projektem pomáhají i zakoupením reklamních
předmětů, si zaslouží poděkování podobně jako společnost Coca Cola za podporu.
Kulturní a společenské dění je v Holešově pestré
a letošní rok tuto skutečnost potvrdil. Ale také příští rok
nás čeká několik zajímavých výročí a událostí. Hned
tou první je to, že si připomeneme desetileté výročí
otevření části zámku a to, že v lednu 2009 proběhla
první plesová sezona v nově zrekonstruovaném areálu.
MĚNÍCÍ SE HOLEŠOV
Velké investice města v letošním roce i minulých
letech výraznou měrou mění město po stránce vzhledu

i funkčnosti některých zařízení, ale ne jen město investuje. Hned po Novém roce otevřou členové TJ Sokol
Holešov opravenou sokolovnu a budou ji moci užívat
opět zájemci o sport a cvičení. Areál Pivovaru je také
velmi důležitou a nákladnou investicí a významnou
měrou přispěje jeho otevření a úpravy k nabídce služeb
i bydlení pro naše město a region. Podobně je po mnoha letech zprovozňován areál bývalého hotelu Slavia,
který oživuje dolní část náměstí a pozitivně obohacuje
nabídku služeb pro obyvatele a návštěvníky města.
Další investor opravuje a přestavuje bývalou školku
v Bartošově ulici, tzv. Oharkovu vilu pro bydlení. To je
jen několik případů významných investic soukromých
investorů, jež město obohacují. Za to si zaslouží poděkování a uznání.
Dlouhodobou problémovou oblastí z hlediska bezpečnosti je dopravní situace. Průjezd městem je komplikovaný a v době špiček i nebezpečný, i když několika
investicemi se daří dopravu uklidňovat a také zpomalovat. V procesu oprav komunikací je třeba tedy pokračovat a nyní se zpracovává projektová dokumentace
na další obnovy ulic a komunikací nebo již probíhají
územní řízení. K tomuto slouží i jednání s Ředitelstvím
silnic Zlínského kraje o termínech oprav a především
spolupráci. A filozofie dopravních odborníků z hlediska zvýšení bezpečnosti ve městech skutečně vychází
z opatření, jež vedou ke zpomalení průjezdnosti.
ADVENTNÍ OBDOBÍ
Krásné adventní období očekávání narození Spasitele je trošku nostalgičtější, a tak možná si trochu
více uvědomujeme potřebu zamyslet se i nad oblastí
mezilidských vztahů. Je to velmi důležitá oblast, která
přispívá k tomu, jak se v našem městě bude všem žít.
Je tedy vhodné se alespoň v závěru letošního adventního období trochu zamyslet právě nad stavem naší mysli
a uvědomit si to podstatné.
Moc rád bych touto cestou poděkoval všem aktivním Holešovákům, členům spolků, zástupcům místních
firem, vedení společností i všem, kteří vytvářejí a obohacují místní společenské, kulturní a sportovní dění.
Otakáro Schmidt řekl: „Advent je pro mě významný
čas. Já jsem od dětství sběratel koled a betlémů. Takže,
když můžu, tak si zapálím svíčky, postavím betlémy,
poslouchám koledy a jsem takový dětina. Cítím, že je to
zvláštní doba, doba narození Spasitele, který se narodil
na slunovrat. Žádný Santa Klaus, ale Ježíšek, Jezulátko,
Ježíš Kristus.“
Krásné a podnětné adventní období, radostné
a pokojné Vánoce a mnoho úspěchů, zdraví i štěstí
do nového roku všem…
Rudolf Seifert
starosta
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Městský kamerový systém rozšířen
Vážení spoluobčané, na podzim roku 2018, bylo
realizováno rozšíření městského kamerového a dohlížecího systému města, který provozuje Městská policie.
Rozšíření kamerového systému bylo realizováno proto,
že dosavadní systém se osvědčil, plní svou preventivní
funkci a přispívá ke zvýšení bezpečí občanů a návštěvníků města. Díky systému jsou vytvářeny bezpečné zóny
v místech, kde je zvýšené nebezpečí narušování veřejného pořádku, poškozování majetku, nebo páchání jiné
protiprávní činnosti.
Nová místa osazená otočnými kamerami městského kamerového a dohlížecího systému:
• kruhová křižovatka ul. Palackého a 6. května
• křižovatka ul. 6. května – Sokolská – Kráčiny
• křižovatka ul. 6. května – Dukelská
Nová místa osazená statickými kamerami městského
kamerového a dohlížecího systému:
• budova Městského úřadu na ul. Masarykova

Stávající místa osazená otočnými a statickými kamerami
městského kamerového a dohlížecího systému:
• nám. Dr. E. Beneše
• kruhová křižovatka u kostela Nanebevzetí Panny Marie
• křižovatka ul. Masarykova – Smetanovy sady
• kruhová křižovatka u Lidlu
• nám. F. X. Richtra u zámku
• křižovatka ul. Tovární u areálu společnosti JOSPO
• křižovatka ul. Palackého – Nerudova - Grohova
• Palackého – autobusový terminál
• křižovatka ulic Školní – Sušilova – Havlíčkova
• Pivovarská – budova v současném působišti
Finančního úřadu
• zámek Holešov
• statické mobilní kamery – užívány v rizikových
místech dle aktuální situace
Další kamerové systémy používané Městskou policií Holešov:
• kamerové systémy ve služebních vozidlech městské
policie
• osobní kamery strážníků, které užívají při služební činnosti

Nový most do zámku Holešov –
unikátní řešení ukrývá unikátní artefakt
Holešov - Hlavní vstup do holešovského zámku je
zpřístupněn širokou rampou přes příkop, která vznikla
zhruba v polovině 18. století současně s rozšířením tohoto vstupu o boční dveře kolem původního vstupního
průjezdu. Tato rampa byla několikrát přestavována –
naposledy v sedmdesátých letech 20. století. Když se
začala před několika lety propadat komunikace, vedoucí
přes rampu do zámku, nechalo město Holešov vykopat
sondu, která odhalila, že uvnitř rampy je pod zásypem
ukryt zcela unikátní raně barokní most, který byl postaven ve druhé polovině 17. století při výstavbě zámku tehdejším majitelem holešovského panství, Janem
hrabětem z Rottalu, moravským zemským hejtmanem.
Tento dvouobloukový most je nejstarším a nejlépe zachovaným barokním mostem na Moravě a patří k evropským unikátům.
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„Při rozhodování o způsobu rekonstrukce přístupové
rampy do zámku přihlédlo město Holešov k existenci této
nově objevené unikátní památky. Bylo zvoleno raritní řešení – stará rampa byla odstraněna a nová rampa byla pojata
jako železobetonová skořápka, jejíž horní část překlenula
torzo raně barokního mostu a opírá se o jeho mostovku,
a tudíž vlastně existuje „most v mostě“, upřesňuje Karel
Bartošek. Původní torzo mostu je tedy prezentováno uvnitř
nové rampy – mostu a je dokonce přístupné. Díky točitému
schodišti se bude moci stát součástí speciálních prohlídkových okruhů zámku. Celá rampa je architektonicky pojatá,
a protože se vzhledem ke hmotě zámku, jehož vnější fasáda odpovídá včetně barevnosti stavu při jeho vzniku, tedy
kolem poloviny 17. století jedná o moderní stavbu, je zde
využitím moderních prvků a materiálů akcentován její současný výraz, kontrastující s raně barokní stavbou zámku.

UPOZORNĚNÍ
MUDr. Lánská Jiřina upozorňuje své pacientky, které navštěvují její ordinaci v Holešově, aby se objednávaly výhradně na telefonním čísle 573 397 825.

OZNÁMENÍ

Zahájen provoz dvou nových
ordinací praktických lékařek
MUDr. Hana Krybusová oznamuje, že od 1. 11.
2018 otevřela ordinaci praktického lékaře na adrese Palackého 972/23 v Holešově.
Telefonní číslo 722 907 358
V Centru pro seniory, Příční 1475 otevřela od 1. 11.
2018 ordinaci praktická lékařka MUDr. Tereza
Szabó. Telefonní číslo na ordinaci je 573 395 474

UPOZORNĚNÍ
Městský úřad Holešov bude v pondělí 31. prosince z technických důvodů uzavřen. Poslední pracovní den městského úřadu Holešov v roce 2018
bude v pátek 28. prosince a první pracovní den
v roce 2019 bude ve středu 3. ledna. Děkujeme občanům města Holešova za pochopení.
Celou výstavbu nové přístupové rampy se podařilo městu realizovat ve druhé polovině letošního roku.
Dodavatelem je osvědčená stavební firma RAPOS, která
realizovala dosavadní rekonstrukční práce na zámku a za
jejich realizaci získala v letošním roce ocenění „Stavba
roku 2017“ v kategorii „Realizace rozvojových projektů
měst a obcí“. Město Holešov bylo v loňském roce rovněž
navrženo Národním památkovým ústavem za Zlínský
kraj na ocenění Patrimonium pro futuro v kategorii Památková obnova za rekonstrukci holešovského zámku.
Celkové náklady na unikátní obnovu přístupové
rampy do holešovského zámku činí 7 milionů Kč.

www.holesov.cz

ZPRÁVY

Je to přesně 100 let od holešovského pogromu
Holešov - 4. prosince si Holešov připomenul
100. výročí pogromu proti místním židovským obyvatelům, kterému padli za oběť kromě obrovských materiálních škod dva židovští občané, Heřman Gruenbaum
a Hugo Graetzer. V rámci letošních „osmičkových“ výročí
to byla poslední připomínka specificky holešovského,
i když velmi smutného a tragického výročí, okamžiku,
ve kterém se naši předkové věru nijak nevyznamenali.
I když hodně komorní, byla tato připomínka velmi
důstojná, a i když se to v souvislosti s jejím charakterem
asi moc nehodí, velmi zdařilá.
V 16,00 hodin položili v obřadní síni židovského
hřbitova za svitu svíček představitelé města Holešova,
starosta R. Seifert, místostarosta M. Roubalík, zastupitel R. Hyánek spolu s několika zástupci odborné i laické
veřejnosti kytici pod pamětní desku židovských občanů
Holešova, padlých v první světové válce, na které jsou
uvedeny i obě oběti pogromu, ostatně oba váleční vysloužilci. Z nich Heřman Gruenbaum byl zavražděn čtyři
dny po návratu z války, a to za přispění (a možná i rukou) jednoho ze svých spolubojovníků, který s ním byl
v zákopech té strašné války. Po položení kytice se skupina vydala na židovský hřbitov poklonit se k hrobům
obou obětí pogromu a výklad k událostem oněch dní
podali starosta R. Seifert, správce synagogy V. Brázdil,
pracovník muzea O. Machálek a památkář K. Bartošek.
Od 17,00 hodin potom začal ve studovně městské
knihovny komponovaný pořad o událostech holešovského pogromu. Návštěvníci nejprve shlédli hraný dokument z cyklu Osudové okamžiky, pojednávající o událostech Holešovského pogromu (natočený v roce 2001),
ve kterém vystoupili historik Z. Fišer, již zemřelá holešovská vlastivědná pracovnice a pamětnice pogromu
L. Mucalíková – Plecháčová a správce synagogy V. Brázdil. Ve filmu ztvárnil jednu z rolí pogromistů i starosta
města R. Seifert.
Zcela zásadní a dalo by se říct převratnou a skvělou
přednášku potom odprezentoval historik J. Machala. Při
svých výzkumech totiž jako vůbec první prozkoumal
nejvěrnější dokumenty k pogromu – vyšetřovací a soudní spis krajského soudu v Olomouci, který v roce 1919
soudil organizátory a hlavní aktéry pogromu. Zatímco

dřívější historici (Z. Fišer, J. Svátek) vycházeli ve svých
pracích z novinářského zpracování soudního procesu,
které samozřejmě nebylo zcela objektivní, J. Machala
podrobně prozkoumal a vyhodnotil protokoly o výsleších svědků, plány a situační nákresy zpracované odbornými konzultanty soudu a další doposud nezpracované
prameny.
Tento přesný a v mnoha směrech zcela nový pohled
na pogrom se v některých aspektech liší od dosavadních
představ. Pogromisté především nevyšli pouze z Guthardova hostince, jak se traduje, ale minimálně ze tří míst
– kromě onoho hostince také z hostince ve Všetulích
a ze Susovy kavárny v židovském městě. „Jádro“ pogromistů – vojáci z holešovské posádky na nádraží, vojenští
zběhové („zelené kádry“) a vojáci, kteří přijeli z Ostravy
- nebylo zdaleka tak početné, jak se původně uvádělo
– jednalo se zhruba o 100 mužů, vlastní masa pogromistů byli civilní obyvatelé Holešova a okolních vesnic.
Pogromisté zřejmě nebyli nijak moderně vybaveni, měli
zastaralé jednoranné pušky „werndlovky“ z druhé poloviny 19. století a především sekery, palice, krompáče.
Většině židovských obyvatel se podařilo před davem pogromistů uprchnout, vůči chudým Židům nedocházelo
k příliš velkému násilí – podle některých svědectví spíš
žádali o cigarety. Ale domy bohatších židovských obyvatel pogromisté plundrovali a ty na náměstí zapalovali

(„aby dostali Židy z Holešova“), naštěstí měli v patách
hasiče, kteří ihned založené požáry hasili, takže nedošlo k větším škodám. Pogrom tedy nebyl ani největší,
v tehdejší ČSR dokonce ani poslední. Jeho výjimečnost
spočívala ve velmi důkladné vojenské organizovanosti
– i když se jej zúčastnil i zdivočelý a částečně zmatený
dav, jádro pogromistů akci přesně naplánovalo a realizovalo (systematické přerušení telefonního a telegrafního
vedení, zadržení místních četníků a policistů na radnici
tak, aby nemohli proti pogromistům vystoupit apod.).
J. Machala kromě nových faktů a informací prezentoval i některé doposud nepublikované dokumenty
– plánek míst přerušení drátů vedení, plán Holešova
s vyznačenými hlavními místy, kde pogrom vznikl, plán
zachycující domy, které byly vyrabovány a plán zachycující domy, ve kterých byly založeny požáry.
Po opravdu nesmírně zajímavé přednášce O. Machálek přečetl několik ukázek hlavních dokumentů, týkající
se této události, zejména dopis vedení města prezidentu
Masarykovi, kterým se tehdejší radní (hodně nešťastně
a zcela bez znalosti Masarykových postojů odsuzujících
antisemitismus) snažili obhájit roli holešovských občanů v pogromu a na závěr pustil mimořádně zajímavý a rovněž velmi málo známý dokument – rozhovor
s Kurtem Gregorem, holešovským rodákem, který se zúčastnil bojů 2. světové války, narodil se v červnu 1918
a vzpomínal na povídání svých rodičů, neboť i jejich dům
se stal cílem rabování pogromistů a dále na své dětství,
kdy se od něj jeho holešovští spolužáci distancovali kvůli
jeho židovskému původu. A na závěr připomenul O. Machálek určitý antisemitismus, který v Holešově existoval
ještě leta po pogromu – vždyť v našem městě bylo jedno
z nejsilnějších hnízd nově vzniklého českého fašismu ve
dvacátých letech minulého století.
Skoro dvouhodinové setkání bylo mimořádně zajímavé a přínosné, doufejme, že J. Machala své zásadní
objevy co nejdříve vydá tiskem, aby se s nimi v kompletní podobě mohla seznámit i veřejnost.
A tak proběhla připomínka posledního „osmičkového výročí“ v Holešově – důstojně, zajímavě a doufejme,
že i ona přispěla k tomu, aby se občané našeho města
již nikdy nestali těmi, kteří napadají a vraždí své spoluobčany.
Karel Bartošek
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Hejtmanský meč v Sala terreně
Holešov - Zájemci o holešovskou vlastivědu měli
ve čtvrtek 15. listopadu zcela ojedinělou a výjimečnou
příležitost zažít něco mimořádného. V předloňském
roce referovala nejen místní média o identifikaci nejvýznamnějšího exponátu holešovského muzea – evropsky
unikátního stříbrného hejtmanského meče holešovského pána, Jana hraběte z Rottalu. Tento nesmírně hodnotný artefakt, který je svým významem a symbolikou
pro Moravu srovnáván s korunovačními klenoty, se stal
okamžitě objektem výzkumu předních vědců. A profesor filozofické fakulty - historického ústavu Masarykovy
univerzity v Brně, PhDr. Mgr. Tomáš Knoz Ph.D., jeden
z nejvýznamnějších českých odborníků na období raného baroka, autor kapitoly o dějích během třicetileté války a po jejím skončení v nedávně vyšlé reprezentativní
publikaci o historii Holešova, který se rovněž do výzkumu holešovského meče zapojil, přednesl v zámecké Sala
terreně (tedy v prostoru, který pamatuje majitele tohoto
meče) přednášku, shrnující nejen nejnovější poznatky
o meči, ale i skvěle zařazující Rottalův hejtmanský meč
do kontextu poloviny 17. století. Tehdy po divoké době
třicetileté války vznikla nejen na Moravě velká, knížecí
dominia, mezi které patřilo i rottalovské panství s centrem v Holešově (i když Jan z Rottalu na knížecí titul
nedosáhl) a kdy vzkvétal tzv. manýrismus, přechodový
umělecký i životní styl mezi renesancí a barokem.
Na celém světě jsou známy pouze tři meče moravského zemského hejtmana, fyzicky se zachovaly ale
pouze dva. Ten starší (pocházející z období mezi roky
1648 – 1650) je holešovský Rottalův, zhruba o padesát
let mladší je kolowratský meč, umístěný v Rychnově
nad Kněžnou. Ještě o několik desítek let mladší pak byl
meč kounicovský, který je ale pouze zpodobněn na dvou
portrétních obrazech, fyzicky se nedochoval. Prof. Knoz
srovnal všechny tři tyto meče a to nejen z hlediska jejich
výtvarného řešení, odpovídajícího době jejich vzniku,
ale i významu této ceremoniální zbraně v dané době.

Meč byl i v raném novověku stále symbolem vrcholné moci a výkonu spravedlnosti. I proto měly hejtmanské meče, vznikající v době, kdy funkci mečů převzaly
rapíry a kordy, velmi konzervativní tvar. Takovéto ceremoniální meče byly vesměs darovány – k nejznámějším
patří tzv. papežské meče, kterými Svatý otec obdarovával nejvýznamnější osobnosti z řad šlechty. Hejtmanský
meč nechával pro moravské zemské hejtmany vyrábět
císař ve špičkových stříbrnických dílnách. Technologická
analýza Rottalův hejtmanský meč teprve čeká, již nyní
je ale zřejmé, že meč je opravdu vrcholným uměleckým
dílem, obsahujícím všechny náležitosti, které tento odznak a symbol vrcholné soudní i politické moci na Moravě měl mít. Na hrušce meče je postava Spravedlnosti,
k jeho výzdobě patří císařský erb jako symbol suveréna,
ze kterého je hejtmanská moc odvozena, erb nositele

této moci – tedy hraběte Jana z Rottalu, válečné symboly – zbraně, děla – jako symboly této moci.
Návštěvníci této skvělé a objevné přednášky si mohli
meč i s pochvou prohlédnout, což bylo rovněž unikátní,
protože meč bohužel zatím není vystaven – holešovské
muzeum nedisponuje prostory pro takovouto trvalou expozici a čeká na opravu alespoň některých místností ve
druhém poschodí. Prof. Knoz zamýšlí zařadit pasáž o holešovském meči do připravované publikace, která se bude
zabývat dobou počátku baroka, máme se tedy na co těšit.
Celkově skvělá akce byla jen relativně málo navštívena, bohužel je vidět, že lidem se moc nechce chodit do
přece jen vzdálenějšího zámku a to ještě v této době, kdy
se musí celý zámek obcházet parkem z důvodu prací na
novém mostu.
Karel Bartošek

foto: Dana Podhajská

Zámecké kluziště se otevře už před Vánocemi

Poděkování

Veřejnost se může těšit, že si zabruslí už o víkendu
před Štědrým dnem. Přesný termín však v době uzávěrky
čísla nebyl jasný, stejně jako otevírací doba přes svátky.
Informace však budou včas zveřejněny na webu města
a MKS Holešov.
Kluziště bude fungovat stejně jako v předešlých letech. Provozní doba bude Po, St 12 – 20 h, Út+Čt+Pá 12 –
18 h (14 - 15 h přednostně s hokejkami), v So a Ne 10 - 14 h

Myslivci z Holešovska tímto děkují všem, kteří pomohli s přípravou, financováním a realizací letošního
Svatohubertského mysliveckého dne v Holešově, konaného v neděli 4. listopadu 2018. Jedná se především
o Římskokatolickou farnost Holešov v čele s holešovským
farářem a děkanem J. Walczakem, město Holešov v čele
se starostou R. Seifertem, kraj Zlínský v čele s hejtmanem
J. Čunkem, Mikroregion Holešovsko v čele s předsedou
M. Bartíkem. Dále děkujeme starostům obcí Mikroregionu Holešovsko, starostovi obce Oprostovice, Pile Totek
a Javora a manželkám jejich majitelů, Ekologické likvidaci automobilů Dobrotice, pivovaru Svijany, Holešovskému chrámovému sboru v čele s J. Kotasem, Loukovským
trubačům v čele s J. Bělíkem, aktérům Svatohubertské
jízdy pod vedením V. Adamíka, sokolníkům, restauraci
Házená, kavárně Mlsná kočka a mnoha dalším obětavým
spolupracovníkům – M. Slovenčíkovi, Z. Miklíkovi, manželům Fuitovým a Pospíšilovým, H. Helsnerové, polským
přátelům holešovského děkana a mnoha dalším, bez kterých by nebylo této úspěšné akce.

6 | holešovsko

a 15 – 20 h. Hokejisté si plochu mohou pronajmout každé
Út, Čt, Pá 18.30 - 21.30 h, o víkendech 7.30 - 9.30 h, veřejnost a školy vždy po předchozí domluvě od pondělí do pátku dopoledne (tel. objednávky pouze v pracovních dnech
8 – 14 h, minimálně 1 den předem na telefonu 734 878
711). Dospělý zaplatí za bruslení 40 Kč, dítě do 18 let a senioři 20 Kč, školy a družiny 10 Kč. Hodinový pronájem činí 500,Kč, půjčení bruslí 30,- Kč a půjčení hrazdy 30,- Kč/hodina.

www.holesov.cz

SPOLEČNOST

Zámecká galerie Holešov: tradiční výstavu betlémů letos zpříjemnili
ručně vyrábění andělé
Výstava betlémů v předvánočním čase se na zámku
v Holešově koná již počtvrté. Letos poprvé ji zpříjemnili
ručně vyrábění andělé, které do Holešova zapůjčili lidé
z veřejné sbírky. Výstava trvá do 30. prosince. Otevírací
doba je každý den kromě pondělí a vánočních svátků od
9 do 12 a od 13 do 17 hodin.
Představujeme čtyřicet betlémů od modelů vyřezávaných, skříňových, k zavěšení, rozložených na jednotlivé figurky nebo háčkovaných, z papíru, keramiky,
kukuřičného šustí, slámy, ale i vlny a perníku. Největším
exponátem je čtyřmetrový betlém lidového řezbáře Bernarda Kučery ze Sazovic složený z 51 figur, druhým největším je vyřezávaný betlém Jana Sedláčka ze Žop. Velmi
zajímavý je ale také betlém upečený z perníku manželů
Sovadinových z Míškovic, za největší skvost expozice lze
však považovat modrotiskový betlém Antonie Dostálkové ze Starého Města.
„Takový betlém jsme v Holešově ještě neměli. Paní
Dostálková je původně loutkářka, vyrábí si vlastní formy,
které posílá do strážnické modrotiskové dílny, jedné ze
dvou v republice. Vytváří celé kompozice betlémského výjevu, z tisků šije loutky, polštáře, dlouhé závěsné
šály a andělská knižní leporela,“ vysvětluje kurátor výstavy Jakub Dorazín. Betlém je mimořádný také proto,

že modrotisk byl před několika dny zapsán na seznam
nehmotného dědictví UNESCO.
Z veřejné sbírky andělů jsou v sala terreně vystavení andělé vyrobení z papírové krajky, textilu, uháčkovaní
z příze, upečení z perníku, vyřezaní ze dřeva nebo ušití
z textilu. Děti ze ZUŠ Holešov věnovali na výstavu také
anděla v životní velikosti zavěšeného na zeď.

Dramaturgie výstavy je letos postavená na betlémářích a sběratelích betlémů z Moravy a regionu,
na výstavě se tak podílejí i méně známí lidoví tvůrci.
Několik betlémů do Holešova zapůjčilo také Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
Za Zámeckou galerii Dana Podhajská

Holešov na Nový rok rozzáří ohňostroj,
koná se již po dvacáté
Tradiční novoroční ohňostroj v zámecké zahradě
v Holešově se koná 1. ledna 2019 od 17 hodin. V případě
mlhy se přesune na první možný termín.
Diváci se mohou těšit na další desetiminutovou
show a k veřejnosti promluví i starosta města Rudolf
Seifert. Jaká hudba ohňostroj doprovodí, však jako každý rok zůstane do posledního okamžiku tajemstvím.
„V tuto chvíli vybíráme skladby, pak nás čeká sestřih,
vizualizace ve speciálním programu a teprve poté ohňostroj přehrajeme do počítače, který jej odpaluje,“

popisuje přípravy pyrotechnik Zdeněk Hlobil s tím,
že každoroční příprava začíná už v září.
Podle tvůrce holešovské světelné show byl Holešov
prvním městem v zemi, které s tradicí novoročních ohňostrojů v roce 1999 začalo. Rok předtím se ohňostroj
konal na Silvestra.
Dnes už se jedná o akci, která patří mezi nejvyhlášenější v kraji. Do zámecké zahrady přicházejí nejen místní, ale pravidelně přijíždějí zvědavci ze Zlínska a Uherskohradišťska. Dohromady se jedná o několik tisíc lidí.
Dana Podhajská

Betlémské světlo
Přinesou skauti do kostela Nanebevzetí P. Marie v Holešově v neděli 23. 12. 2018 ráno
v 8 h. Z kostela si jej můžete odnést i 24. 12. Od pondělí 17. 12. do 22. 12.- tj. poslední týden před Vánocemi, bude betlémské světlo jako v předchozích letech u Andrýsků
v květinářství u hřbitova.

Poděkování

Děkujeme všem členům, příznivcům a podporovatelům spolku Všetuláci
sobě za spolupráci v roce 2018, přejeme Všem pokojný advent, radostné vánoční
svátky, štěstí, zdraví a hojnost Božího požehnání v novém roce 2019.
Za výbor Lenka Karhanová, MVDr. Zbyněk Miklík
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Drive club na zámku zažil Debakl
Holešov - Velmi netradiční, moderní, ale stejně
tak mimořádně zajímavou akci uspořádalo v úterý
13. října v rámci probíhajících připomínek „osmiček“,
tedy stého výročí naší republiky, Gymnázium Ladislava
Jaroše Holešov. Zejména mezi českými středoškoláky
se v posledních letech staly pojmem veřejné diskuse –
na těch si jejich účastníci skvěle tříbí schopnost nejen
přesně argumentovat, veřejně vystupovat, obhajovat
svůj názor, reagovat na námitky, ale také pracovat
s prameny a s logickými postupy. V holešovském gymnáziu vznikl významný debatní klub s širokou členskou
základnou, jehož členové se velmi úspěšně zúčastňují
různých debatních soutěží v krajském i celostátním
měřítku. A protože občas pořádají v rámci gymnázia veřejnou prezentaci tohoto debatního klubu – DEBAKLu,
rozhodli se připojit k letošním osmičkovým aktivitám
ve městě a uspořádat DEBAKL i pro mimogymnaziální
veřejnost. Tento veřejný DEBAKL se konal v zámeckém
Drive clubu a zúčastnili se ho kromě studentů a kantorů
také členové Vlastivědného kroužku Holešov a dokonce
i starosta města R. Seifert. Stanovené téma „Co jsou
Češi“ zahrnovalo otázky o identitě našeho národa,
o jeho vývoji v posledních sto letech, o jeho temných
i světlých stránkách. V první polovině přednesli vybraní
studenti (samozřejmě včetně jedné studentky) a dva
mladí profesoři krátké pětiminutové prezentace, které
nastolily některé zajímavé aspekty – jak vývoje a v čase
se měnící velikosti našeho národa a významu některých jeho představitelů, tak například postavení církve

v posledních sto letech, kulturního vývoje v této době,
smyslu českých dějin na pozadí obou velkých válek,
ekonomického vývoje československého státu, politických procesů v padesátých letech a další. Ve druhé části
o nastolených tématech diskutovali jak přednášející, tak
dobrovolníci z publika z řad studentů i starší návštěvníci.
Nutno ocenit velké nasazení organizátorů – tří mladých
pedagogů (Mgr. Martina Leška, který DEBAKL konferoval, Mgr. Víta Janalíka a Mgr. Václava Novotného) i zápal,
odvahu a perfektní vystupování zúčastněných studentů,
kteří museli překonat trému z celkem velkého auditoria,
ve kterém seděly i známé a o několik generací starší
osobnosti holešovského veřejného života, ale přesto se
často mimořádně trefně zapojovali do diskuse.

Gymnaziální DEBAKL byl skvělou akcí, pro veřejnost
hlubokým zážitkem a optimistickou informací – naše
mládež (alespoň ta z holešovského gymnázia) je inteligentní, iniciativní, má jasné názory, nebojí se vystupovat, umí argumentovat a je i vtipná!
DEBAKL byl skvělou vizitkou aktivit Gymnázia Ladislava Jaroše a můžeme doufat a přát si, aby takovýchto
veřejných debat uspořádalo gymnázium mnohem víc,
neboť náš veřejný prostor takový příliv mladé energie
a nezatížených názorů nejmladší veřejně působící generace v našem městě opravdu velmi, velmi potřebuje!!!
Těšíme se na další DEBAKL!
Karel Bartošek

Michal na hraní s sebou přivezl pořádnou dávku zábavy
Holešov - Holešovské publikum, ve kterém převládali hlavně ti nejmenší, si v neděli 25. listopadu
užilo bezvadné představení Michala z Kouzelné školky.
Michal Nesvadba do svého představení zapojil i několik
nadšených dobrovolníků, kteří sebrali odvahu, vyšli na
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podium a něco zazpívali nebo předvedli. Každý pak za
odměnu dostal jeden z typických Michalových vynálezů
z barevných lepicích pásek.
Skvělou atmosféru si užily nejenom děti, ale radost byla znát také v očích rodičů, babiček a dědečků.

Michal na hraní sklidil obrovský aplaus a především
dětské publikum se již těší, až svého oblíbence opět
uvidí ať už naživo nebo na obrazovkách televize v Kouzelné školce.
			
Hana Helsnerová

www.holesov.cz
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Připravujeme Ples města Holešova, vstupenky jsou již v prodeji
Holešov - Městský ples již tradičně v Holešově zahajuje plesovou sezonu. Nejinak tomu bude také v nadcházejícím roce. Jedenáctý Reprezentační ples města je
naplánován na 19. 1. 2019 a slibuje kvalitní hudební
program i skvělou zábavu.
Hlavním hostem a zároveň moderátorem celého
večera bude Vladimír Hron, který se proslavil účinkováním v zábavném pořadu Šance, kde předvedl svoje
věrné imitační schopnosti a pohybové nadání. Později
začal moderovat pořad JSOU HVĚZDY, KTERÉ NEHASNOU,
následovaly HVĚZDY LETÍ DO STOLETÍ a ABECEDA HVĚZD.
Vyniká především jako vynikající hudební imitátor, protože svými hlasivkami dokáže věrně napodobit jak světové, tak i domácí hudební hvězdy napříč všemi žánry.
Také na holešovský ples si připravuje několik pěveckých
vystoupení.
Kapelou večera bude mladá kapela, která boří zavedené bigbandové zvyky – Red Socks Orchestra, která již
v létě na náměstí předvedla svůj talent i temperament,
a roztančila celé náměstí. V jejich repertoáru nechybí
jazz, rock, big beat, swing, waltz, rock‘n‘roll, pop i disco.
Můžete se těšit na příval energie.
Atmosféru pak bude dotvářet také cimbálová muzika Stanislava Gabriela, o předtančení se postará tradič-

ně taneční škola Mědílkovi. Chybět nebude ani bohatá
tombola s hlavní cenou v podobě elektrokola. V ceně
vstupenky budou mít všichni návštěvníci rautovou večeři, která se bude podávat v New Drive Clubu. Vstupenky

jsou již v prodeji v Městském informačním centru Holešov, Golden Apple Cinema Zlín a Infocentru Kroměříž.
Těšíme se na vaši společnost při jedné z největších
akcí roku.
Hana Helsnerová

Studenti soutěžili O pohár starosty města
Holešov - Žáci holešovských základních škol
a Gymnázia L. Jaroše soupeřili při turnaji O pohár starosty města Holešova. Na I. Základní škole proti sobě
nastoupila nikoliv mužstva, ale ženstva v dívčím fotbale,
na II. Základní škole probíhaly kondiční testy, které obnášely člunkový běh, hod medicinbalem, trojskok z místa, sedy lehy a šplh na tyči. III. Základní škola se pak stala
dějištěm zápasů ve florbalu a na Gymnáziu se soutěžilo
v basketbale smíšených družstev. Pohár starosty města
byl vítězům předán v pondělí 19. 11. 2018.
CELKOVÉ POŘADÍ:
1. místo 1. ZŠ Holešov
2. místo 3. ZŠ Holešov
3. místo Gymnázium L. Jaroše Holešov
4. místo 2. ZŠ Holešov

14 bodů
11 bodů
8 bodů
7 bodů
Hana Helsnerová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SŇATKY
Kateřina Glozygová – Holešov
Josef Řihák – Žeranovice

René Drobík – Dřevohostice
Pavlína Hudecová – Dřevohostice
Alena Klancová – Holešov, č. Dobrotice
Marek Šima – Ostrava

Zuzana Machálková – Holešov
Jaroslav Jarkovský – Holešov

ÚMRTÍ
Ján Maxian – Holešov, č. Količín
František Bahner – Holešov
Jaroslava Šimčíková – Holešov
Vlasta Mizerová – Holešov

Oslava krásného
životního jubilea
Krásné životní jubileum 101 let slaví čilá seniorka
žijící v Centru pro seniory Holešov paní Olga Kopcová
z Prusinovic, kde prožila celý svůj život.
Ještě donedávna pilně pracovala na zahrádce,
v mládí hrála divadlo a žila velmi aktivním životem.
V Centru pro seniory je od léta letošního roku. S přáním
všeho nejlepšího a hlavně zdraví se k vedení a zaměstnancům CPS připojil také pan starosta a paní matrikářka.
Hana Helsnerová

Pořad bohoslužeb o Vánocích
ve farním kostele v Holešově
Pondělí 24. 12. ze slavnosti Narození Páně, 15.00 hod. mše sv. pro děti a rodiny
22.00 hod. „půlnoční“
Úterý 25. 12. - Slavnost Narození Páně 7.00 hod.; 8.00 hod.; 9.30 hod.; 18.00 hod.
Středa 26. 12. – Svátek sv. Štěpána 7.00 hod.; 8.00 hod.; 9.30 hod.
Čtvrtek 27. 12. – svátek sv. Jana, apoštola 16.00 hod. s žehnáním vína
Pátek 28. 12. – svátek sv. Mláďátek, mučedníků 8.00 hod.
Sobota 29. 12. – pátý den v oktávu Narození Páně 8.00 hod.
Neděle 30. 12. – svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
7.00 hod.; 8.00 hod.; 9.30 hod.; 18.00 hod.
Neděle 31. 12. – svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
7.00 hod.; 8.00 hod.; 9.30 hod.; 16.00 hod.
Pondělí 31. 12. – sedmý den v oktávu Narození Páně 16.00 hod.
Pondělí 1. 1. 2019 Nový rok – Slavnost Matky Boží, P. Marie
7.00 hod.; 8.00 hod.; 9.30 hod.; 18.00 hod.
Dne 26. prosince oslaví manželé Fuksovi 70 let společného života. Rodina srdečně blahopřeje a do dalších společných
let přeje spoustu zdraví a štěstí.
Syn s rodinou a ostatní příbuzní.

PŘÍPRAVA NA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2019
S připravovanou již tradiční akcí Tříkrálová sbírka 2019 se obracíme na vás, občany města Holešova a prosíme o vaši pomoc. Charita Holešov by ráda touto cestou vyzvala všechny z Vás, kteří mají chuť a odvahu se
s námi zapojit do realizace této sbírky. Pro utvoření skupinek potřebujeme dobrovolníky z řad dospělých, coby
vedoucího skupinky.

Roráty
v kostele Nanebevzetí P. Marie
od 3. 12. do 21. 12. 2018
ranní mše sv. každý pracovní den
v 6.30 hodin

TKS 2019 se uskuteční v sobotu 5. 1. 2019!!!
V případě zájmu se prosím nahlaste v pracovní dny v době mezi 8:00 – 12:00 hod. na tel. číslech 733 741
907 nebo v budově Charity Holešov na ulici Tovární 1407, nebo na e-mail: pastorace@holesov.charita.cz. Přihlašovat se můžete do 15. 12. 2018.
Předem děkujeme a těšíme se na spolupráci.
Leona Machálková (Koordinátor dobrovolníků pro TKS 2019)
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Vánoční kamion přilákal tisíce lidí
Obrovskému zájmu veřejnosti se těšil Coca - cola
vánoční kamion, který v neděli 9. 12. dorazil na holešovské náměstí Dr. E. Beneše. Netrpělivě jej od odpoledních
hodin vyhlížely tisíce lidí. Z hojné účasti byli překvapeni
i samotní organizátoři akce, kteří ji hodnotí jako letos
absolutně rekordní. Odhadují ji na 5500 lidí. Celé akci
předcházel příjemný adventní koncert ZUŠ Holešov, která si připravuje ještě další dva koncerty na poslední dvě
adventní neděle. Od 16 hodin se slova ujali skřítkové,

kteří bavili všechny příchozí. Přesně dle harmonogramu
dorazil nádherně osvětlený všem známý kamion a děti
se konečně mohly vyfotit se Santou Clausem, zpívaly se
koledy, bylo možné navštívit takzvanou „instagramovou“ věž a zájemci si mohli také zakoupit upomínkové
předměty v podobě modelu kamionu, sobích růžků nebo
kluzáků na sníh. Utržené peníze pak společnost Coca cola
dokonce zdvojnásobila a slavnostně předala panu starostovi, který za to musel předvést něco ze svého taneč-

ního umění. Celý výtěžek ve výši 36 tisíc korun poputuje
na projekt Ježíškova vnoučata. Město Holešov - odbor sociální a zdravotnictví - ve spolupráci s Charitou a Centrem
pro seniory vytipovalo asi padesát osamocených seniorů
a osamělých lidí, kterým budou předány takové dárky, jaké
si přejí nebo potřebují. Předají jim je žáci 3. Základní školy
ze sboru Plamínek a společně si také zazpívají koledy.
Všem, kteří se zapojili, náleží obrovský dík.
Hana Helsnerová

Ukázky háčkování vánočních ozdob Mikulášský večer s Noců

Městské kulturní středisko Holešov připravilo o víkendu 8. a 9. prosince ukázky
háčkování na výstavě betlémů a andělů. Setkání vedla paní Renata Dušánková z Jankovic, která zároveň na výstavu zapůjčila své práce. Zapojily se děti i dospělí, paní Dušánková učila, jak uháčkovat vánoční hvězdy a drobné ozdoby. (dap)

Valašská kapela Noca vystoupila 7. prosince večer v zámeckém New Drive Clubu
a ukázala, že i když zatím není známou formací, má co předvést. Užili jste si s námi
krásnou adventní noc. Noca hrála vlastní tvorbu i písničky vycházející z lidovek, na závěr
zazněly i koledy. (dap)

Mikuláš v Srdíčku
Holešov - Také v Mateřském centru Srdíčko proběhla tradiční příjemná akce. Děti se mohly zábavnou
formou vypravit na putování za andělem a Mikulášem.
Na několika stanovištích pro ně byly připravené úkoly,
po jejichž splnění už čekala Mikulášská družina, aby se
mohla zeptat, jestli dítko náhodou nezlobilo nebo jestli
si plní všechny své povinnosti. Za pěknou básničku nebo
písničku pak na všechny čekala neodmyslitelná odměna.
Milé setkání s těmito „kouzelnými“ bytostmi jistě potěšilo všechny zúčastněné děti a také jejich rodiče.

Staročeské Vánoce, dětem z MŠ a ZŠ Holešovska jsme představili zvyky předků
Holešov - Jak se věštila budoucnost z dřevěného
polínka, co nesmělo chybět na štědrovečerní tabuli,
nebo kdo to byla Svatá Lucie? Téměř dvě stě padesát dětí
z Holešovska si v průběhu prosince poslechlo vyprávění,
jak advent a Vánoce prožívali naši předkové. V zámecké
kovárně se konal pátý ročník tradičního zvykoslovného
programu, který připravilo Městské muzeum Městského
kulturního střediska v Holešově.
Organizátor akce Ondřej Machálek provedl děti zvyky
od sv. Ondřeje až po Štědrý den. Malým posluchačům vysvětlil skutečný význam adventu a vysvětlil význam postav,
jako byla například Lucie. Letos si k sobě přizval kováře Stanislava Marconě, děti se tak podívaly také do kovářské dílny
na základní kovářské operace.
Dana Podhajská
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Vzpomínky
Jak ten čas běží... podzimní dny oznamují, že zima
už je opravdu blízko. Přichází období, kdy je nejlepší
zalézt domů, zapálit svíčky a oddávat se myšlenkám,
na které během teplých slunných měsíců nebyl čas.
Po dlouhém aktivním létě, které trávíme především
venku, je to zpomalení a zklidnění velmi příjemné.
K tomu doporučuji nějaké dobré jídlo, hrnek horkého
čaje, zabalit se do deky a můžete začít rozjímat o životě
nebo se začíst do krásné knihy.
Jak křesťanské Dušičky, tak i keltský Samhain jsou
časem vzpomínání na naše předky, kteří nás už opustili. Mám moc ráda chvíle, kdy se sejdeme s rodinou,
rozložíme na stůl krabice plné starých fotek a snažíme
se rozpoznat, kdo na nich je. Noříme se do starých
příběhů a historek mnohokrát upravených, jak si je
postupně z generace na generaci předáváme. A já je
předávám dál, aby i naše děti věděly, kde mají kořeny
a odkud pocházejí.

Naše vzpomínky nás formují, tvoří kulisy k našemu
každodennímu životu, spoluvytváří naše činy a zdůvodňují naše rozhodnutí. To, čím jsme dnes, je nesmírně
spletitě protkáno vzpomínkami na to, čím jsme byli dříve. Vzpomínky jsou vlákna, která spojují epizody z naší
minulosti s realitou a skutky dnešního dne.
Člověk zatáhne za nitku a dívá se, jak se celá věc
rozmotává – co kdo vykonal, kdo potěšil. Vzpomínky
na výchovné aplikace rodičů, na moudré rady prarodičů.
Na jídla, která máme rádi, filmy, co se nám líbí, na jakou
hudbu rádi tančíme, které románové postavy obdivujeme a na spoustu dalších věcí, které v naší mysli vyvstanou, kdykoli si vzpomeneme.
Díky za vás vzpomínky, jste pro nás tím, čím jsme
dnes my. Nakonec i vzpomínka na hezkou knihu v nás
vyvolává pocit příjemně stráveného času.
Je škoda, že hodnota knih rok od roku klesá.
Vytlačuje je moderní technika, která nás pohlcuje svým

obrovským spektrem možností, a my podléháme tomuto opojení v naprosté euforii, aniž bychom postřehli,
jak nás otrokářsky svazuje...
V naší obecní knihovně je celá řada skvělých knih.
Jsou vyrovnány v regálech a čekají. Čekají na člověka, který je vezme do rukou, nadechne se jejich vůně
a v klidu v nich zalistuje. Knihy na oplátku dovolí spolu
s postavami prožívat jejich příběhy a nechat se jimi unášet. Nastávající čas dlouhých večerů k tomu přímo vybízí.
Vážení čtenáři, těm z vás, kteří naši obecní knihovnu
navštěvují, si dovoluji poděkovat za všechny ty seřazené
knihy, které tu pro vás jsou. Věřte mi, že jako knihovnice
obecní knihovny, velmi uvítám, bude-li vás, návštěvníků
knihovny, mnohem víc.
Přeji vám všem pokojný čas adventní a pohádkový
čas vánoční.
Knihovnice z Količína

„Doktoři“ na Vepřových hodech vybírali nejlepší slivovici
Rymice - Vepřové hody jsou akcí, na kterou přijdou
lidé zavzpomínat na staré časy, kdy byla zabíjačka téměř
v každé domácnosti. Celá vesnice žila tímto obdobím
a obyvatelé si navzájem vypomáhali a utužovali sousedské vztahy.
V Rymicích na starou tradici navázali i letos. Ze dvou
dvě stě kilových prasat z domácího chovu uspořádali
poslední listopadovou sobotu Vepřové hody. V areálu
obecního úřadu bylo rušno od brzkých ranních hodin.
Kdo chtěl, mohl přiložit ruku k dílu a brzy už se vesnicí
linula vůně tlačenky a jitrnic.
Každý, kdo přišel, dostal ochutnat některou ze
specialit a v klidu si ji vychutnal u poslechu harmoniky
a vozemboucha.
Během dne lidé přihlašovali domácí pálenky do již
tradičního Koštu slivovice. Sešlo se 21 vzorků, ke kterým
zasedla odborná porota složená z osmi „doktorů.“ Porotci se každý rok z recese sladí do stejných kostýmů a chopí
se nelehkého úkolu. Podle výrazů jejich tváře bylo hned
poznat, zda jim pálenka chutná, nebo ne. Vybrat pět
nejlepších bylo velmi těžké, zvítězila však jednoznačně
meruňkovice. První tři nejlepší získali od obce cenu. Celý

den panovala dobrá nálada, sedělo se, koštovalo a pojídalo až do pozdních večerních hodin.
Výsledky Rymického koštu 2018:
1. místo: Alois Šamánek – meruňka
2. místo: Jerzy Walczak (Polsko) – švestka
3. místo: Pavla Nebuželská – švestka
4. místo: Alois Šamánek – třešeň
5. místo: Evžen Horák – mirabelka
text a foto: Jana Hlavinková

Sfinx vysazoval v Holešově stromy
Z důvodu napadení kůrovcem a následně z bezpečnostního hlediska jsme byli nuceni v areálu závodu Sfinx
pokácet 11 stromů. Ze strany města nebyl žádný oficiální
požadavek na novou výsadbu, i přesto jsme se rozhodli
podpořit životní prostředí v našem městě. V pátek 9. 11.,
skupinka dobrovolníků ze strany zaměstnanců, vysadila
v Holešově v ulici Školní celkem 12 stromů Javoru Babyka. Touto “zelenou cestou” bychom rádi šli i v budoucnu
a podpořili tak ekologické akce.

www.holesov.cz
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Kulturní servis
Hradišťan
20. prosince, zámek Holešov
Vánoční koncert Moravských dětí a DPS Plamínek
26. prosince, v 16,00 hod., kostel Nanebevzetí P. Marie
Los Perdidos
26. prosince, 19,30 hod. zámek Holešov, New Drive Club,
Tradiční vánoční koncert holešovské kapely hrající výhradně ve španělštině horké mexické melodie s hosty
Hedou Tiše a Freedom.
Vstupné: předprodej 130,- / na místě: 180,- Kč
VÝSTAVY
Výstava Betlémů a andělů
1. – 29. prosince, zámek Holešov, sala terrena,
(24. – 26. 12. = zavřeno)
Vstupné: 60,- Kč, zlevněné 40,- Kč, rodinné 160,- Kč
Malé i velké holešovské osmičky
26. 9. – 30. 12., chodba 1. patra zámku
Výstava představí významné osmičkové letopočty naší
moderní státnosti a události s nimi spojené tak, jak je
prožívali obyvatelé Holešova. Návštěvníky provede od
revolučního roku 1848 až po okupaci ČSSR v roce 1968.
Současně ale ukáže i taková výročí končící „magickou
osmičkou“, která jsou důležitá pouze pro naše město.

Také roky 1868, 1888 nebo 1928 byly bohaté na zajímavé události. Pořádá MKS Holešov, Gymnázium Ladislava
Jaroše Holešov a Vlastivědný kroužek Holešov.
Děti slaví sto let republiky
12. 10. 2018 - 1. 6. 2019, arkády zámku Holešov
Výstava výtvarných prací holešovských dětí z historie i
současnosti města uspořádaná u příležitosti sto let republiky.
Matematika v barvách
7. 11. - 28. 12. - Městská knihovna Holešov
Vernisáž v úterý 6. listopadu v 17.00 hod.
Výstava obrázků Lenky Vyhlídalové, které vznikly jako
výtvarné ztvárnění matematických příkladů zaměřených na procvičení výpočtu obsahu, obvodu geometrických tvarů a procent. Spojením matematického zadání
a barev vznikly geometrické mandaly.
Vstup volný
Stromy republiky Zlínského kraje
2. 10. – 30. 12., zámek Holešov, chodba 1. patra
PŘIPRAVUJEME NA LEDEN:
1. ledna Novoroční ohňostroj
17 hod., zámecká zahrada. /Akce se koná v případě pěkného počasí – pokud nebude mlha/.

Slavnostní novoroční koncert
6. ledna, v 17 hodin, zámek Holešov, velký sál
Účinkuje: Holešovský komorní orchestr s um. vedoucím
I. Kurečkou. Vstupné: 100,- Kč
Reprezentační ples města
19. ledna , zámek Holešov, 19,30 – 02,00 hod.
K tanci i poslechu hraje skvělá kapela – Red Socks
Orchestra a cimbálová muzika Stanislava Gabriela.
Vstupné: velký sál 390,- Kč, malé sály: 290,- Kč

Poděkování
Osadní výbor v Količíně děkuje všem občanům za pomoc v uplynulém roce, ať už při pořádání oslav 670 let obce Količín, za jejich štědrost
při sbírce na nový zvon, ale také všem lidem
a dobrovolníkům, kteří pomáhají jakoukoliv formou pomoci při každodenním chodu obce.
Všem občanům přejeme pohodové prožití vánočních svátků, ve zdraví a v okruhu svých
blízkých. V roce 2019 nechť pozitivní, radostné
a úspěšné prožitky převažují nad těmi negativními
a zdraví a štěstí ať vás provází na každém kroku.
Radovan Kaňa, předseda OV Količín
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Akce milion
Z fondu pro kulturu, sport a vzdělávání města
Holešova byl poskytnut finanční příspěvek pro ZO ČZS
v Dobroticích. Za tento příspěvek se dokončila oprava
budovy zahrádkářů – fasáda a její nástřik barvou, dále
se vybudovala vodovodní přípojka do budovy zahrádkářů v délce 50 m, provedli se drobné úpravy moštárny
a povidlárny, uspořádala se výstava ovoce, zeleniny
a květin a spolupořádání hodů.
Za finanční podporu a zlepšení podmínek zázemí
pro naši ZO ČZS děkují městu Holešov zahrádkáři Dobrotic. Spokojené Vánoce a do nového roku 2019 přejí
zahrádkáři Dobrotic všem pevné zdraví, spokojenost
a mnoho úspěchů.
K. Macurová

Kalendáře města
i letos v prodeji
Podobně jako v minulých letech, tak i letos vydává
město nástěnný i stolní kalendář. Stolní kalendář pro
rok 2019 je tentokrát zaměřen na historické fotografie. Nástěnný 2019 je sestaven tematicky tak, že hlavní
fotografie jsou obrazy holešovských malířů z různých
období. Zakoupit si je můžete v Městském informačním
centru, městském úřadu i dalších prodejnách.
Jen ještě můžeme připomenout, že si i před Vánocemi mohou zájemci zakoupit reprezentativní knihu
„Holešov, město ve spirálách času“, ale i další publikace
vydávané k historickým událostem v rámci Knihovničky
Holešovska.
RS

Vánoce šťastné a veselé všichni Vám úpřimně přejeme a do Nového roku hodně lásky, štěstí a zdraví
kopu ze srdce přeje Omladina Martinice
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Den Slabikáře v 2. ZŠ
Holešov - V předchozích dnech se naši prvňáčci společně rozloučili s Živou abecedou a dne 23. 11.
se těšili na slavnostní předání Slabikáře. V den předání
žáci ukázali, co všechno se za tři měsíce již naučili.
Motivací pro ně bylo pirátské téma, které je provází celým školním rokem. Na jedné lodi táhnou za jeden
provaz a učí se poznávat nové věci. Děti krásně přečetly
písmena, slabiky, slova i krátké věty.
Po zdolání všech úkolů museli všichni složit slib
a přísahat svým otiskem. Vše se jim podařilo na jedničku. Odměnou dětem byl vytoužený Slabikář, který jim
předali jejich „Andělé strážní“, žáci 9.A.
Závěrečným překvapením byl pro děti dort ve tvaru Slabikáře. Žáci se do něj s chutí zakousli a já věřím,
že se se stejnou chutí zakousnou i do práce s opravdovým Slabikářem.
Mgr. Andrea Krejčí

Na II. Základní škole proběhl Den otevřených dveří
Holešov - V dopoledních hodinách přivítala škola
návštěvy okolních malotřídek, které dorazily na „Tvořivé dopoledne“. Byla pro ně připravena hodina zábavné
angličtiny, zahrály si hry ve školní družině, vyzkoušely
si pokusy v nové přírodovědné učebně a podívaly se,
jak funguje robotické lego. Žáci si také vyrobili drobný
dárek v řemeslné dílně, kterou škola jako jedna z mála
stále zachovává, a vede děti k tomu, aby uměly zacházet
s různým nářadím.

V odpoledních hodinách 15:00 - 18:00 pak proběhly
vánoční dílničky pro rodiče a děti. Vystoupil pěvecký sbor
se svým krátkým vánočním programem a představili se
loutkoherci hrou o raketách a vesmíru.
V jednotlivých třídách si děti s rodiči vyrobili drobné
vánoční ozdoby, byla otevřena keramická dílna i kuchyňka, kde se již tradičně pekly a zdobily perníčky.
Hana Helsnerová

Vánoční den v 3. ZŠ Holešov

Začátek adventu jsme si v naší škole připomněli vánoční výzdobou tříd a chodeb. Ve čtvrtek
6. prosince se uskutečnilo vystoupení dramatického kroužku pro rodiče i veřejnost. Pásmo o narození
Ježíška, které nacvičili převážně prváci a druháci, se všem velmi líbilo a přineslo tu pravou vánoční
náladu. Na probíhajícím jarmarku keramiky si mohli také rodiče zakoupit krásné výrobky s adventními motivy.
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Den Slabikáře

Předvánoční hvězdy

Holešov - V pátek 23. 11. si děti z prvních tříd přivedly do školy své rodiče a prarodiče, aby jim ukázaly, jak umí
skládat písmena do slabik a ze slabik slova. Dařila se jim práce s kostkami, čtení krátkých slov, doplňovačka i práce na
interaktivní tabuli. Všichni prvňáčci pracovali s radostí a nadšením, které jim jistě vydrží po celý školní rok. Za to byli
na konci hodiny odměněni knížkou Slabikář a drobnou sladkostí.

Holešov - 5. ročníky naší školy se 24. října zúčastnily exkurze do Brna. Nejdříve jsme jeli autobusem z Holešova do muzea Antropos, kde jsme si prohlédli zajímavé
ukázky života z doby ledové. Viděli jsme i sochu mamuta
ve skutečné velikosti. Potom jsme se přesunuli do Planetária a hvězdárny Brno, kde jsme zhlédli interaktivní
program o vesmíru, planetách, malých i velkých hvězdách a souhvězdích. Byl to nádherný zážitek a doufám,
že si tento výlet ještě někdy zopakuji.
Diana Dvořáková z 5.B 1. ZŠ Holešov

Úžasné odpoledne s Cimrmanem
Žáci a pedagogové Střední policejní školy v Holešově si připomněli sté výročí vzniku Československa velmi
netradičně divadelním představením České nebe a připravili nejen svým spolužákům, ale i všem pedagogům
a pracovníkům školy skvělý kulturní zážitek.
Pod vedením paní učitelek Mgr. Ireny Kotoučové
a Mgr. Moniky Vokurkové, Ph.D. nacvičovali pět měsíců chlapci ze čtvrtého ročníku tuto divadelní hru, v níž
vystupují významné osobnosti našich národních dějin.
Veřejná generální zkouška, samotná premiéra, ale i derniéra představení zajistily divákům senzační odpoledne.
Není možné vyzdvihnout některého z herců, všichni
své role zvládli na výbornou. Jednoduchá scéna, zajímavé kostýmy, rekvizity i zvukové efekty, to vše bylo
perfektně sladěno a diváci se ve společnosti velikánů
českého národa cítili příjemně. V závěru odměnili herce
potleskem ve stoje.
Mgr. Jitka Gavendová

Předvánoční čas
v Mateřské škole
Sluníčko Holešov
Holešov - Hvězdičky dnes mají sněm, všechny svítí
na Betlém.
Všichni pozdravit ho chtějí, nedočkavostí se chvějí...
Tak jsme zase po roce, přivítali Vánoce!
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Italové objevují moravské lidové tradice
Lidová kultura, zvyky a tradice jsou hlavním tématem jednoho z několika mezinárodních studijních
programů, do nichž se letos v rámci projektu Erasmus+
zapojilo holešovské Gymnázium Ladislava Jaroše.
Od 19. do 22. listopadu hostil tým holešovských kantorů pod vedením profesorky Otépkové návštěvu jejich tří
kolegů z partnerské školy z jihoitalského města Somma
Vesuviana, které leží nedaleko Neapole na úpatí hory
Vesuv. Speranza Rosa d´Allesandro a její dva spolupracovníci Paola Fico a Giuseppe D´Avino přijeli projednat
podmínky vzájemné spolupráce a detaily výměnného
pobytu italských a holešovských studentů.
„FIJU“ – Folklor is joining us (v překladu Folklór
nás spojuje) – zní oficiální název celého projektu. Jeho
smyslem má být navazování přátelských vztahů prostřednictvím poznávání kulturních specifik jednotlivých
evropských regionů. Paní Speranza a její spolupracovníci
z italské školy Liceo Scientifico Statale E. Torricelli během jejich pracovní návštěvy představili školu a region, v němž se nachází, jednali s holešovskými kantory
o organizaci celého projektu, dohodli se na způsobu
vzájemné komunikace, stanovili si hlavní cíle, způsoby

jejich realizace a hodnocení, ale především se dohodli na
termínech výměnných pobytů italských a moravských
studentů.
Týdenní výměnný pobyt vybraných středoškoláků
z obou partnerských škol je totiž nejdůležitější součástí
projektu. Více než 50 studentů a učitelů se díky němu
seznámí s kulturními a společenskými zvyklostmi obou
zemí, stráví několik dní u hostitelských rodin, budou
v každodenním intenzivním kontaktu, pracovat v týmech, komunikovat anglicky, účastnit se workshopů
v terénu a poznají také způsoby výuky na jiné škole.
„Italům se u nás hrozně líbilo,“ tvrdí hlavní koordinátorka projektu Mgr. Otépková. „Ve středu jsme s nimi
navštívili Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, kde
mohli vidět tradiční zvyky Moravského Slovácka a zkusili si vyrobit i pár jednoduchých předmětů s lidovými

náměty.“ Ve čtvrtek je pak na Městském úřadě v Holešově přivítal pan starosta Seifert a poté si prošli místní
památky.
„Spolupráce s našimi partnery byla skvělá. Pro
některé z nás to byla zatím první zkušenost s mezinárodním projektem, ale všichni jsme si to užili. Hlavně
se těšíme, až se v dubnu podíváme do Itálie,“ hodnotí
výsledek návštěvy paní Otépková.
za projektový tým
Mgr. Miriam Kuczmanová
This project has been funded with support from the
European Commission. The content reflects the views
only of the authors, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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Taneční finále pionýrského Sedmikvítku se konalo
letos již posedmé v Holešově
Holešov - Téměř 400 tanečníků se v neděli 25.
listopadu zúčastnilo celorepublikového finále taneční soutěže Pionýrský Sedmikvítek, který každoročně
vyhlašuje Česká rada pionýra. Taneční skupiny, páry
a také jednotlivci se sjeli již posedmé do Holešova, aby
poměřili své taneční dovednosti. Tato soutěž je otevřená
všem zájemcům o tanec – oddílům, školám, tanečním
klubům, střediskům volného času atd. Také letos toto
finálové kolo organizovala PS Mirko Očadlíka Holešov, ve
spolupráci s SVČ Tymy Holešov. Do soutěže se nominovaly
skupiny i jednotlivci z různých koutů České republiky. Tanečníci všech dětských a juniorských věkových kategorií

soutěžili v tanečních stylech hip-hop, disco dance, street
dance, show dance, jumping trampolíny, mažoretky,
společenské a klasické tance. Z Pionýru se této taneční
soutěže zúčastnila pionýrská skupina FREAKS CREW Kolín
s několika skvělými choreografiemi a také PS M. Očadlíka
Holešov. Čtyřčlenná porota byla složena z odborníků na
různé taneční styly. Celý průběh soutěže provázela skvělá
atmosféra. Mezi vítězné týmy patří v kategorii Hobby děti
v různých tanečních stylech – TS-TRICK Hulín,TK Katlen
Ostrava, SVČ TYMY Holešov, mažoretky Sofie Valašské
Meziříčí, SVČ ATLAS a BIOS Přerov, Dance4FUN Valašské Meziříčí, TŠ Aneri Valašské Meziříčí, MiniKontrasty

Hulín. V kategorii Hobby
Junior – SVČ ATLAS a BIOS
Přerov, SVČ TYMY Holešov, M-Dance-Crewe-KM-Junior,
SZUŠ-D-Muzic Kroměříž, Motus Třebíč, TK Katlen Ostrava, mažoretky Sofie Valašské Meziříčí, TS PUSA Butovická
Studénka. V kategorii Hobby Dospělí se v různých tanečních stylech na prvním místě umístily skupiny – TS Trick
Hulín, SVČ TYMY Holešov, TŠ Aneri Valašské Meziříčí,
SVČ ATLAS a Bios Přerov, TK Katlen Ostrava. V kategorii
Jumping trampolíny první místo získalo SVŠ TYMY Holešov. Vítězové si zasloužili nejen potlesk publika, ale také
medaile, poháry a věcné ceny. Celou soutěž opět provázel oblíbený maskot – Pes, který nechyběl při úvodním
nástupu, povzbuzoval tanečníky a držel jim palce při vystoupeních a asistoval také při předávání medailí. Soutěžící přišli pozdravit a povzbudit také hosté – starosta
města Holešova Mgr. Rudolf Seifert a místopředsedkyně
Pionýra Mgr. Darina Zdráhalová.
Velké poděkování a dlouhotrvající potlesk patřil na
závěr všem vedoucím jednotlivých skupin, a také choreografům. Velké díky si zaslouží všichni členové poroty,
kteří měli opět velmi náročnou úlohu, vybrat ty nejlepší
choreografie k nominaci na koncert Děti dětem v Praze.
Děkujeme všem sponzorům – MŠMT a městu Holešov.
Jsme moc rádi, že se tato celorepubliková soutěž
v Holešově stává tradicí. Závěrem patří velký dík všem
organizátorům a dobrovolníkům, kteří se na této akci
podíleli.
Jarmila Vaclachová

Listopadové Deskohraní s novými „deskovkami“ Na cenu Michala Velíška
byl nominován žák
23. až 24. listopadu se uskutečnilo v TYMY již tradiční
od malých dětí až po ty, kteří letos vychází ZŠ. Každé věkové
Noční deskohraní. Hlavním programem večera byly deskové
skupině máme co nabídnout, jak stolní hry, tak program
z Holešova
hry, pro děti byly přichystány také další aktivity, akční i zápřiměřený jejich věku. Příští akce je naplánována na noc
bavné hry, večerní povídání při svíčkách. Mezi děti tentokrát
přijeli také zástupci firmy Milla minis, kteří jim představili
různé novinky v deskových hrách. Děti velmi zaujala hra
3 IQ, kterou měly možnost si také zahrát v maxi provedení
v tělocvičně. Na Deskohraní kromě pravidelných účastníků
stále přichází noví
zájemci, někteří doKoupím tuto
konce předškolního
ohýbanou stěnu
věku. Věkové složení
dětí je různorodé,

z 21. na 22. prosince, těšíme se na další společné chvíle při
deskových hrách a večerním povídání. Všechny zájemce
o deskové hry zveme na PRODEJNÍ FESTIVAL DESKOVÝCH
HER, který se uskuteční 7. prosince od 9.00 do 18.00 hodin
v SVČ – TYMY. Pro veřejnost je vstup volný. Můžete se těšit
na ukázku moderních deskových her pro děti všech věkových kategorií, vše si můžete vyzkoušet na místě a dokonce
i koupit. Nabízíme tak báječnou příležitost pro rodiče, kteří
mohou koupit svým dětem dáreček pod stromeček.
Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ TYMY

Tel.: 603 447 040

až

1500,500 - 1500Kč
Kč

31. října 2018 se konalo v rezidenci primátorky
hlavního města Prahy slavnostní předání cen Michala
Velíška 2018. Této akce se zúčastnil také 9 letý Šimon
Brdička, žák gymnázia Holešov. Šimon pomohl svému
kamarádovi v nesnázích, když mu nešťastnou náhodou
ujela noha a zřítil se ze srázu do hloubky 7 metrů.
Šimon bez zaváhání za kamarádem slezl, poté se
vyšplhal nahoru a zavolal záchranku. Díky Šimonovu
profesionálnímu postupu tato nepříjemná situace dopadla nakonec dobře. Společně se Šimonem bylo nominováno dalších 15 záchránců ve věku do 15-ti let. Akci
organizuje nadace ADRA a TV Nova. Společně s dětmi se
akce zúčastnili také záchranáři a hasiči, kteří dětem poděkovali a povídali si s nimi o práci záchranných složek.
Ceny dětem předávali paní Iva Velíšková a pan Velčovský
z MŠMT. Šimonovi a všem malým záchráncům děkujeme
za jejich statečnost a blahopřejeme.
Jarmila Vaclachova
ředitelka SVČ
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Zrníčko a Malá Rusava rozsvítily vánoční strom
v TYMY letos již po šestnácté
Holešov – Ve čtvrteční podvečer 29. 11. 2018 se
na zahradě TYMY již tradičně rozzářil vánoční strom.
Pod rozsvíceným smrkem všechny přítomné pozdravil
také pan starosta Rudolf Seifert. Za zvuku trubky v podání pana Sklenáře nastoupily ke stromu a betlému děti
z folklorního souboru Zrníčko a Malá Rusava, poté společně zazpívaly vánoční písničku, a tím také rozsvítily vánoční strom. Všechny přítomné také pozvaly na vánoční
program, který pokračoval v tělocvičně TYMY. Program
zahájila cimbálová muzika folklorního souboru Malá
Rusava z Bystřice pod Hostýnem, po ní vystoupili „ogaři
a cérky“ s tanečním pásmem. V druhé části programu
se představily děti z folklorního kroužku Zrníčko, které
přítomné diváky potěšily svým milým vánočním progra-

mem. Všechna vystoupení sklidila od diváků zasloužený
potlesk. Atmosféru celého programu umocnila výzdoba
v podobě betlému a vánočních stromů. Všem účinkujícím i jejich vedoucím děkujeme za příjemně strávené
chvíle. Tato akce se konala pod osobní záštitou europoslankyně Olgy Sehnalové a za podpory města Holešov.
Všem přejeme klidné a pohodové Vánoce a těšíme se
na předvánoční setkávání při různých tradičních akcích
v našem městě. Na závěr si nastoupily děti z obou souborů a společně s cimbálovou muzikou zazpívaly několik
vánočních písní. Celou atmosféru nadcházejícího adventu dokreslila krásná scéna, kterou tvořil velký betlém
a rozsvícené vánoční stromečky, také svíčky a prskavky
vytvořily tu pravou předvánoční náladu.

Děkujeme všem, kteří se
na akci podíleli. Velké poděkování si zaslouží oba soubory – Malá Rusava a Zrníčko. Všem
přejeme krásné období plné očekávání a splněných přání.
Jarmila Vaclachová

Jak se slaví Vánoce na Hané a na Valašsku
Vánoční tradice a zvyky opět poznávaly děti z Mateřských a Základních škol Bystřice pod Hostýnem, Holešova a jeho blízkého okolí ve středisku volného času
TyMy. V rámci výukového a zážitkového programu Vánoce na Hané a Valašsku se děti seznamovaly s obyčeji,
které jsou mnohdy již zapomenuty. Tetinky z Valašska

dětem předvedly zdobení perníčků a povyprávěly, jak
to na Valašsku o Vánocích chodí. Na dalším stanovišti již
měly štědrovečerní stůl připraveny pravé Hanačky, které
dětem například prozradily, proč se nohy stolu svazovaly
řetězem, nebo proč je potřeba si o Štědrém dnu stoupnout na kameny. V tělocvičně si pak děti zkusily pouštět

lodičky ze skořápek ořechů, povídaly si o adventu, psaly
Ježíškovi nebo zpívaly koledy. Prostřednictvím příjemného dopoledne si všichni zúčastnění navodili krásnou
vánoční atmosféru.
Hana Helsnerová

V Holešově se uskutečnil 1. ročník Uzlařské regaty
V sobotu 24. 11. 2018 se uskutečnil v SVČ TYMY
1. ročník Uzlařské regaty. Tuto akci organizovala PS
M. Očadlíka Holešov.
Tohoto 1. ročníku se zúčastnilo 15 dětí a dospělých.
Dopoledne probíhala uzlařská dílna, ve které se
zájemci o uzlování naučili základní druhy uzlů – plochá
spojka, lodní smyčka, dračí smyčka, ti starší také „škoťák“,
rybářský a zkracovačku. Přesně v poledne byla zahájena
soutěž Uzlařská regata, ve které se nejlépe umístili –
v nejmladší kategorii Adélka Matyášová, ve starší kategorii Jirka Štopl a v nejstarší kategorii Aneta Lojčíková.
Na závěrečném vyhodnocení všichni obdrželi pamětní list a ti nejlepší diplomy a také malý talisman.
Velké poděkování si zaslouží zkušení vedoucí a instruktoři z Brna - členové 63.PTO Phoenix a 66.PTO Brabrouci
Modřice, kteří Uzlařskou regatu u nás zorganizovali.
Jarmila Vaclachová, Vedoucí PS Holešov
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Reprezentační ples města
Kroměříže a Radia Kroměříž
V sobotu 19. ledna 2019 se v Domě kultury v Kroměříži uskuteční Reprezentační ples města Kroměříže a Radia Kroměříž, na kterém vystoupí jako vzácný V.I.P. host hudební legenda
Meky Žbirka. Rok 2019 bude ve znamení 30. let od uskutečnění Sametové revoluce. Oslavy
tohoto výročí začneme již zkraje roku Československým plesem, který bude ve znamení„devítek“. Koná se 19. ledna 2019 a začátek je v 19 hodin. Jako top osobnost bývalého Československa se představí zpěvák s nezaměnitelným hlasem a autor dnes už takřka zlidovělých písní.
Po několika letech si v Kroměříži opět užijete a zažijete Mekyho Žbirku. Celý večer vám bude
hrát zlínská kapela DANCE BAND, která zahraje především největší československé hity.
Chybět však nebude ani tradiční cimbálovka, taneční vystoupení mistrů ČR ve formacích
Starlet Brno, mažoretky LEXY, ve foyer vás bude bavit Swing Band Kroměříž a celý večer uzavře diskotéka Radia Kroměříž. V ceně vstupenky je tradiční raut, o který se postará Restaurace
& Kavárna Scéna. Zpestřením plesu bude tombola s dárky v hodnotě téměř sto tisíc korun!
Ceny vstupenek:
550 Kč (Hlavní sál, část balkonu)
490 Kč (Nový sál - 2. patro a část balkonu)
440 Kč (restaurace Scéna) - prodej zatím nezahájen
V ceně všech vstupenek je slavnostní raut.
Předprodej vstupenek od 7. prosince na pokladnách DK nebo online
Důležité informace:
Vstupenky si můžete zarezervovat. Rezervace platí 4 dny, pak jsou rezervovaná místa
uvolněna do dalšího prodeje. Všechny rezervace končí v pondělí 14. ledna 2019 o půlnoci.
Od úterý 15. ledna do pátku 18. ledna do 12. hodiny si můžete na pokladnách Domu kultury
zakoupit zbylé vstupenky (pokud zůstanou). Případný prodej vstupenek na místě konání
akce bude zahájen 19. ledna v 18 hodin.

KOUPÍM STARÉ PIVNÍ LAHVE
s litými nápisy a vše kolem piva.
Tel.: 734 282 081

Sháníme domek se zahradou,
platba v hotovosti. Děkuji.
Tel.: 604 517 862
Koupím ihned byt,
i v původním stavu.
Volejte tel.: 703 128 423

Nabídka práce
Chráněná dílna v Holešově přijme invalidní
důchodce na HPP pro roznos letáků.
Náplň práce: distribuce letáků 2x týdně
ve svěřené lokalitě. Mzda 7620,- hrubého/měsíc.
Zájemci, volejte 773 083 080.
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Házenkářská liga starších žaček v Holešově!
Holešov - Ne, to není sen, to je skutečnost. O velký
úspěch se zasloužilo družstvo starších žaček TJ Holešov,
které 18. listopadu v kvalifikačním turnaji ve Strakonicích vybojovalo postup do nejvyšší republikové soutěže!
Tým bojoval ve složení Sofi Mikulová a Anička Kozáčková
(gólmanky), Viky Podhajská, Eliška Procházková, Natálka
Rodeková, Andy Pospíšilová, Míša Krajčová, Lucka Krajčová, Terka Šimčíková, Barča Michálková, Terka Pospíšilová
a Áďa Buksová (pajda) a postup do „LIGY“ byl na světě!
Velká gratulace holky!!!
V neděli 18. listopadu se ve sportovní hale ve Strakonicích odehrál kvalifikační turnaj o Žákovskou ligu.
Do této skupiny byla nalosována i naše děvčata spolu s
družstvy Sokol Písek A, Sokol Kobylisy (Praha) a Ledeč
nad Sázavou. Vzhledem ke značné vzdálenosti muselo
vyrazit naše družstvo do místa konání turnaje již v sobotu 17. listopadu.
V neděli ráno se již šlo do akce. Prvním naším soupeřem byla děvčata z týmu TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou. Celé utkání bylo z našeho pohledu „nervózní“ hodně
nepřesností, nedůrazu, nejistoty. Důležitý gól na 8:4
v náš prospěch přišel těsně před poločasem. Druhá půle
se nesla v podobném duchu, nicméně konečný hvizd
a výhra 16:9 byl poměrně slušný vstup do turnaje. Velmi
dobře zahrály nejmladší holky, Terka s Luckou, které byly
jistotou v obraně a výraznou palebnou silou v útoku.
Druhý zápas s pražským týmem Sokol Kobylisy byl
zcela jiný. I přes to, že naše děvčata bojovala, co to šlo, držela se nás na úvod smůla. V útoku střelnice, ale spousta

tyček a nepřesné střelby, v obraně smolné góly. Poločas
9:6 v náš neprospěch. Druhá půle byla však jiná káva,
v páté minutě srovnáno! Dál se zápas přeléval nahoru
dolů, napřed jsme dotahovali, potom vedli. Nakonec
jsme brali těsnou výhru 17:16. Krásný, dramatický zápas
se šťastnou koncovkou v režii především Míši a Natálky.
Nádhera!
Ve třetím zápase nás čekal Sokol Písek A, s aktuální
bilancí dva zápasy, dvě jasné výhry a skóre 45:13! Pokyny
trenérů byly jasné, holky máme splněno, hrajme uvolněně, více prostřídáme sestavu, zkusíme si další možné
varianty a hlavně si to všichni užijme! Favorit z Písku vedl
5:3, 6:4 pak ale naše holky začaly „blbnout“ 7:6, 7:7, 7:8
až na poločasové vedení 10:9. My trenéři jsme zírali, jak

se holky hecly, hrály neuvěřitelně, divily se dokonce samy
sobě :o) Celý tým šlapal jak hodinky, Sofi s Aničkou v bráně chytaly výborně, Eliška v obraně bránila křídlo, spojku,
Viky přidala dva jisté góly..., prostě radost se dívat. Soupeř nás však ke konci přetlačil a těsně zvítězil 18:17, to
nás však vůbec nemrzelo, postup do „LIGY“ byl na světě!
Čeká nás 24 zápasů (6 turnajů) s nejlepšími týmy
České republiky a myslím si, že tento tým nás má ještě
čím překvapit.
V Holešově proběhne turnaj v sobotu 9. 3. 2019 za
účasti našeho družstva, DHK Baník Most, Sokol Písek,
DHK Slavoj Žirovnice, TJ Jiskra Havlíčkův Brod, tak neváhejte a přijďte fandit – HOLKY, DO TOHO !!!
Za TJ Holešov oddíl házené Petr Gahura

Mažoretky a twirlerky z Holešova úspěšné na podzimních soutěžích
Holešov - Nepostupová soutěž „O pohár města
Hranice“ proběhla v sobotu 3. 11. v hranické sokolovně
a naše mažoretky se zde rozloučily se starými choreografiemi. Lentilky v kategorii skupin získaly 2. místo
a mladší děvčata v kategorii miniformace dosáhla až na
příčku nejvyšší – 1. místo. Úspěšně nás také reprezentovala sólistka Magda Fuksová a dvojice Klaudie Uvírová
+ Dorota Bělíčková. Jejich vystoupení bylo ohodnoceno
4. místem.
Tři zástupkyně Arabelek bojovaly o týden později
na Národním twirlingovém poháru, který hostilo město Dvůr Králové nad Labem. V disciplíně sólo s hůlkou
senior ve výkonnostní třídě B získala Markéta Zelinková
3.místo. V rytmickém tanečním duu junior starší B obdržely Kateřina Zelinková + Kateřina Lysková 1. místo.
Choreografie twirlerkám připravila trenérka Nikola Zlámalová.
Děkujeme všem děvčatům za reprezentaci.
Lenka Klepalová
Mažoretky Holešov

Inzerujte v Holešovsku.
Tel.: 774 359 921
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Filip Jakubčík – skvělá juniorská sezóna 2018
Holešov - Absolutní vítěz v seriálu Národní Golfové
Tour Mládeže 2018, pod záštitou Českého olympijského
výboru, kategorie kadeti
Titul Národní Mistr ČR žáků a kadetů 2018, kategorie
kadeti
Mistr Golf Clubu Kaskáda na rány
Mistr Golf Clubu Austerlitz ve hře na jamky
reprezentace ČR na European Boys’Team Championship
2018, ČR (Mistrovství Evropy dorostenců, družstvo získalo historicky nejlepší umístění, 6. místo)
reprezentace ČR na European Young Masters 2018, Norsko
(Mistrovství Evropy do 16 let, družstvo získalo 6. místo)
Mládežnický žebříček ČGF 2018 - průběžný: kategorie
kadeti, 3. místo
Oficiální amatérský žebříček ČGF 2018 - průběžný: muži,
6. místo
Reprezentant Střediska vrcholového golfu Brno v družstvu do 16 let a v extraligovém týmu mužů
Reprezentant České republiky v Národním týmu dorostenců do 18 let
Definitivní tečku za letošním golfovým děním udělal
již XXIII. Večer českého golfu, který se uskutečnil v pátek
23. listopadu, v Erpet Golf centru na pražském Smíchově. Stejně jako před rokem i letos byli tradičně oceněni
Českou golfovou federací nejlepší čeští golfisté. Mezi ně
patřil i Filip Jakubčík, student holešovského gymnázia.
Celá jeho sezóna byla opravdu mimořádně úspěšná.
Prvním důležitým ověřením stavu jeho hry byl úvodní
turnaj Národní Golfové Tour Mládeže, který se odehrál
na Zbraslavi, na začátku května. I přes silnější vítr, který
hráčům přidělával starosti, se Filipovi podařilo zahrát
oba dva dny pod par a získat tak prvenství.
Již začátkem června se Filip zúčastnil prestižního
juniorského turnaje do 18 let German Boys & Girls, který
se hrál v Německu, v Golf Club St. Leon-Rot. I letos se
turnaje zúčastnila velká konkurence 106 vybraných hráčů z celé Evropy. S výsledky 71,75 a 72 obsadil celkové
38. místo. Tímto umístěním dokázal, že i přesto, že patřil
k těm nejmladším, je schopen i ve svých 14 letech konkurovat starším hráčům.
S blížícími se prázdninami se také rozjeli naplno
všechny mládežnické série. Druhým, v řadě NGTM, byl
turnaj v Telči. Filip opět předvedl výborný výkon a zlato putovalo do Holešova. Hned poté už klepal na dveře
další z významných domácích šampionátů. Tentokrát
se třídenní Národní mistrovství České republiky žáků
a kadetů konalo v Golf Resortu Austerlitz ve Slavkově
u Brna. Mezi přihlášenými byl i Filip, který byl krátce
před tímto turnajem nominován na blížící se týmové
mistrovství Evropy. I proto bylo pro ostatní hráče velkou
výzvou tohoto reprezentanta porazit. Průběh Národního mistrovství poznamenal silný vítr. Austerlitz tak ve
složitých podmínkách mladé talenty pořádně pozlobil. Nebylo divu, že hráči a hráčky bojovali především
za co nejmenší ztráty. Filip zde ale potvrdil zkušenosti
z reprezentačních výběrů. Mezi kadety patřil k největším
favoritům, kraloval způsobem start-cíl. Ve všech třech
dnech dominoval a jako jediný v celém startovacím poli

(144 hráčů) zakončil turnaj pod parem (71, 68, 72). Svou
hrou jednoznačně prokázal, proč byl nominován na mistrovství Evropy týmů do 18 let. Tento výsledek mu také
zajistil nominaci na European Young Masters, neoficiální mistrovství Evropy do 16 let, které se konalo v Norsku.
V termínu 10. - 14. července odstartovalo na brněnské Kaskádě dlouho očekávané mistrovství Evropy
družstev. Cílem českého týmu bylo projít kvalifikací do
elitní finálové osmičlenné skupiny. Ve velké konkurenci
šestnácti nejlepších evropských týmů se jim to podařilo.
K postupu výrazně přispěl i Filip a to nejlepším výsledkem z družstva 70, 72 ran. Následující dny se Češi utkali
s vítězem kvalifikace Španělskem, kterému podlehli.
Loňské mistry Evropy Dány po skvělém výkonu porazili
a v posledním utkání těsně prohráli s Anglií. Celkově tak
čeští hráči obsadili výborné 6. místo, což je historicky
nejlepší umístění na ME dorostenců.
Po ukončení náročného šampionátu v Brně se Filip
začal intenzivně připravovat na European Young Masters
konané v Norsku, aby se společně s českým týmem pokusil vylepšit loňské deváté místo. V hodnocení 25 družstev získala česká reprezentace do šestnácti let nakonec
šesté místo a kadeti se tak posunuli proti minulému
šampionátu o tři pozice.
Začátkem srpna se Filip zúčastnil šampionátu Czech
International Amateur Championship, kterého se zúčastnili nejlepší čeští amatérští golfisté spolu s třicítkou
zahraničních hráčů v Park Golf Clubu Ostrava v Šilhéřovicích. V konkurenci 84 hráčů Filip obstál, po dvou dnech
prošel cutem a s výsledky 73, 76, 70 a 76 ran se umístil
na celkovém čtrnáctém místě. Už tři dny po tomto šampionátu proběhlo Mistrovství ČR smíšených družstev
do 16 let, které se konalo v golfovém resortu v Ropici.
Všechny dny panovaly poměrně vysoké letní teploty. Šlo
tedy o zkoušku fyzických a psychických sil. V průběhu celého klání bylo možno vidět pozoruhodné výkony a ani
Filip nezůstal pozadu. Byl to opravdu skvělý golf. Hřiště

zvládal velmi dobře a zapisoval jedno birdie za druhým.
Ve druhém kole dokonce neuvěřitelných deset birdie, jen
jednou chyboval a do klubovny přinesl 63 ran. Stanovil
tak nový rekord hřiště. Svými výsledky (68, 63) tedy
pomohl svému týmu GC Brno získat bronzovou medaili.
Závěr měsíce srpna byl pak ve znamení finále extraligy. Ta se letos konala v Panorama Golf Resortu v Kácově. Po kvalifikačním kole (71) neprohrál pak Filip ani
jeden zápas v play off a výrazně tím přispěl k celkovému
4. místu GC Brno Kaskáda.
Prázdniny byly u konce, ale golfová sezóna stále pokračovala. Poslední díl základní části NGTM začal 8. září
na Kaskádě. Filipovi se dařilo a s výsledky 70 a 72 dosáhl na stupínek nejvyšší. Závěrečným Masters pak celá
série vyvrcholila. Toto finále se uskutečnilo v Béřovicích
a rozhodlo, že se Filip stává absolutním vítězem v seriálu
NGTM pro rok 2018.
Víkend 15. - 16. 9. byl pak ve znamení klubových
mistrovství na rány. Nejinak tomu bylo i na Kaskádě.
Jako člen Golf Clubu Brno se této soutěže Filip také zúčastnil a titul Mistra Klubu pro rok 2018 získal (71, 69).
V průběhu celé sezóny Filip také bojoval o titul Mistra Golf Clubu Austerlitz ve hře na jamky. I v tomto typu
soutěže se Filipovi dařilo získávat potřebná vítězství
a postupovat v pavouku směrem nahoru. Již v srpnu bylo
rozhodnuto a titul Mistra Golf Clubu Austerlitz ve hře na
jamky putoval do Holešova.
V polovině měsíce října rozhodla Sportovní komise
STK ČGF ve složení Aleš Libecajt (generální sekretář ČGF),
Luboš Klikar (sportovní ředitel ČGF), Staffan Johansson
(hlavní trenér ČGF) a Petr Šavrda (manažer reprezentace
ČGF), že na základě všech získaných informací a nasbíraných dat, bude Filip opět zařazen do Národního týmu
chlapců 15 - 18 let. Pro přijetí do Národní skupiny není
důležitá jenom výkonnost dosažená v daném roce, splnit musí každý zařazený i další požadované standardy.
Vrcholový golf je velmi důležité vnímat jako celoroční
a fyzicky velmi náročný sport. Velký důraz je kladen na
kondiční přípravu, regeneraci a výživu. Kromě několikahodinových tréninků každý den, jsou to i povinná golfová a kondiční soustředění. Aby vše zvládl, dohlíží na něj
dvakrát týdně osobní kondiční trenér, který spolupracuje s hlavním trenérem ČGF, a který také Filipovi pomáhá
v oblasti výživy. Všichni hráči národního týmu jsou pak
pravidelně testováni na fyzickou zdatnost po vzoru amerického testování TPI.
V závěru je velmi důležité říci, že konkurence je u nás
obrovská. Všichni už mají osobní trenéry a jezdí získávat
zkušenosti do zahraničí. Na každém turnaji a u každé
jamky se tedy Filip musí hodně snažit, aby uspěl. Není
to ale jen jeho úsilí, ale úsilí všech, kteří ho maximálně
v jeho snažení podporují. Jsou to nejen rodiče, golfový
a kondiční trenér, ale i velká podpora ze strany školy, která se snaží o maximální skloubení náročné gymnaziální
výuky s rozvojem sportovního talentu. Je to ale i město
Holešov, které tohoto sportovce finančně podporuje již
několik let. Všichni bez rozdílu mají na Filipově úspěchu
podíl a za to jim patří velké poděkování.
(red)
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VÝROČÍ - LEDEN
1. 1. 1904

V Holešově se narodil SCHNEEWEIS Jan, profesor, hudební skladatel, publicista a kulturní pracovník. Pocházel ze známé holešovské hudební rodiny, jeho rodný dům byl
místem konání hudebních besed a večírků. Maturoval na holešovském gymnáziu, studoval na Karlově univerzitě moderní filologii a filozofii, hudební vědu a estetiku u Zd.
Nejedlého a O. Zicha, ve skladbě žák J. B. Foerstera - absolvoval Kompoziční mistrovskou školu (1927-1930). Profesor na středních školách v Praze, Žilině, Hořovicích a Berouně. Věnoval se hudební kompozici, vystupoval jako pianista a sbormistr, sběratel lidových písní, hudební a vlastivědný publicista. Upravoval lidové písně, zejména z Valašska,
především z Rusavy. Udržoval stálý kontakt s Holešovem, kterému věnoval řadu skladeb. 700 let trvání města Holešova (1972) oslavil vydáním alba "Dvanáct lidových písní
z Holešovska". Čestný člen holešovského pěveckého sboru Podhoran a od r. 1965 čestný občan města Holešova. († 24. 12. 1995 v Berouně) – 115. výročí narození

1. 1. 2004

Zemřel CHYTIL Rudolf, duchovní, misionář. Vystudoval teologii v Obořišti u Příbrami a roku 1934 byl vysvěcen na kněze. Zasvětil se misionářské práci, působil ve Staré Boleslavi, Kostolné u Trenčína, Brně a na Svaté Hoře. Zde se ujal vedení časopisu "Svatá Hora" a duchovní správu vykonával až do r. 1950. Po násilné likvidaci klášterů byl několikrát
vězněn, pracoval 6 let jako dělník v továrně TON v Holešově. V r. 1967 mu byl udělen státními orgány souhlas k výpomoci v duchovní správě farnosti Holešov. Věnoval se také
překladům a samizdatovému vydávání duchovní literatury, která sloužila kněžím i laikům. Je pochován v hrobce redemptoristů v Příbrami. (*2. 3. 1910 Tučapy) – 15. výročí
úmrtí

4. 1. 1874

V Holešově se narodila JANALÍKOVÁ Antonie, propagátorka pacifistického hnutí, abstinence, esperantistka, cestovatelka, učitelka měšťanské školy v Bystřici pod Hostýnem.
Vypuknutí 1. světové války ji zastihlo na esperantském sjezdu v Paříži. Po návratu domů byla pro podezření z nevlasteneckých postojů zatčena a vězněna. Po propuštění byla
přeložena do Vizovic a pak do Holešova. Po její smrti vyšla brožurka - vlastní životopis "Život a práce Antonie Janalíkové". († 21. 8. 1924) – 145. výročí narození

10. 1. 1894

Narodil se PROCHÁZKA Ferdinand. Malíř - samouk, žák Karla Žůrka, maloval krajiny, portréty i zátiší, celý život žil v bídě a zemřel zneuznán. († 2. 10. 1961 v Holešově)
– 125. výročí narození

12. 1. 1899

V Kostelci u Holešova se narodil ODLOŽILÍK Otakar, univ. prof., PhDr. Historii vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 1923 získal doktorát, 1926 jmenován docentem československých dějin.1928-1930 působil jako lektor českého jazyka na škole slovanských studií při londýnské univerzitě. Zvolen mimořádným členem Královské české
společnosti nauk a Slovanského ústavu v Praze, spoluredigoval Časopis Matice Moravské, od 1946 členem České akademie věd a umění. 1939 emigroval do USA. V letech
1943-45 byl poradcem čs. exilového ministerstva zahraničí v Londýně. Po návratu z exilu přednášel na FF UK jako řádný profesor. V květnu 1948 odjel do USA a přednášel na
univerzitě v Coloradu. 1949/50 se stal profesorem Masarykovy stolice čs. dějin na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Po jejím zrušení československou stranou (1950) zůstal
na univerzitě jako hostující profesor a dobrovolný exulant. Od r. 1955 působil jako řádný profesor na Pennsylvánské univerzitě ve Filadelfii. Autor monografií o náboženských
reformátorech (Jan Milíč z Kroměříže) a prací o některých postavách doby předbělohorské a pobělohorské (Jan Campanus, Jindřich Matyáš Thurn, rod Smiřických, Karel starší
ze Žerotína, J. A. Komenský). Anglicky psaná monografie "The Hussite King, Bohemia in European Affairs 1440-1471". Místní národní výbor v Kostelci u Holešova vydal jeho
vzpomínkovou črtu "Matčina podobizna". Část písemné pozůstalosti (korespondence a Deníky) je deponována ve Státním okresním archivu v Kroměříži. († 14. 7. 1973 Bohinj)
– 120. výročí narození

20. 1. 1999

Zemřel TOMŠŮ Miroslav, MUDr., CSc., kardiochirurg, univerzitní profesor. Dětství prožil ve Všetulích, v Holešově absolvoval gymnázium, r. 1950 promoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Jako chirurg díky odborným a organizačním kvalitám získal věhlas doma i v zahraničí. Stál u zrodu laserového skalpelu. Jako první
český lékař provedl 16. 9. 1981 úspěšnou operaci za pomoci laserového paprsku. Jeho ostatky jsou uloženy na hřbitově v Holešově. (*14. 1. 1926 v Brezovicích, okr. Prešov)
– 20. výročí úmrtí

21. 1. 1804

V Rymicích se narodil JANALÍK Vincenc, kněz v Miloticích u Kyjova. Psal venkovské povídky s mravoučnou tendencí. Spolupracoval také s Františkem Sušilem. Mezi jeho díla
patří "Katolické Náboženstwj prawé utěssenj aneb ponaučugjcý truchloradjistná powjdka pro vlastenecké rodiče a milé djtky gegich" a "Wěrná Roza aneb Wjtězstwj katolického náboženstwj". († 23. 7. 1855 v Miloticích) – 215. výročí narození

21. 1. 1999

Zemřel BARBOŘÍK Josef, učitel a vlastivědný pracovník. Vystudoval Učitelský ústav v Příboře, jako učitel a později školní inspektor pracoval ve Fryštáku, Holešově, Bystřici pod
Hostýnem, Brně a na ministerstvu školství a osvěty v Praze. Iniciátor kulturních a osvětových akcí - oslavy 100. výročí narození malíře Hanuše Schwaigra, instalace pomníku
Františka Táborského, vybudování nové základní školy v Bystřici pod Hostýnem, oslava 100. výročí narození malíře F. Ondrúška, oslavy první písemné zmínky o Bystřici pod
Hostýnem, vybudování památníku J. A. Komenského v Bystřici pod Hostýnem, instalace pamětní desky dr. Vlastě Fialové. Významná je jeho přednášková činnost o osobnostech Bystřice pod Hostýnem, Holešova, Rusavy. Podílel se na založení Zpravodaje Bystřice pod Hostýnem, publikoval v řadě regionálních i odborných časopisů. Spolupracoval
na scénáři některých dílů televizního seriálu "Úsměvy valašského Slavína". Vydal samostatné publikace: "Jubileum školy na Rusavě", "Výročí školy v Loukově", "Turistická cesta
Fr. Táborského. Z Bystřice pod Hostýnem na Rusavu". (*16. 8. 1910 ve Fryštáku) – 20. výročí úmrtí

25. 1. 2014

Zemřel BARTOŠEK Lubomír, JUDr., vlastivědný pracovník, historik a kronikář města Holešova. Po absolvování holešovského gymnázia studoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Komenského univerzitě v Bratislavě. Pracoval jako právník v průmyslu. Od mládí se věnoval sportu, jako holešovský házenkář vybojoval dvakrát titul
mistra republiky. Aktivní vlastivědná činnost v městě a regionu, člen Vlastivědného kroužku v Holešově, byl jeho dlouholetým předsedou. Iniciátor mnoha akcí a přednášek
např.: "Tři moravské gracie", Holešovský zámek", "Znak města Holešova", "Nikolaj Šohaj loupežník", "Černá kaple v Holešově", "Dějiny Holešova do roku 2000". Autor řady článků a pojednání o Holešově, uveřejněných v samostatných publikacích i ve Zpravodaji města Holešova, např.: "Heraldické památky na Holešovsku", "Kříž u Martinic", Tvrze na
Holešovsku", "K židovskému pogromu v Holešově", "Masaryk a Holešov", "Krajské zřízení", "Holešovská kašna", "Z dějin Rusavy". Specializace na heraldiku regionu, zpracoval
všechny dochované heraldické památky, včetně fotodokumentace. V r. 1999 jmenován kronikářem města Holešova. V roce 2004 mu byla udělena Velká pečeť města Holešova,
včetně zápisu do Pamětní knihy. (*14. 4. 1928 v Uherském Brodě) - 5. výročí úmrtí

30. 1. 1894

Narodil se KOPŘIVA Miloslav, architekt a inženýr. Studoval na VUT v Brně. V letech 1938-1948 profesorem VUT v Bratislavě, 1947-1960 profesorem VUT v Brně. Ve 30. letech
20. století hlavní architekt Košic. Urbanista moravských a východoslovenských měst. Projektoval: Poštovní a telegrafní úřad Přerov, Spořitelna Přerov, kostel v Pravčicích,
obecná škola v Rajnochovicích, dům s knihtiskárnou v Holešově. († 11. 3. 1968 v Brně) – 125. výročí narození

leden 1994

Zemřela ROUBALÍKOVÁ Ludmila, učitelka. Vychovala řadu žáků - recitátorů. Herečka holešovského divadla jejíž výkony na jevišti byly srovnatelné s profesionálními výkony
umělců. (* 1943) – 25. výročí úmrtí
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TYMY

TYMY - plán akcí
VÁNOČNÍ PROVOZ
Máme otevřeno také 27. a 28. 12. + 2. 1. 2019 od
10.00 do 16.00 /TM klub, stolní tenis, trampolína, kulečník, fotbálek, zájemci o pronájem tělocvičny a dalších prostor rezervujte si čas předem
v kanceláři TYMY/

29. 1. 2019 – Debrujáři v akci - od 15:30 ukázky pokusů
31. 1. 2019 – Dárek za vysvědčení – přijď se pochlubit
se svým vysvědčením a dostaneš malý dárek
31. – 3. 2. 2019 Ledová Praha – zájezd pro děti i dospělé, návštěva různých muzeí, památek, koncert Děti
dětem

PROSINEC
17.12. – 21.12. Vánoční zvyky, tradice, dílničky
21. - 22.12. Vánoční noční deskohraní
27.12. Sportovní den v TYMY s Martinem
28.12. Otevřený domeček – od 10 – 16 hod
30. 12. Noční pochod pro prales – sraz ve 14.00 Obecní úřad Rusava, trasa: Rusava – Hostýn – Rusava
(10 km), dobrovolný účastnický příspěvek bude poukázán na transparentní účet společnosti Green life
zabývající se záchranou pralesů na Sumatře.

PŘIPRAVUJEME JARNÍ POBYT NA TROJÁKU
PRO DĚTI
v období jarních prázdnin 25. 2. –1. 3. 2019!!! Počet
míst omezen, přihlaste své dítě co nejdříve!!!
SPECIÁLNÍ NABÍDKA NA ZIMU - Lyžařská a snowboardová škola pro žáky 1. stupně s kvalifikovanými
instruktory lyžařské školy ESKIMÁK v termínu 21. – 25.
ledna 2019 (pondělí až pátek po vyučování). Výcvik
bude probíhat ve SKIareálu Troják. Předpokládaná
cena je 2.500,- Kč (v ceně je zahrnuta doprava, instruk-

toři, pitný režim a svačinka). Možnost zapůjčení lyžařského vybavení za příplatek.
DÍVKA ROKU 2019 – děvčata ve věku 13 - 16 let, můžete se již nyní hlásit v kanceláři TYMY do této zajímavé
soutěže, oblastní kolo bude 16. 2. 2019, hlaste již nyní,
nejpozději do 15. 12. 2018, proběhnou přípravná setkání a workshopy.

HOLEŠOVSKÝ TALENT – I. kolo – sobota 9. února
2019
Talentová soutěž pro skupiny, páry i jednotlivce, otevřeno všem věkovým kategoriím. Soutěže se můžete
zúčastnit v různých oborech, např. pěvecký, hudební,
taneční, divadelní, artistický, sportovní, zábavný aj.
Přihlášky poštou, e-mailem: vsetuly@centrum.cz nebo
osobně do 31. 1. 2019 v kanceláři TYMY

PŘIPRAVUJEME
5. 1. 2019 – Novoroční sportování s Martinem
10. 1. 2019 – Sousedé plus – mezigenerační projekt
od 15 hod, přátelské setkání + povídání
10. 1. 2019 – Anglický čaj o páté
13. 1. 2019 – Sedmikvítek – republikové finále ve folklorních tancích od 14 hodin
15. 1. 2019 - Kvízy a rébusy pro kluky a holky
17. 1. 2019 – DOFE – od 16 hodin
18. 1. 2019 – Sousedská - Ples TYMY – od 20.00, předprodej vstupenek v kanceláři TYMY od 3. 1. 2019
20. 1 .2019 – Zdravé vaření s Martinou od 13:30
23. 1. 2019 – Háčkování s Pavlínou
21. – 25. 1. 2019 – ESKIMÁK – kurz lyžování a snowboardu
25. - 26. 1. 2019 – Noční deskohraní
26. 1. 2019 – Dětský karneval – od 15.00 pestrý program /tance, hry, soutěže, tombola, vystoupení kroužků, … atd / jednotné vstupné 50,-Kč/
27. 1. 2019 – Pohádka pro děti – Nesmírná dobrodružství vesmírná – od 16 hod, vstupné 40,- Kč

Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova
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Nek
Zámečník
INZERCE

Manuální zručnost, s

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

PRACOVNÍK DO VÝROBY

PRACOVNÍK
DO VÝROBY
130 Kč/hod.
Nekvalifikované pracovníky (bez vyučení) zaškolíme
Zámečník, opravář, popř. vyučen v příbuzném oboru - výhodou
Požadavky
l nekvalifikované pracovníky (bez vyučení) zaškolíme
Manuální zručnost, spolehlivost, zodpovědnost, možnost profesního růstu, jeřábnický,
zámečník, opravář,
popř. vyučen v příbuzném oboru - výhodou
vazačský a řidičský průkaz VZV výhodou

130 Kč/hod.

l

POŽADAVKY:
ŘIDIČ
VZV zodpovědnost,
manuální zručnost,
spolehlivost,
l možnost
145
Kč/hod. růstu,
profesního
l jeřábnický,vazačský aPožadavky
řidičský průkaz VZV výhodou
l

Spolehlivost, zodpovědnost, technické myšlení, manuální zručnost, praxe s řízením VZV výhodou

NABÍZÍME

l práci v jednosměnném provozu
PRACOVNICE
OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ S NJ

zajímavé platové ohodnocení l výkonnostní prémie
25.000 - 35.000 Kč/měs.
l roční odměny l 25 + 1 dnů dovolené
Požadavky
l volnočasové benefity l věrnostní odměny
Vzdělání min. SŠ s maturitou, znalost NJ slovem i písmem, výborné komunikační a organizační
l příspěvek na dovolenou l příspěvek na dopravu
schopnosti, samostatnost, spolehlivost, důslednost, aktivita, technické myšlení.
l náborový příspěvek
l

Očekávaný termín nástupu:
Místo pracoviště:
Typ pracovního poměru:
Délka pracovního poměru:
Typ smluvního vztahu:
Kontakt:
Kontaktní osoba:
Email:
Tel.:

Dohodou
Pravčice
HPP
Na dobu neurčitou
Pracovní smlouva
WIEGEL Pravčice žárové zinkování s.r.o.
Antonín Kozubík - vedoucí závodu
antonin.kozubik@wiegel.cz
733 124 148

Spolehlivost, zodpovědnos

PRACOVNIC

pronajměte si

moderní multifunkční prostor

Vzdělání min. SŠ s matur
schopnosti, samo

Očekávaný termín nástupu:
Místo pracoviště:
Typ pracovního
poměru:
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Ples

města

Holešova
19. 1. 2019

zámek Holešov | v 1930

XI. ročník

Reprezentačního plesu

Red socks
orchestra
Moderátor večera
Vladimír Hron
Cimbálová muzika Stanislava Gabriela
Taneční škola A&A Mědílkovi Zlín
Bohatá tombola

hlavní cena ELEKTROKOLO

Vstupenky s místenkou: hlavní sál 390,- | malé sály 290,v ceně vstupenky: místenka, rautová večeře, minerální voda

Předprodej vstupenek: Městské informační centrum Holešov, tel.: 571 160 890 | Golden Apple Cinema - multikino Zlín | Infocentrum Kroměříž

