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Zámecké kluziště předčilo očekávání
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Show na ledě se zlínskými Berany
Holešovské kluziště se v neděli 18. 2. zahalilo do modro žluté barvy. Stejně jako 

v loňském roce, i letos totiž navštívili zámecké kluziště hokejisté Aukro Berani Zlín. 
Tentokrát do Holešova dorazili útočníci Michal Popelka, Tomáš Fořt a David Šťastný. 
Malí i větší bruslaři si s nimi mohli porovnat své síly a hokejový um, zastřílet si na 
bránu nebo zasoutěžit si o modrožluté odměny a kartičky. Na řadu pak přišlo také 
fotografování a autogramiáda. „Podepisovaly se kartičky, hokejky, přilby, klubové 
šály, dresy, ale i paže! Mezi fanoušky se dokonce našel skalní příznivec, který neváhal 
svléknout bundu a mikinu, aby ukázal tetování s hlavou berana,“ uvedla mluvčí MKS 
Dana Podhajská. Show MKS s extraligovými hokejisty a Rádiem Zlín si nenechaly ujít 
odhadem na dvě stovky návštěvníků včetně Fantomase.

foto a text Hana Helsnerová



březen 2018 | 3

ÚVODNÍK STAROSTY

Vstupme s optimismem a pozitivně do jarního období
Vážení čtenáři,
navážu na úvodník z minulého Holešovska, kdy jsem 

už pomalu vítal jaro a konstatoval, že jsme si ani nemohli 
zabruslit na zámeckých rybnících a zřejmě ušetříme na 
topení. Opak byl pravdou a ono se k nám v závěru února 
dostavilo studené klima a přišel tuhý mráz z  východu. 
Ale nyní je již snad letošní zima definitivně za námi  
a můžeme se těšit na jaro, i když si pamatujeme i zcela 
bílé Velikonoce.

V letošním jarním období nás čeká zahájení několika 
významných staveb, jež se velmi citelně dotknou dopravy, 
tedy dopravy v  nejvíce zatížené Palackého ulici. Oprava 
autobusového nádraží, tedy výstavba skutečného do-
pravního terminálu, je první stavbou, jež už je zřejmě za-
hájena, bude následovat oprava křižovatky u Gymnázia 
L. Jaroše a její přebudování na kruhovou a v tomto pro-
storu bude Zlínský kraj opravovat i samotné gymnázium. 
Tyto stavby znesnadní pohyb chodců i cestujících a také 
zkomplikují dopravu.

Zástupci města i pracovníci úřadu podobně jako 
dodavatelské firmy či dopravci si jsou všech možných 
problémů vědomi a snad se nám podaří stavby úspěšně 
a smysluplně dokončit. Proto si dovolím uvést jednu my-
šlenku Václava Havla: „Naděje není přesvědčení, že něco 
dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohle-
du na to, jak to dopadne.“ 

Ještě k problematickým věcem
V minulém Holešovsku jsem se snažil pojmenovat 

problematické oblasti ve městě a popsat potřeby, které 
je třeba především v  oblasti dopravy a investic řešit. 
Ale těch oblastí je mnoho a jedna souvisí i s příchodem 
teplého počasí, tedy s příchodem jara a léta. A to je do-
držování nočního klidu. 

Jistě si všichni uvědomujeme potřebu mít za-
jištění klidu pro odpočinek a spánek. Jenže je velmi 
složité udržet naprostý klid v  ulicích a především 
kolem restaurací a podobných zařízení. Již v loňském 
roce se začaly projevovat i v  našem městě důsledky 
tzv. protikuřáckého zákona. Ten sice dbá na ochranu 
zdraví a zakazuje kouření v restauracích a hospodách, 
jenže vyhání hosty – kuřáky – na chodníky a před 
provozovny. 

A toto je problém nemála lokalit nejen v  našem 
městě. Plechovky s nedopalky na parapetech, vchody 
do restaurací obsypané zbytky cigaret a dalším nepo-
řádkem, skupinky kuřáků na ulicích, na náměstí nebo 
na předzahrádkách. A toto není město schopno řešit. 
Slušně – čili normální řečí - bavící se hloučky není 
možné eliminovat a městská policie není schopna je 
omezit či vytlačit. V  nočním klidu ale i bavící se sku-
pinka lidí může ostatní rušit, nehledě na to, že kouř jde 
do prostor nad restauracemi. Toto uvádím jen z  toho 
důvodu, abychom mysleli i na věci, jež není v možnos-
tech města vyřešit.

Podobně to je s  automobilovou dopravou. Naše 
město je tranzitním sídlem ve směrech Zlín - Kroměříž, 
či Valašské Meziříčí a Kroměříž a dále. Toto přináší vel-
ké problémy pro motoristy, ale i pro cyklisty a chodce. 
Mnoho obyvatel si stěžuje na nedodržování rychlostí 
v určitých částech města nebo ulicích. Některá opatření 
připravuje město v Dobroticích, ale to hlavní, jež bude 
sloužit k  uklidnění některých motoristů, je využívání 
nového radaru na měření rychlosti. Toto nové zařízení 
pořídilo město pro Městskou policii a po proškolení 
strážníků, bude měření rychlosti zařazeno mezi 
důležité úkoly této složky. 

Snad všichni jsme zaregistrovali nedisciplinované 
řidiče v ul. Očadlíkova, Novosady, 6. května (ta nyní láká 
závodníky velice), Palackého, Tovární, Zlínská a další. 
Nový radar je, co se týká kvalit, o několik tříd výkonněj-
ší, mobilnější, než zařízení, které dosloužilo, a umožní 
měření přímo z  ruky strážníka. Tím je operativnější  
a nepotřebuje dlouhé úseky a rozhledy. Předpokládá-
me, že by měření mělo být zahájeno počátkem měsí-
ce dubna. Takže motoristé pozor - „začneme měsícem 
bezpečnosti“.

A zdravotnictví
Výroky vedení Zlínského kraje o rušení některých 

oddělení v  kroměřížské nemocnici vyvolaly mnoho 
reakcí. Zastupitelstvo města Kroměříže schválilo pro-
hlášení, ve kterém jednoznačně odmítá rušení porod-
nice, dětského lůžkového oddělení, spojení některých 
dalších lůžkových oddělení (interna, chirurgie, ortope-
die apod.). Snaha zlínské loby o centralizování různých 
služeb, aktivit a provozů vidíme i v  dalších oblastech. 
Obyvatel našeho města by se snad tyto úpravy až tak 
nedotkly, přemístěním jmenovaných odborných praco-
višť z Kroměříže do Zlína by se ale nejvíce dotklo obyva-
tel z Morkovicka, Koryčanska či Zdounecka.

Proti záměrům vedení Zlínského kraje se jedno-
značně postavila lékařská komora a její zástupci své 
argumenty prezentovali i na setkání se zástupci měst 
a novinářů 7. března v  Kroměříži. Těch argumentů je 
mnoho a jejich smyslem je udržet úroveň kroměřížské 
nemocnice ve vztahu k pacientům a také zachovat její 
atraktivnost pro lékaře a personál. Pokud se totiž omezí 
počet odborných pracovišť v určitém ústavu a jsou slu-
čována, je to pro praxi a růst lékařů likvidační. Současná 
medicína jde především směrem ke zvyšování specia-
lizace.

Ale co je ještě větší problém, a ten se týká velmi 
citelně i Holešova a dalších měst. Stále někdo řeší ne-
mocnice a jejich hospodaření, ale stát i kraj zaspal v ob-
lasti praktického lékařství a stomatologie. Uvádím pár 
čísel: v Bystřici p. H. je 6 praktických lékařů ze 7 v dů-
chodovém věku, v Holešově je to 8 z 10, v Hulíně 2 ze 4 
a v Kroměříži 9 z 18. Takže současná vize Zlínského kraje 
chce šetřit na provozu okresních nemocnic, ale vůbec 

neřeší praktické lékaře. Když jich v našem regionu ně-
kolik skončí a nebudou mít náhradu, zatíží jejich paci-
enti nemocnice a záchrannou službu (a to třeba i s na-
chlazením). A podobná situace je i u dětských lékařů.

Proto doufejme, že krajští zastupitelé a vede-
ní kraje přistoupí k řešení zdravotnictví zodpovědně  
a především ve vztahu k pacientům a ne jen k finanční 
stránce či k zájmům určité loby. A také, že bude více ko-
munikovat s odborníky. 

Letní brigády
Podobně jako v minulých letech, připravuje město 

i pro letošní léto brigády. Protože pracovníci úřadu stále 
evidují dotazy na pořádání brigád, uvádím zatím toto: 
V  této době probíhá příprava a stanovují se turnusy 
brigád a oslovují její nositelé, tedy organizace, které 
budou chtít a potřebovat tuto výpomoc. Turnusy budou 
jako v minulých letech po 14 dnech a brigády začnou 
zřejmě 2. července. Proto prosíme zájemce o brigády, 
aby počkali do jarních měsíců, až budou přesně stano-
veny termíny a také organizace, jež budou za brigády 
a pracovníky odpovědny. Veřejnost bude včas infor-
mována, předpokládáme, že v průběhu měsíce dubna.  
Ale již nyní mohu uvést, že přihlásit se budou moci zá-
jemci od 2. května 2018 u Ing. Marie Krajcarové na MěÚ 
ul. Masarykova (2. patro vpravo).

Poděkování
Holešovské zámecké kluziště mělo město pro-

najato na dva měsíce a v neděli 11. března byl provoz 
ukončen. Na celkové hodnocení je ještě brzy, ale dovo-
lím si touto cestou poděkovat všem, kteří se věnovali 
provozu tohoto oblíbeného zařízení, zajišťovali kvalitní 
led, starali se o výpůjčku bruslí a zabezpečovali pořádek 
a dohled nad bruslením i občerstvení. Myslím, že i přes 
zimu – tedy od adventu (náměstí) takřka po Velikonoce 
se mohli lidé setkávat a také si zasportovat.

Poděkování si zaslouží také naši vlastivědní a kul-
turní pracovníci, kteří se zasazují o propagaci našeho 
města v oblasti památek a historie. Holešov opět získal 
titul Historické město Zlínského kraje a míří do celo-
státní soutěže, v  jiném případě zámek uspěl jako nej-
významnější oprava památky v  kraji za uplynulý rok. 
Máme se skutečně čím pochlubit a máme v této oblasti 
velmi kvalitní a zapálené pracovníky. 

Dovolte, abych vám popřál pokojné a přitom ra-
dostné prožití Velikonoc, nejvýznamnějších křesťanských 
svátků, připomínajících zmrtvýchvstání Ježíše Krista, 
chlapcům bohatou pomlázku a děvčatům mnoho kole-
dníků a „pomlazení“ vrbovými proutky a všem pozitivní 
vstup do jarního období. Moc krásné Velikonoce a jarní 
dny plné sluníčka, milí Holešováci…

Rudolf Seifert
starosta
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Holešov – Městský úřad Holešov, útvar územního 
plánování (dále jen „pořizovatel“) jako orgán obce pří-
slušný dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.  
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zá-
kon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) ozna-
muje v souladu s § 55 odst. 1 a za použití § 47 odst. 2 
stavebního zákona projednání návrhu Zprávy o uplat-
ňování Územního plánu Pacetluky v uplynulém období 
2014-2018 (dále jen „návrh Zprávy“).

Návrh Zprávy obsahuje zejména vyhodnocení 
uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn 
podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán. 
Součástí návrhu Zprávy jsou Pokyny pro zpracování ná-
vrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny. 
Návrh Zprávy je vystaven k veřejnému nahlédnutí ode 
dne vyvěšení veřejné vyhlášky (tj. od 21. 02. 2018): 

• u pořizovatele - Městského úřadu Holešov, útvaru 
územního plánování, dveře č. 315, Masarykova 628, 
Holešov 

• na obecním úřadu v Pacetlukách 
• v elektronické podobě na internetových stránkách 

města Holešova www.holesov.cz, v sekci Úřad, Útvar 
územního plánování, Územně plánovací dokumentace 
rozpracovaná 

Do 23. 03. 2018 (včetně) může každý uplatnit u po-
řizovatele písemné připomínky. 

K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Připomínky zasílejte na adresu: Městský úřad Hole-
šov, útvar územního plánování, Masarykova 628, 769 01 
Holešov.

Výstavba nového terminálu od 19. března

Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Pacetluky 
v uplynulém  období 2014-2018

Holešov –  Výstavba nového dopravního termi-
nálu - tj. rekonstrukce autobusového nádraží – byla 
už s největší pravděpodobností zahájena. Příspěvek je 
psán v době, kdy se nedalo na 100 % říci, že na Josefa 
začínáme. Tak tedy od v pondělí 19. března má probíhat 
oprava tohoto významného dopravního uzlu a společ-
nost Strabag zahájí zemní práce – frézování povrchů, 
odstraňování obrubníků atd. Tento termín dohodly 
zainteresované instituce a firmy na jednání 8. března  
v Holešově. Předání staveniště a přípravné práce (de-
montáže zařízení apod.) probíhají již od 12. března,  
a pokud nedojde k nějakým nepředvídatelným událos-
tem, měla být stavba zahájena ve výše uvedený den. 

Termín ukončení stavby je v září 2018 ovšem s tím, 
že investor i dodavatel stavby jsou dohodnuti, že by 
mělo se začátkem školního roku nádraží zprovozněno.

Koridory pro pěší a cestující, kteří využívají vlakové 
spojení, budou ze všech směrů zachovány a pro vozidla 
bude možnost vjezdu jen na povolení stavby.

S tímto termínem souvisí i přemístění autobusových 
zastávek z nádraží přímo do Palackého ulice. Autobusy 
přijíždějící od Hulína (směr Zín a BpH) mají vytvořeny 
tři zastávky u Odborného učiliště a autobusy od Zlína 
či Bystřice p. H. před gymnáziem (tedy před drogerií – 
směr KM). Bude se jednat o dvě místa. Toto vymezení 
bude označeno vodorovným i svislým dopravním znače-
ním. Pro autobusy bude také vymezen pruh komunikace  
v ulici Palackého (u firmy Rapos), kde budou moci od-
stavit vozidla v případě čekání na cestující. Komunikace  
v ulici Palackého toto řešení pro svou šířku umožňuje.

Toto opatření se významně promítne do komfortu 
cestujících využívajících autobusovou dopravu. Jen spo-
lečnost Krodos eviduje denně asi 250 spojů a dopravu 
zajišťují přes Holešov čtyři dopravci. Na koordinační 
schůzce bylo také dohodnuto umístění provizorních 
zastávek pro případ výluky na železnici – ty budou v pří-
padě potřeby realizovány v ulici Tovární za železničním 
přejezdem.

Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu 
Zprávy o uplatňování Územního plánu Pacetluky v uply-
nulém období 2014-2018 je v úplné podobě zveřejněna 
na úřední desce městského úřadu Holešov.

Ing. Radomíra Pospíšilová 
referentka útvaru územního plánování

Doufáme, že cestující i motoristé pochopí nutnost 
investice a budou k sobě po dobu stavebních prací  
a úpravy provozu v Palackého ulici ohleduplní a pozorní.

Samotná oprava autobusového nádraží je již zahá-
jena a bude obsahovat částečné snížení počtu nástupišť, 
zastřešení prvního a druhého, nově přibydou parkovací 
místa pro osobní vozidla a stání pro cyklisty, budou 
obnoveny všechny povrchy a vybudovány přechody pro 
chodce i s vedením pro nevidomé, celkově opraveny dal-
ší prostory a osazen nový mobiliář i vabavení. Po výbě-
rovém řízení je hlavním dodavatelem zmíněných prací 
společnost Strabag. 

Investice dosahuje částky 28 milionů korun a z toho 
se předpokládá, že dotace zajistí až 90 procent, i když se 
ještě upřesňují uznatelné a neuznatelné náklady. Před-
pokládá se, že stavba bude ukončena na konci školních 
prázdnin.

Související stavby
Mezi plánované investice města patří také vybudo-

vání nové kruhové křižovatky u gymnázia. Důvodem je 
stále se zhoršující dopravní situace ve městě a také to, 
že je pro neustálé obstrukce pseudoekologů opět zasta-
vena výstavba rychlostní komunikace D49. Podpůrným 
argumentem je i oprava autobusového nádraží a mož-
nost realizace obou staveb během jednoho roku a s jed-
ním dopravním omezením. Probíhají poslední přípravy 
výběrového řízení na dodavatele, což je koordinováno 
s Ředitelstvím silnic Zl. kraje, které je spoluinvestorem. 
Poté bude sestaven přesný harmonogram všech prací 
tak, aby ulice Palackého zůstala  průjezdná, a také, aby 
byl umožněn příjezd nebo výjezd z ulice Tovární (možná 
i na semafory). Předpokládá se, že tato stavba bude za-
hájena v květnu.

O všech souvisejících omezeních nebo úpravách do-
pravy bude město i dodavatelé prací obyvatele i cestující 
podrobně a všemi možnými způsoby informovat. 

Ale stavby v Palackého ulici a pohyb obyvatel a ces-
tujících v této lokalitě zkomplikuje i oprava Gymnázia  
L. Jaroše. Jedná se o významnou investici Zl. kraje ob-
sahující výměnu oken, zateplení stropních konstrukcí, 
úpravu topení i střechy. Investice budou koordinovány 
městem.

Podobně se asi do dopravy v Holešově promítne  
i celková uzávěrka hlavní komunikace v Rymicích, kde 
Ředitelství silnic Zlínského kraje připravuje opravu 
mostu i obnovu povrchů. Oprava této komunikace bude 
zahájena počátkem dubna ale sestavena po etapách tak, 
aby alespoň částečně byla obec ve většině času opravy 
průjezdná (především pro osobní dopravu). Pro náklad-
ní budou ustanoveny objízdné trasy přes Hulín a do 6 t. 
přes Količín. 

Se stavbou okružní křižovatky u gymnázia souvisí 
i přemístění sochy T. G. Masaryka. Tento významný pa-
mátník bude přestěhován do parku v ulici Masarykova, 
který projde celkem výraznou revitalizací, obnovou ze-
leně, novými chodníky a vybavením.

Rudolf Seifert

ZPRÁVY 

Myslivecké sdružení Hradisko Dobrotice – 
Žopy tímto děkuje městu Holešov za pod-
poru své činnosti, zejména v rámci akce 
Milion.

Výbor MS Hradisko Dobrotice - Žopy
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ZPRÁVY 

Unikátní nález ceremoniálního raně barokního meče
Jana hraběte z Rottalu

Holešov - Ve sbírkách holešovského muzea se 
podařilo určit evropsky unikátní, nesmírně cenný ma-
nýristický, resp. raně barokní meč – symbol moci mo-
ravského zemského hejtmana (tedy nejvyššího úředníka 
Moravského markrabství a zástupce panovníka), kterým 
byl v letech 1648 – 1655 majitel holešovského panství, 
ve své době nejmocnější moravský šlechtic, Jan hrabě  
z Rottalu. Tato špičková, jedinečná stříbrnická práce (díly 
– kování meče s výjimkou ocelové čepele jsou vyrobeny 
ze stříbra) je, obrazně řečeno, na Moravě obdobou koru-
novačních klenotů. 

Hejtmanský meč byl držen za přítomnosti hejtma-
na při slavnostních a obřadních příležitostech ale i při 
zasedání zemského soudu. Kromě holešovského hejt-
manského meče je znám jen hejtmanský meč Františka 
Karla hraběte Liebsteinského z Kolowrat (moravským 
hejtmanem v letech 1667 – 1700), umístěný v Rych-
nově nad Kněžnou, který je však o několik desítek let 
mladší (1667). Holešovský meč pochází z poloviny 17. 
století (pravděpodobně z roku 1650). Pochva meče je 
dřevěná, potažená tmavě červenou sametovou textilií, 
a na obou koncích je opatřena stříbrným kováním. Zde 
jsou umístěny mistrovsky zpracované erby - císaře Svaté 
říše římské, který Jana z Rottalu moravským zemským 
hejtmanem jmenoval (říšský dvojhlavý orel), symbol 
Moravy (korunovaná šachovaná orlice) a Rottalů (pro-
stý, tzv. heroldský kříž). Na druhé straně těchto kování 
je Rottalova titulatura – uvedena jeho panství (holešov-
ské panství vlastnil až od prosince 1650, proto ve výčtu 
chybí) a další úřední tituly, zejména dědičný rottalovský 
titul „stříbrokomorníka“ Štýrska, odkud Rottalové po-
cházeli). Na jilci meče jsou potom plasticky vyobrazeny 
symboly hejtmanské moci - spravedlnost (justitia) jako 
symbol moci soudní a zbraně jako symbol moci vojen-
ské. Čepel meče je ocelová se zlatou rytou výzdobou.

Meč byl v rodině Rottalů a po jejich vymření po 
meči i jejich dědiců v ženské linii velmi vážen a uctí-
ván. Hrabata Erdödyové jej v roce 1809 vykoupili jako 
jediný rodinný stříbrný klenot z konfiskace rakouským 
erárem (v té době napoleonských válek byly rekvírovány 
všechny stříbrné předměty). Ani v pozdějších dobách, 
kdy se majitelé holešovského zámku dostávali do váž-
ných finančních problémů a prodávali řadu hodnotných 
předmětů z jeho inventáře, nikdy se meč, přesto, že jeho 
hodnota a samozřejmě i cena byla mimořádně vysoká, 
ani nepokusili prodat či nabídnout k prodeji. 

Po znárodnění holešovského zámku v roce 1948 
povědomí o mimořádném významu meče zaniklo. Byl 
vystaven jako řadový sbírkový předmět v expozicích ho-
lešovského muzea. 

V Holešově tehdy nikdo neměl informace o ceremo-
niálních mečích moravských hejtmanů jako symbolech 
nejvyšší moci na Moravě. Meč nikdy nebyl předmětem 
odborného zájmu a po vystěhování muzejních sbírek ze 
zámku do prostor na náměstí a po zpětném návratu mu-
zea (a sbírek) do zámku jej už nikdo nepostrádal.

V roce 2017 jej na základě upozornění historika 
prof. Tomáše Knoze vyhledal v depozitáři (byl ukryt  
v bedně zabalený do použitých textilií) kurátor mu-
zea Mgr. Ondřej Machálek. Protože předmět postrádal 
základní popis a odborné určení, nechal pořídit první 
fotografickou dokumentaci a okamžitě požádal o ex-
pertízu přední moravskou znalkyni historického stříbr-
nictví Mgr. Annu Grossovou z Národního památkového 
ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži, 
která jej jednoznačně určila jako autentický hejtmanský 
meč Jana hraběte z Rottalu, originální a zcela unikátní 
dobovou stříbrnickou práci. Toto její stanovisko potvr-
dili i další oslovení historikové – prof. PhDr. Mgr. Tomáš 

Sestra Zlatého slunce Moravy objevena v Holešově
V roce 2013 zveřejnila Mgr. Anna Grossová z Ná-

rodního památkového ústavu v Kroměříži senzační 
objev. Stříbrná pozlacená rokoková monstrance, vyz-
dobená perlami a drahokamy, nacházející se v majetku 
římskokatolické farnosti Holešov, je spolu se stříbrným 
pohárem tamtéž, dílem proslulého brněnského zlatníka, 
Andrease Vogelhunda (1703 -  1771), autora nejslavněj-
šího klenotu Moravy, tzv. Zlatého slunce Moravy, které 
se nachází ve sbírkách olomouckého arcibiskupství. Jed-
ná se tedy o jeho sestru, která se od Zlatého slunce sice 
v některých ohledech liší, v mnoha jiných se ale podobá. 
Doposud nebylo známo jiné dílo Andrease Vogelhunda, 
než právě Zlaté slunce Moravy, oba holešovské liturgické 
předměty jsou tedy unikáty.

Monstranci zřejmě (podle erbu na podstavci) vě-
novala holešovské faře druhá manželka majitele pan-
ství, Františka Antonína z Rottalu, Marie Terezie, rozená 

von Wienern, která se za Františka Antonína provdala 
v roce 1752. 

Mimořádný význam a hodnotu této monstrance si 
holešovští uvědomovali ještě v 19. století. Dle císařského 
patentu z 13. prosince 1809 musely být všechny stříbrné 
předměty předány eráru k roztavení (v souvislosti s fi-
nancováním napoleonských válek), jejich vlastníci je ale 
mohli vykoupit. 

Holešovská fara tehdy vlastnila velké množství 
liturgických předmětů o celkové váze přes 60 kg. Erá-
ru předala všechny tyto předměty jen s výjimkou této 
monstrance, kterou fara za finanční pomoci města 
Holešova vykoupila. Tehdejší holešovský farář, pozdější 
olomoucký arcibiskup, Ferdinand Maria hrabě Chotek 
současně vyplatil ze svých peněz ještě zmíněný Volge-
hundův pohár, který farnosti daroval při svém odchodu 
v roce 1826. 

Knoz, Ph.D. z Filosofické fakulty Masarykovy univerzity 
v Brně a Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D. z Filosofické fakulty 
Ostravské univerzity, kteří shodně konstatovali praktic-
ky nevyčíslitelnou hodnotu tohoto „reobjevu“. Poznání 
hejtmanského meče Jana z Rottalu však zdaleka není 
ještě uzavřeno – doposud chybí zejména jeho umě-
lecko-historické, technické a morfologické analýzy. 
Na podrobné odborné zhodnocení meče si ještě chvíli 
počkáme. V současné době jsou připravovány zásadní 
články do odborného tisku.
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Holešov – Stejně jako v každém roce bylo nutné 
i letos přistoupit ke kácení různých dřevin ve městě  
a stejně jako v každém roce se někteří lidé podivují, 
proč že se ty stromy kácí. Rádi bychom vysvětlili, že se 
nikdy nekácí bezdůvodně. Buď ke kácení vede špatný 
stav dřevin, s čímž souvisí jejich špatná provozní bezpeč-
nost, prostorové důvody nebo investiční akce. V součas-
né době se budou na náměstí kácet 2 stromy, protože 
jsou suché a budou následně vysazeny nové. Připravuje 
se výměna neprosperujících stromů v západní (spodní) 
části náměstí, ale vzhledem k vysoké a pravděpodob-
ně kolísající hladině spodní vody (to je důvod toho, že 
stromy neprosperují) to bez stavební úpravy, kterou je 
potřeba připravit, nepůjde. Z důvodu havarijního stavu 

Holešov – Charita Holešov slavnostně převzala  
4 vozy značky Škoda Citigo financované z 90% z progra-
mu IROP pod názvem „Nákup automobilů – Zkvalitnění 
dostupnosti Charitní pečovatelské služby Charity Hole-
šov“. Pěti procenty se podílel stát a zbylých pět procent 
pokryla Charita z vlastních finančních prostředků. Auto-
mobily doplní stávající vozový park Charity, který se tak 
rozšíří na 8 osobních vozů. Budou využívány především 
pro dojíždění za klienty a další pracovní cesty. Pro do-
dávku automobilů byla zvolena místní společnost DOBE 
CAR. Nová auta budou nepřehlédnutelná, září totiž 
sytě červenou barvou a nechybí na nich znak Charity. 
Slavnostního předání se kromě vedení a zaměstnanců 
Charity Holešov zúčastnili představitelé města, pracov-
níci sociálních služeb, zaměstnanci společnosti Dobe Car  

Kácení a výsadba dřevin

Nové vozy zkvalitní dostupnost Charitní pečovatelské služby
a chybět nesměl ani místní děkan P. Jerzy Walczak, který 
vozům požehnal a pronesl modlitbu. Ve společné myš-
lence vozidlům popřál spoustu najetých kilometrů bez 
nehod a komplikací.

Hana Helsnerová

se bude kácet 1 vrba ve Švehlových sadech. Již vykáce-
ny byly 3 stromy na sídlišti U Letiště z důvodu výstavby 
parkovacích míst (investiční akce). Na sídlišti U Letiště 
se kácely také 4 smrky z důvodu napadení kůrovcem. 
Žádné rozsáhlé kácení v rámci správy dřevin plánováno 
není. Další postup bude ale znám na jaře, až se stro-
my zazelenají. Je možné, že některé se už „neprobudí“  
a bude nutné je odstranit. Oproti tomu se připravuje 
jarní výsadba – město vysoutěžilo dodavatele na reali-
zaci náhradní výsadby 67 ks převážně alejových stromů 
v různých lokalitách ve městě - např. sídliště U Letiště, 
sídliště Novosady, Slovenská, vnitroblok Masarykova, 
Žopská u kolejí, Pivovarská, Osvobození nebo Zahradní. 
Hodnota zakázky je 224 723 Kč a realizovat ji bude firma 

Acris zahrady ze Zlína. Dále je vysoutěžena realizace 2. 
etapy Lokálního biocentra Za Vodárnou za 628 954,- Kč, 
kterou také vyhrála společnost Acris. Zde se bude vysa-
zovat lesnickým způsobem do oplocenky na ploše 3,93 
ha na části pozemku p. č.  2760/90 KN v k. ú. Holešov.

ZPRÁVY 

Upozorňujeme občany, že dne 26. 04. 2018 
bude pracoviště úseku řidičských průkazů z tech-
nických důvodů uzavřeno. 

Vyřízení záležitosti spojené s agendou regist-
ru řidičů bude proto vhodné naplánovat na našem 
úřadě mimo tento den.

Děkujeme za pochopení. 



březen 2018 | 7

ZPRÁVY 

Zámecká kovárna v Holešově prochází rekonstrukcí,
v létě nabídne pravidelné ukázky kovářské práce

Holešov – Zastupitelé města Holešova udělili titul 
„Čestný občan města Holešova“ im memoriam P. Fran-
tišku Alexovi, duchovnímu správci v Holešově, za dlou-
holetý aktivní přínos pro rozvoj společenského a kul-
turního dění ve městě Holešově. V letošním roce uplyne 
30 let od jeho úmrtí. Pater Alex byl nejen dlouholetým 
holešovským duchovním (sloužil zde postupně jako 
kaplan, provizor, administrátor, farář a děkan plných  
43 let), ale i proslulým sběratelem a aktivním vlastivěd-
ným pracovníkem. Patřil k zakládajícím členům holešov-
ského vlastivědného kroužku a aktivně se podílel také 

Zámek Holešov: sezonu 2018 zahájí pohádky

P. František Alex se stal čestným občanem města

Holešov – Městské kulturní středisko v Holešově 
rekonstruuje Zámeckou kovárnu, kterou má ve správě. 
Dobově vybavené muzeum kovářství s kovářskou dílnou 
připravuje na novou sezonu. Plánuje pravidelné ukázky 
kovářské práce pro školy a veřejnost. 

„Restaurujeme podlahy, dveře a zárubně. Čekají nás 
i konzervátorské práce a zásadní úprava schodiště tak, 
aby se interiér celkově sjednotil a dostal dobovější ná-
dech. Chceme doplnit i historický nábytek,“ řekl ředitel 
kulturního střediska Pavel Chmelík. Náklady by neměly 
přesáhnout sto tisíc korun. 

K posledním zásadnějším změnám v interiéru ko-
várny došlo na konci roku 2016, kdy  městské kulturní 
středisko nechalo zrestaurovat sto padesát let starý ho-
rizontální měch, který patří k původnímu vybavení dílny 
a poháněl výheň. Letos k němu přibyl ještě druhý měch, 
takzvaný vertikální, který Holešov získal z Jasenné, kde 
zrušili kovářskou dílnu. Měch je rozložený a kulturní 
středisko prozatím nenaplánovalo konkrétní datum, 
kdy jej nechá složit. Nicméně až k tomu dojde, nabídne 
holešovská kovárna k prohlédnutí dva základní typy ko-
vářských měchů, které se v historii používaly. 

Městské kulturní středisko Holešov se snaží postup-
ně udržovat a rekonstruovat všechny svěřené památky 
včetně kovárny. V tomto případě je fundus skutečně 
rozličný a bohatý, od zmíněných měchů přes barokní 
podkovy až po dochované osobní věci a oblečení kováře, 

Holešov – Králíky z klobouku, pejska a kočičku, Po-
pelku nebo Pata a Mata mohou 14. dubna na zámku v Ho-
lešově potkat návštěvníci noční prohlídky, která zahájí se-
zonu 2018. Pohádkový zámek se koná od 15 do 19 hodin. 

Pohádková noční prohlídka nabídne soutěžní pu-
tování barokním zámkem od přízemní sala terreny až po 
první patro. V každém sále čekají na děti a rodiče postavy 
z jiné pohádky. Děti, které projdou všechna stanoviště a 
splní úkoly, budou na závěr odměněny. Součástí noční pro-
hlídky bude ve Velkém sále také klaunská show s balónky  
(v časech 16 – 16.30 hodin a 17 – 17.30 hodin), v mezičase  
s tvořením balónků. Na zámeckém nádvoří čeká na nej-
menší dobový kolotoč a doprovodný program. Pro rodiče 
budou připraveny stánky s občerstvením. 

Vstupenky jsou v předprodeji na MIC Holešov. Děti do 
tří let mají vstup zdarma, starší děti za 40 Kč a dospělí za 
80 Kč. (dap)

který dům obýval. Letos v létě kovárna poprvé nabídne 
veřejnosti také pravidelné ukázky kovářské práce. Ková-
řova dílna po letech opět ožije. 

Dana Podhajská

na činnosti městské komise památkové péče v Holešově. 
Ve Sdružení členů Numismatické společnosti českoslo-
venské při muzeu v Kroměříži a Holešově pracoval jako 
zástupce vedoucího. Byl členem Sdružení přátel díla 
Petra Bezruče a svými aktivitami po celý život šířil zná-
most o osobnosti a díle tohoto básníka. Hluboce rozvíjel 
i své zájmy o umění, a to jako hudební historik, sběratel 
umění, editor bibliofilských tisků, grafiky a drobné plas-
tiky. Byl skutečně výraznou osobností Holešova a je stále 
zapsán do živé paměti mnohých holešovských občanů. 

Hana Helsnerová

SOUTĚŽ
MLADÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ 

- OKRESNÍ KOLO
pořádá Územní sdružení 

Českého zahrádkářského svazu Kroměříž
pod záštitou  předsedy ÚS  Jiřího Pecháčka

 20. dubna 2018 od 8 hodin v prostorách 
zámku Holešov

Do této soutěže se mohou přihlásit žáci 4. - 9. tříd.

Přihlášku na soutěž, jména soutěžících a zařazení 
do kategorie i případné dotazy zasílejte

do 30. 3. 2018 na e-mail: v.cablova@seznam.cz
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Populární česká zpěvačka Věra Martinová zazpívá 18. dubna od 19 hodin ve Velkém sále Zámku Ho-
lešov. Vystoupí v doprovodu hudebníků Báry Šůstkové, Jakuba Juránka, Jana Nerudy a Adriana Ševečka.

Koncert připomene třicet let na scéně královny české country. Věra Martinová v Holešově zazpívá výběr 
největších hitů včetně novinek a představí všechny své hudební proměny. Připomene tak autory a interpre-
ty, s nimiž spolupracovala. Byl to například Michal Tučný, Jaromír Nohavica, Pavel Vrba nebo Ivo Viktorin.

Stálice české hudební scény Věra Martinová je často považována za první dámu české country, sama se 
však cítí být muzikantkou, která je otevřena všem hudebním inspiracím a vlivům. Sama říká, že své poslu-
chače chce příjemně překvapovat pěknými písničkami s kvalitními texty. 

Vstupenky na holešovský koncert jsou již v předprodeji na Městském informačním centru v Holešově 
nebo on-line přes jeho web www.holesov.info.   

Dana Podhajská

POZVÁNKY

Městské kulturní středisko Holešov zve 5. dubna na před-
stavení Rošáda v hlavní roli s Barborou Munzarovou a Martinem 
Trnavským. Rodinná komedie odráží běžné starosti manželů a jistě 
pobaví. Ve vedlejších rolích uvidíte Mariku Procházkovou a Radima 
Nováka. Představení se koná v kině Svět a začne v 19 hodin. 
Vstupenky je možné již nyní koupit v předprodeji na MIC Holešov 
za 380 Kč. (dap) 
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Holešov – Do holešovské hasičské zbrojnice se 
přišly stovky lidí podívat hned na několik náklaďáků, 
bagrů, nakladačů, traktorů, hasičských automobilů, sa-
nitek a spoustu dalších vozidel. Že by se tolik techniky 
do zbrojnice nevešlo? V podobě RC modelů ano. Na konci 
února totiž uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Holešov 
společně s modeláři 1. Holešovské setkání RC modelářů. 
Na toto setkání se dostavilo z celé České republiky i ze 

Pozemní technika, sanitky a kamiony na hasičárně

Limonádník poprvé 
(a ne naposledy) v Holešově

Hudební publicista Jiří Černý vystoupil 6. března v zámeckém New Drive Clubu. Ke stylové atmosféře provázané kvalitní hud-
bou mu stačila lampička, mikrofon a CD přehravač. Jeho vystoupení patří k hudební nabídce, kterou na letošní rok připravilo MKS 
Holešov. V dubnu se veřejnost může těšit na Věru Martinovou a v červenci například na Bludověnku. Dana Podhajská

Slovenska na 40 modelářů, kteří se prezentovali mnoh-
dy zcela unikátními kousky. Nechyběly modely nemoc-
nice, hasičské zbrojnice, čerpací stanice nebo staveniště. 
Modely se tak pod páčkou svých „řidičů“ projížděly po 
silnicích a předváděly své umění na miniaturních sta-
veništích. Zájem veřejnosti byl velký, během celého dne 
hasičárnu navštívilo na 700 lidí.  

Hana Helsnerová, foto Hana Molková

KULTURA 

Už řadu let patří k předzvěstem jara v Holešově 
divadelní hudební představení Konzervatoře P.J. Vejva-
novského Kroměříž. A je pravidlem, že konzervatoristé 
holešovské diváky vždycky potěší – dobrými pěveckými, 
hudebními, tanečními i hereckými výkony a především 
úžasným nasazením a studentským nadhledem a hu-
morem, který baví přímo božsky. Letos konzervatoř na-
studovala Limonádového Joea Jiřího Brdečky s málem 
již zlidovělou hudbou Jana Rychlíka a Vlastimila Hály.  
Je zajímavé, že v našem regionu se letos Limonádníků 
urodilo – na začátku roku muzikál s velkým úspěchem 
provozovali ochotníci ze Slavkova pod Hostýnem, nyní 
tedy konzervatoristé a následovat bude Limonádový Joe 
v provedení divadelního kroužku holešovského gymnázia. 

Březnové představení konzervatoře nezklamalo.  
A nejen to. Velké představení ve vlastnoručně vyrobe-
ných kulisách opět sršelo skvělou náladou, studentským 
vtipem a nadsázkou. Obrovský výkon podal „Limoná-
dový dixieland“, složený ze studentů konzervatoře. 
Jeden z jeho členů, Michal Pospíšil, dokonce hudební 
předlohu ve spolupráci se svým pedagogem, MgA. On-
dřejem Hubáčkem, upravil přímo „na tělo“ studentského 
souboru. Všechny role zahráli studenti pěveckého oddě-
lení konzervatoře, tedy pardon, ono to byly vlastně až 
na samotného Joea studentky, které se musely podělit  
i o kalhotkové role – a jejich provedení Horáce Hogo-Fo-
go, Douga Badmana, Grimpa i obou Kidů, nebo spíš Kid-
-ek bylo velmi milé, zábavné a pěvecky hezky zvládnuté. 
Jevišti přímo kralovala trojice hlavních představitelů. 
Nadchnula Nikol Škubalová jako Tornado Lou a to jak 
svým perfektním hereckým, tak ještě lepším pěveckým 
výkonem. Podařilo se jí odpoutat od nezapomenutelné 
figury Květy Fialové (kterou ovšem v pěveckých partech 
zastupovala Yvetta Simonová) a vytvořit svou, daleko 
komičtější verzi této arizonské pěnice. Limonádový 

Joe Matěje Butuly se velmi přiblížil ideálu Karla Fialy 
(zpívaného Karlem Gottem), byl dokonce ještě sladší 
a sebestřednější, rovněž jeho pěvecký výkon byl velmi 
dobrý. A nevinná, naivní Winnifred Bedřišky Ponížilové 
přesně zaparodovala vyvinutou Olgu Schoberovou a na-
víc prokázala skvělé pohybové nadání. Stejně tak žákyně 
tanečního oboru ZUŠ Kroměříž obdivuhodně zvládly jak 
opravdu významné role barových tanečnic, tak skvěle 
režijně i tanečně pojaté přízraky při originálním prove-
dení Horácova Pohřebního blues. 

Březnový Limonádový Joe byl skvělá zábava, po-
těšení pro uši, oko i duši, opravdová, nadšená študácka 
sranda a současně profesionální provedení skvělého 
muzikálu. Samozřejmě nelze zamlčet snad jedinou vý-
tku – opět selhalo ozvučení, akustika ve velkém sále  
v zámku je prostě pro reproduktory velmi špatná, ško-

da že zvukaři nevyužili již namontovaného systému 
ozvučení pro mluvené slovo – asi by bylo lépe jednot-
livým rolím rozumět. Prostě umístění dvou beden vedle 
pódia ve velkém sálu vždy spolehlivě vede ke ztrátě sro-
zumitelnosti. Nebo to třeba nešlo technicky zajistit – ale 
to by se tedy mělo ještě zainvestovat do úpravy tohoto 
systému, aby byl použitelný i pro větší představení.  
A poslední povzdech – mnoho Holešováků si často stě-
žuje, že kromě klasické hudby není v Holešově žádná po-
řádná zábava. Kdyby přišli na Limonádníka, bavili by se 
jistě (a ve všech věkových kategoriích) královsky – tohle 
byla veselá, lehká a přitom nesmírně kvalitní zábava.  
No chce se to asi trošku zajímat o to, co se v Holešově 
děje a ne jen naříkat nad tím, že se neděje nic…

Karel Bartošek 



10 | holešovsko www.holesov.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Připravujeme Dny města Holešova

SŇATKY
Eva Hanáková – Lechotice
Martin Sedláček – Lechotice

Eva Slavíková – Zlín
Petr Hradil – Jankovice

Yveta Hradilová – Jankovice
Petr Kurucz – Jankovice

Adéla Majkričová – Bořenovice
Michal Štrubl – Brno

Martina Pešková – Roštění
Marek Dudík – Roštění

NAROZENÍ
Dave Holomek – Holešov
Vincent Svozil – Holešov, č. Žopy
Valerie Hlinská – Holešov
Oldřich Petr – Holešov
Ilona Talašová – Holešov
Matěj Macháček – Holešov
Marie Kaďůrková – Holešov
Marek Hejník – Holešov
Anna Hanáková – Holešov
Ladislav Odstrčilík – Holešov
Samuel Lukeš – Holešov
Šimon Mikuš – Holešov
Anna Valášková – Holešov
Radim Šafařík – Holešov
Adéla Chvatíková – Holešov

Holešov –  Holešov – Jedna z nejvýznamnějších akcí města Holešova se blíží. Dny města Ho-
lešova letos připadnou na termín 9. 5. – 13. 5. 2018 a budou věnovány oslavám výročí 100 let české 
státnosti. Toto a další takzvaná „osmičková“ výročí budou po celý rok město provázet při pořádání 
dalších akcí, například výstavy Holešovské osudové osmičky. Ta představí významné osmičkové le-
topočty naší moderní státnosti a události s nimi spojené tak, jak je prožívali obyvatelé Holešova. 
Současně ukáže i taková osmičková výročí, která jsou významná pouze pro naše město. Například 
návštěvu prezidenta republiky T. G. Masaryka v roce 1928.

Dny města zahájí ve středu 9. 5. Koncert Holešovského komorního orchestru. Ve čtvrtek pak 
bude následovat jeden z hlavních bodů programu – předávání grantů Akce milion. 

V pátek se holešovské děti pokusí o zápis do České knihy rekordů „O největší českou vlajku“. 
Využijí k tomu na tři tisíce balónků v barvách trikolóry.  Půjde o nesnadný úkol, do kterého se, jak 
doufáme, zapojí všechny školy a školky z Holešova i okolí. 

Po celou sobotu pak bude probíhat řemeslný jarmark s programem, dopoledne program oživí 
„Netradiční hasičská soutěž“ spojená s přehlídkou hasičské techniky. Odpoledne bude věnováno 
vernisáži k výstavám Fotografie Gustáva Hegedüše a Holešovské osudové osmičky. Osobnosti města 
budou již tradičně oceněny v sobotní podvečer. Vyvrcholením sobotního programu bude koncert 
mladých bubeníků, kteří nadchli například posluchače Pražského jara nebo soutěže Česko Slovensko 
má talent, Oleg Sokolov a Neo percussio. 

Po nedělní mši svaté si oceněné osobnosti a zahraniční představitelé partnerských měst budou 
moci slavnostně zasadit lípu v zámeckém parku. Dále bude na programu Komponovaný pořad k vý-
ročí republiky „Janá Čech“ s podtitulem hudební (ne)dramatické fragmenty očima, ušima a srdcem 
velkého muže 20. století Leoše Janáčka. Tradičně nebude chybět ani oslava Dne maminek – Kytička 
pro maminku.

Hana Helsnerová

Michal Koller – Holešov
Michal Hejník – Holešov
Laura Nečasová – Holešov
Diana Štěpaníková – Holešov
Klára Tučková – Holešov
Matyáš Belza – Holešov
Dominik Navrátil – Holešov
Rudolf Hlavica – Holešov

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní 
vítání občánků, které probíhá v prostorách sala terreny 
holešovského zámku. Pokud máte zájem o přivítání Va-
šeho dítěte, přijďte si dohodnout konkrétní termín na 
Městský úřad v Holešově – matrika, přízemí vpravo nebo 
telefonicky tel. 573521355.  Těsíme se na Vaši návštěvu. 
Nejbližší termín vítání 21. 4. 2018.

JUBILANTI 
Březen 2018
Anna Jedličková – Holešov
Vlasta Táborská – Holešov
Ludmila Šestáková – Holešov
Olga Doležal Kurzová – Holešov
Karel Adámek – Holešov
Zdenka Uhříková – Holešov
Margita Dokoupilová – Holešov
Jaroslav Halaška – Holešov
Libuše Hlobilová – Holešov
Jiřina Einšpiglová – Holešov
Josef Provazník – Holešov
Věra Turečková – Holešov
Růžena Ondrušková – Holešov

Milan Gahura – Holešov
Josef Bakala – Holešov
Eva Gerátová – Holešov
Eva Mikešová – Holešov
Lubomír Zavadil – Holešov
Jozef Tóth – Holešov
Jan Sichálek – Holešov
Vojtěch Molitor – Holešov
Jana Kalavská – Holešov, č. Količín
Růžena Miková – Holešov
Eva Brodská – Holešov
Jan Maluš – Holešov
Oldřich Linka – Holešov
Antonín Machala – Holešov

ÚMRTÍ
Jaroslav Pavelka – Holešov
Emilie Bednářová – Holešov
František Mikulík – Holešov
Františka Stachová – Holešov
Riostislav Cholasta – Holešov
Jiří Barbořík – Holešov
Jaroslav Otáhal – Holešov
Bohumír Bubeník – Holešov                                                                                 J.M.                   

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Děkujeme touto cestou Všem, kteří projevili 
soustrast a doprovodili mého manžela, našeho 
tatínka, dědečka a bratra pana Jiřího Barboříka na 
jeho poslední cestě a svou účastí se snažili zmírnit 
naši bolest. Rovněž děkujeme za květinové dary. 
Manželka Marie a ostatní pozůstalí. 

HOLEŠOV ZAHNAŠOVICE RYMICE TŘEBĚTICE
květná neděle
25. 3.

7:00, 8:00, 
9:30, 18:00

11:00 8:00 9:30

pondělí
 26. 3.

18:00 - - 17:00

úterý 
27. 3.

6:30 - - -

středa 
28. 3.

18:00 17:00 - -

zelený čtvrtek 
29. 3.

18:00 - 18:00 -

velký pátek 
30. 3.

15:00 - 15:00 -

bílá sobota 
31. 3.

20:00 - 20:00 -

neděle 
Zmrtvýchvstání 
1. 4.

7:00, 8:00, 
9:30, 18:00

11:00 8:00 9:30

pondělí
velikonoční
2. 4.

7:00, 8:00, 
9:30, 

7:00 8:00 9:30

ROZPIS BOHOSLUŽEB 
O VELIKONOCÍCH
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Holešovské cechy – 2. (seriál)

Holešov – Jak jsme uvedli v minulém, úvodním 
díle našeho seriálu o historii holešovských cechů, prv-
ním cechem na území našeho města, o kterém existuje 
písemná zmínka, byl cech řeznický, ve středověké či raně 
novověké mluvě cech masařský. V městských knihách se 
totiž dochoval opis listiny majitele holešovského panství, 
pana Matouše ze Šternberka (to byl ten bojovný šlechtic, 
který si vydržoval vlastní malou armádu a bojoval ne-
jen se svými sousedy, ale napadl jako odplatu za nájezd 
na Moravu, hornouherského šlechtice Bělíka z Lednice 
na Slovensku, což „vytočilo“ dokonce i uherského krále 
Matyáše Korvína). Matouš ze Šternberka v tomto listě 
upravuje zejména pravidla prodeje masa v masných 
krámech, které tehdy stály někde uprostřed náměstí  
a byly celé ze dřeva. Protože ale máme jen pozdější opis 
této listiny, nemůžeme její dataci úplně věřit - zmínky  
o ostatních ceších jsou totiž v Holešově až o sto let mlad-
ší. Navíc se tato Matoušova ustanovení odvolávají na ješ-
tě starší práva, udělená řezníkům. A právě věta, zmiňují-
cí „práva starodávná, kterých jsou předkové jich užívali“ 
je podezřelá – protože odkazuje možná až do 14. století, 
ale v poddanských městech jako byl Holešov vznikaly 
cechy obvykle až ve století šestnáctém. Nelze vyloučit, 
že Matoušovo privilegium nechali bohatí a vlivní řezníci 
zfalšovat, aby zvýšili význam svého cechu. Další listinou, 
týkající se řeznického cechu, jsou cechovní artikule, kte-
ré jim udělila v roce 1584 majitelka Holešova Ludmila  
z Miličína. Ta řešila vztahy mezi holešovskými řezníky  
a Židy (židovští košer řezníci totiž nemohli a nemuseli být 
organizováni v křesťanském řeznickém cechu, ale ani jim 

nemohla být řeznická živnost zakázána) na straně jedné 
a kožešníky a ševci na straně druhé – prakticky ukládala 
řezníkům (křesťanským a židovským), aby kůže ze zabi-
tého dobytka prodávali až na stanovené výjimky jen ho-
lešovským kožešníkům a ševcům a „nekšeftovali“ s nimi.

Dalším zajímavým dokladem o cechu řeznickém je 
jeho stížnost tehdejšímu holešovskému pánu, Janovi 
hraběti z Rottalu z roku 1653. Zatímco Ludmila z Miličína 
řešila vztahy mezi holešovskými, v cechu organizovaný-
mi křesťanskými a neorganizovanými židovskými řezní-
ky na jedné straně a kožešníky a ševci na straně druhé, 
hrabě Rottal naopak řešil rozpor mezi křesťanskými  
a židovskými řezníky. Řezníci ze židovské obce, pracu-

jící v košer režimu totiž mohli prodávat Židům jen čisté 
maso hovězí a skopové. Vnitřnosti jim jaksi „zbývaly“, 
stejně tak jako maso z kusů, které rabín prohlásil za „ne-
čisté“ – stačilo, aby se v něm vyskytoval nějaký flíček, 
zhnisaný bolák či jiná „nečistota“. A tohle maso (které 
by jinak museli vyhodit) potom židovští řezníci prodá-
vali křesťanským zákazníkům pod cenou, což křesťanští 
řezníci považovali za nekalou soutěž. 

Řeznící se od ostatních řemesel (a nejen v Ho-
lešově) odlišovali tím, že jejich živnosti byly povinně 
soustředěny do masných krámů – tohle opatření bylo 
zřejmě především hygienické – zřejmě už ve středověku 
lidé nechtěli být rušeni přece jen značným zápachem  
a specifickým odpadem řeznické činnosti. Nemohli tedy 
provozovat řemeslo ve svých domech. Protože dřevěné 
masné krámy na náměstí během třicetileté války vyho-
řely, poskytl Václav Eusebius z Lobkovic vyhořelý, tzv. 
Kramářovský dům, jehož majitelé zemřeli, řeznickému 
cechu pro vybudování nových masných krámů. Řezníci 
zde vybudovali šestnáct nejprve dřevěných krámů, které 
v první polovině 18. století nahradili krásnými klenutými 
barokními krámky, z nichž se do dnešních dnů zachovaly 
čtyři a mimořádně hodnotný zbytek ohradní zdi tohoto 
areálu. Až ve druhé polovině 19. století, kdy došlo ke zru-
šení cechů a ke zlepšení hygienických možností, holešo-
vští řezníci postupně opouštěli masné krámy a zřizovali 
si provozovny ve svých domech.

Pokračování příště
Karel BartošekPostavník řeznického cechu ve farním kostele

KULTURA 

Knihovna Holešov hostila v posledním měsíci hned 
dvě zajímavé přednášky. První z nich, která se konala 
22. 2. 2018, byla věnována Československým legiím.  
V legiích - jednotkách dobrovolnického zahraničního 
vojenského odboje Čechů a Slováků za první světové 
války sloužilo také mnoho desítek mužů z našeho regi-
onu. Přednášejícím byl člen Vlastivědného kroužku, pan 
Miroslav Olšina. V první části přednášky poskytl předná-
šející základní fakta o bojovém vystoupení čs. legií podle 
míst jejich působení, o činnosti legionářských jednot po 
válce i v následujících letech nesvobody. V druhé části 
pak byly popsány rozmanité životní příběhy legionářů  
z našeho regionu. Přednáška byla doplněna sbírkou pou-
tavých fotografií a dokumentů, které pan Olšina získal  
v souvislosti s přípravou publikace a několika výstav na 
toto téma. „Zvlášť potěšující byl zájem veřejnosti, která  
i přes nepříznivé počasí naplnila celou studovnu Městské 
knihovny. Můžeme potvrdit, že téma legií je i přes vzdá-
lenost dlouhých sta let stále živé. Především proto, že je 
v některých rodinách stále váženou a v úctě předávanou 
součástí rodinné historie. Velmi pěkným svědectvím této 
skutečnosti byli zástupci tří generací rodiny Adámkovy  
z Dobrotic, kteří při závěrečné diskuzi ukázali fotky své-
ho příbuzného ruského legionáře Jana Adámka ze Žop,“ 
uvedli pořadatelé. Tato akce, která proběhla ve spoluprá-

Přednášky zaplnily studovnu holešovské knihovny
ci Městské knihovny, Městského muzea a Vlastivědného 
kroužku, je první z několika akcí, které budou součástí 
letošních připomínek zásadních osmičkových výročí čes-
kých moderních dějin.

Dalším tématem, které bylo rozebráno v úterý 6. 
března 2018, byla okupace vojsky Varšavské smlouvy  
v roce 1968. Beseda byla věnována srpnovým událostem 
tak, jak proběhly v Holešově a okolí. Tehdejší události 
jsou zde úzce spojené s místními kasárnami, kde tenkrát 
působil jeden z nejvíce elitních útvarů tehdejší armády - 
7. výsadkový pluk zvláštního určení VÚ 7374.

Úvod přednášky věnoval správ-
ce muzea a člen vlastivědného 
kroužku Ondřej Machálek základ-
nímu přehledu událostí takzvaného 
pražského jara, tedy reformního 
procesu nejprve uvnitř KSČ, později 
demokratizačnímu procesu uvnitř 
celé československé společnosti. 
Předseda Vlastivědného kroužku 
Ing. Jan Dúbravčík krátce popsal 
vojenskou stránku tzv. operace 
Dunaj, což byl krycí název pro in-
vazi vojsk Varšavské smlouvy do 
Československa.

Poté si převzali slovo přítomní pamětníci - tehdy 
vojáci základní služby František Gult a Josef Bartošek, 
kteří jsou nyní členové mimořádně aktivního a skvěle 
fungujícího Klubu výsadkových veteránů v Holešově. 
Oba připomněli základní fakta o činnosti tohoto pluku 
od zrodu tohoto útvaru v roce 1961 v slovenském Sa-
binově a svou hlavní pozornost zaměřili na vlastní zá-
žitky z dramatických srpnových dnů roku 1968. Besedu 
uspořádal Vlastivědný kroužek ve spolupráci s Městskou 
knihovnou a Městským muzeem jako připomenutí le-
tošního 50. výročí okupace ČSSR.
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Lucie Bakalová z holešovského gymnázia se dostala do finále 
soutěže Zlatý Ámos

ROZHOVOR

Chemikářka Lucie Bakalová okouzlila nejenom své 
žáky, kteří ji nominovali na Zlatého Ámose, ale také po-
rotu v čele s psychiatrem Janem Cimickým. Ta ji totiž vy-
brala mezi 6 finalistů, kteří se utkají v „souboji“ o korunu 
pro nejoblíbenějšího učitele.

Anketa Zlatý Ámos je výjimečná tím, že do ní mo-
hou své oblíbené učitele přihlásit pouze žáci. A musí 
toho udělat mnohem víc. Do přihlášky musí napsat 
charakteristiku učitele, přidat jednu společně prožitou 
příhodu, a navíc sehnat sto podpisů dalších spolužáků či 
dospělých, kteří kandidaturu podporují. Sehnat podpisy 
na holešovském gymnáziu nebyl vůbec žádný problém, 
žáci jich sesbírali mnohem více, než bylo potřeba.

Po krajském kole, které Lucie ozvláštnila tím, že 
porotu „nahnala“ před budovu, protože jí zakázali dělat 
chemické pokusy v budově s mnoha požárními čidly, 
byla zvolena nejoblíbenější učitelkou pro Zlínský kraj. 
Následovalo semifinále v Praze, kam ji taktéž doprovo-
dili ti, kteří to celé „spískali“. Nemohli ale na samotnou 
soutěž, tak si alespoň užili krás matičky Prahy. Chemi-
kářka Bakalová mezitím obhajovala svůj postup, a jak 
se zdá, porotu přesvědčila. Dostala se do velkého finále 
- jako jediná zástupkyně Moravy.

Své pocity a průběh soutěže nám popsala samotná 
Lucka Bakalová.

Jak to celé začalo? Měla jsi tušení o tom,  
že žáci chtějí nominovat právě Tebe?

Soutěž jsem sice znala, ale o mé nominaci jsem 
tušení neměla vůbec. Jednoho dne si mě do kanceláře 
zavolal pan ředitel, že prý má pro mě zprávu. Nakonec 
mi tedy sdělil, že jsem byla nominována.

Kteří žáci se o to zasloužili?
Byli to studenti ze třídy sexta, kterou učím už ně-

jaký pátý rok. Vyplnili přihlášku na internetu, napsali 
tam příběh, který se mnou zažili. Pak museli posbírat 

podpisy na gymnáziu, kterých měli asi 250. Já jsem mu-
sela pouze podepsat, že s nominací souhlasím. Pozvali 
mě tedy do krajského kola. Tam jsem si ale mohla vzít 
s sebou jen 3 studenty a to pro mě bylo asi nejtěžší – 
vybrat si. Nakonec jsem vybrala Pepu Miklíka, Markétu 
Zelinkovou a Kateřinu Lochmanovou.

Co museli dále studenti udělat?
Museli si vymyslet něco, čím mě zpropagují. Takže si 

vymysleli písničku. Dali jsme dohromady chemické po-
kusy, které se dají předvést i mimo laboratoř, a na míru 
těmto pokusům napsal Pepa Miklík zmíněnou písničku.

Jaké bylo krajské kolo?
Zajímavé, protože nás kvůli těm pokusům vyslali 

ven, takže nás viděli naprosto všichni. Kvůli požárním 
čidlům totiž nešlo pokusy předvádět ve vnitřních pro-
storách. Naštěstí byla porota ochotná vyjít do mrazu, tak 
jsme o naše vystoupení nepřišli.

Z krajského kola jsi postoupila do semifinále. 
Jak probíhalo?

Na semifinále jsem už jela do Prahy na Ministerstvo 
školství. Měla jsem si s sebou přivézt 3 věci, které mi při-
pravili studenti. První věcí byla vtipná kaše, na které bylo 
přepsáno složení a návod k použití. Něco v tom smyslu, 
že je doporučeno konzumovat pouze paní Bakalové, na 
ostatní může mít negativní vliv atd. Datum expirace pak 
byl můj pravděpodobný odchod do důchodu. Další věcí 
byl můj chemický plášť, který mi studenti upravili. Byl 
ozdoben logem gymnázia, podpisy a na záda mi napsali 
slova písničky. Poslední pak byl upravený pracovní sešit, 
který používám při výuce. Místo textu tam byly vypsány 
různé hlášky, fotky a obrázky.

Kolik učitelů se účastnilo semifinále?
Bylo nás tam 15 a do finále postupovalo 6. 

A Ty jsi mezi nimi, moc gratulujeme. Jsi jediná 
z Moravy, pokud se nepletu. Kdy bude samotné 
finále a co bude obnášet?

Je to tak, ostatní kolegové, se 
kterými jsem se tam seznámila, jsou 
všichni z Čech. Finále se koná 23. 3., 
slavnostní vyhlášení pak proběhne  
v rámci kantorského plesu v sobotu 
24. 3. Studenti o mě musí natočit re-
klamní spot, proč bych měla soutěž 
vyhrát. Pak budu mít jednu minutu 
na to, abych publikum naučila něco ze 
svého oboru. A poslední bude scénka.

Tam si s sebou můžeš vzít stu-
denty?

Ano, tam si dokonce můžu vzít  
i podporu do publika, tak doufám,  
že nás pojede pořádná parta. 

Už se projevuje nervozita?
Už od začátku a na tom finále budu teprve strašně 

nervózní. Zároveň se ale těším, protože tam budeme mít 
program už od čtvrtku, půjdeme se podívat do města, 
na Staroměstskou radnici a slíbeno je dokonce setkání  
s prezidentem na Pražském hradě.

Jaké jsou Tvé pocity? Musíš být šťastná.
To jsem. Pro mě je krásné hlavně to, že se naši stu-

denti takto semkli, vyvíjeli kreativitu a velkou snahu  
a to celé pro mě. Já sama vím o mnoha jiných učitelích, 
kteří by si tohle zasloužili. Je mi ctí, že si studenti vybrali 
právě mě.

Čím si myslíš, že jsi na studenty tak zapůso-
bila?

Napsali tam o mě, že jim pomáhám, že jsem rych-
lá, veselá… Dle mého názoru se snažím být vždycky 
energická a učení jim podávat formou zábavy a přirov-
náváním situací ze života. Studenti u mě přesně ví, co 
si můžou a nemůžou dovolit, máme jasná pravidla. Do-
kážu přimhouřit oči a náš vztah beru hlavně jako lidský.

Umí Tě studenti i naštvat?
Pokud se opravdu naštvu, tak to už musí být oprav-

du něco. Pamatuji si asi jen jeden případ, kdy bylo cho-
vání už malinko za hranicí, ale jinak se moc rozhodit 
nenechám.

Děkuji za rozhovor, přeji hodně štěstí do finále a ať 
máš stále takové skvělé a spokojené studenty.

O výherci rozhoduje porota, ale jelikož jsme na Lucii 
všichni hrdí, můžeme jí pomoci získat titul Ámos Sym-
paťák. Ámose sympaťáka 2018 totiž jako obvykle volí 
lid. Stačí si poslechnout medailonky finalistů, vybrat si 
jednoho z nich a kliknout. To vše najdete na webu ČT :D. 
http://decko.ceskatelevize.cz/zlaty-amos-2018 

Hana Helsnerová
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MŠ Sluníčko, Havlíčkova

Zápisy dětí do Mateřských škol
montessori pedagogiky pro rozvoj intelektu a dovedností dětí. 
Snažíme se o individualizaci vzdělávací nabídky tak, aby děti 
prožívaly na své cestě radost ze svých vlastních pokroků.

K programu školy také patří zájmové aktivity pro děti, 
jako je PÍSKÁNÍ NA FLÉTNU“ „VÝTVARNÉ TECHNIKY“ „KERAMIC-
KÉ TVOŘENÍ“, „POHYBOVÉ A TANEČNÍ ČINNOSTI“, „HRY S VODOU. 
Rovněž celoroční projekty určené starším dětem se staly ob-
líbenou součástí našeho školního vzdělávacího programu. 
Poznáváme společně historii, kulturu a umění našeho města, 
ekologickou a environmentální problematiku 

Také bychom vám rádi naši školu představili. 
Ke škole na Grohově ulici se čtyřmi třídami, pátou urče-

nou pro menší počet dětí, kterou využíváme pro nejmladší 
děti, vlastní školní kuchyní, rozlehlou zahradou, patří i třída 
mateřské školy v Dobroticích.

Velkou výhodou je poloha a umístění školy. Najdete nás 
blízko centra města, přesto v klidném a krásném přírodním pro-
středí. Areál školy je chráněn před dopravním ruchem zahradami 
okolních objektů. Poskytuje dětem zázemí pro klidné a nerušené 

hry. Třídy jsou velké a slunné, s dostatkem prostoru. Umožňují 
širokou nabídku činností, pohybových a tvořivých aktivit.

Máme vlastní školní jídelnu, takže jídlo se dostane k dě-
tem v době, kdy je potřebujeme, čerstvé a chutné.

VE STŘEDU 2. 5. 2018 VÁS ZVEME NA DEN OTEVŘE-
NÝCH DVEŘÍ. UKÁŽEME VÁM DEN V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKO-
LE V DOBĚ OD 8.00 DO 16 HODIN. JEŠTĚ JEDNOU VÁS NA 
NÁVŠTĚVU K NÁM SRDEČNĚ ZVEME.

Bc. Alena Kotoučková, ředitelka MŠ

ZVE  RODIČE  BUDOUCÍCH ŠKOLÁČKŮ NA  ZÁPIS  
DO TĚCHTO MATEŘSKÝCH ŠKOL
KDY: 2. - 3. 5. 2018 vždy od 9.00 do 11.30 hod.
KDE: MŠ Holešov, Masarykova ulice

Žádosti rodičů a zákonných zástupců dětí se budou při-
jímat ve dnech 2. 5. – 3. 5. 2018 vždy od 13.00 do 16.30 
hodin, v prostorách mateřské školy na Grohově ulici. 

Tiskopisy potřebné k zápisu dítěte jsou k dispozici ke sta-
žení na www. ms-radost.cz nebo je obdržíte přímo v MŠ.

Naše mateřská škola se jmenuje RADOST. Připravujeme 
pro děti prostředí a příležitosti, ve kterých mohou prožívat ra-
dost ze zvládnutí svých dětských objevů, dovedností, kontaktů 
s ostatními. Snažíme se jim být na této cestě průvodcem.

Na základě programu podpory zdraví, který s dětmi již 
dlouhá léta realizujeme, a který je založen na prožívání úcty 
k sobě, ostatním i všemu co je kolem, využíváme pedagogické 
metody umožňující naplnění kréda – POMOZ MI, ABYCH TO 
DOKÁZAL SÁM.

Jedná se o prožitkové učení, principy problémového 
učení, práci s osvojováním a zvládáním kompetencí – sa-
mostatnosti, odpovědnosti, řešení problémů, využití metod 

MŠ Radost, Grohova

MŠ Masarykova a MŠ Žopy

Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání pro školní 
rok 2018 - 2019 se bude konat 2. 5. a 3. 5. 2018 vždy od 
8.00 do 13.00 hodin v prostorách mateřské školy na Havlíč-
kově ulici, čp.1409, Holešov ( i pro další místa poskytovaného 
vzdělávání MŠ Tučapy a MŠ Všetuly)
Co naše mateřská škola nabízí
• provoz mateřské školy na třech pracovištích v rámci Hole-

šova ( Havlíčkova 1409, Všetuly Sokolská 70 a Tučapy 71)  
s vlastní školní jídelnou pro dětí ve věku od 2 do 6 let

• zaměřujeme se na správný zdravotní, duševní i pohybový 
vývoj dítěte, pomocí činností výtvarných, hudebních, pra-
covních, jazykových a pohybových

• pro vzdělávání dětí a jejich správný vývoj poskytujeme 
klidné, podnětné, bezpečné, téměř rodinné prostředí

• pro vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností 
nabízíme možnost individuální logopedické péče přímo  
v mateřské škole – logopedické třídě

• péči o zdravou výživu přípravou kvalitní a plnohodnotné 
stravy

• flexibilní denní režim, uzpůsobený potřebám dětí
• péči o zdravý vývoj dětí pomocí cvičení jógy a jiných pohy-

bových a relaxačních cvičení, pomocí pobytu venku
• zkušenosti s integrací postižených dětí
• individuální přípravu dětí na vstup do ZŠ – pomocí Metody 

dobrého startu, metody rozvoje fonematického vnímání
• logopedickou prevenci
• rozvoj jazykových, výtvarných a pracovních schopností  

v zájmových aktivitách – S barvičkou a pastelkou, Anglická 
slovíčka

• rozvoj jazykových schopností dětí v logopedických krouž-
cích  

• individuální nápravu vad řeči – Pilníček pro tvůj jazýček
• rozvoj samostatnosti, tvořivosti, fantazie, komunikace  

a odpovědnosti, sociálních dovedností, nadání a zájmů

• krátkodobé dílčí vzdělávací projekty - Program rozvoje 
třídy bezpečné komunity Program rozvoje harmonie osob-
nosti dítěte, Program rozvoje vztahů k naší přírodě, Pro-
gram rozvoje grafomotoriky, Program rozvoje logopedické 
péče, Program prevence sociálně patologických jevů, Týden 
pro zdraví, Zdravý úsměv

• programy zaměřené na spolupráci rodiny a mateřské školy 
– tématicky zaměřené tvořivé dílny,Mikulášská nadílka, Po-
hádkový karneval, Den otevřených dveří – Den se Sluníčkem, 
Kraslice, Oslava Dne dětí, Loučení s budoucími školáky

• zábavné aktivity pro děti s cílem rozvíjet pohybové schop-
nosti dětí – Olympiády se Sluníčkem, Holešovské děti  
v pohybu

• pobyt dětí ve škole v přírodě na Rusavě
• Společenské centrum – adaptaci na prostředí mateřské 

školy za přítomnosti rodiče
• plynulý přechod dětí z MŠ do ZŠ – v rámci dlouhodobé spo-

lupráce s 3. ZŠ
• kvalifikovaný, odborně vzdělaný a zkušený personál

Naším cílem jsou děti spokojené, které aktivně prožívají 
den v mateřské škole, a spokojení rodiče. 

PROČ: Protože s námi si budete hrát celý rok.
A nejen to, budeme pozorovat život na čapím hnízdě.
VÍCE INFORMACÍ: www.ms-masarykova.cz       

NĚCO O NAŠÍ ŠKOLE:
Mateřská škola na Masarykově ulici v Holešově je 

dvoutřídní škola umístěná ve starší vile s velikou přilehlou 
školní zahradou a možností vycházek do zámeckého i Ame-
rického parku. Součástí školy - odloučeným pracovištěm 
je MŠ v Žopích, budova stojí na okraji obce v blízkosti lesa  
s možností krásných vycházek do přírody.

 Vzdělávací nabídka školy: MŠ je osobnostně orientova-
ný program přístupu k dítěti a jeho vzdělávání založený na 
integrovaném vzdělávání hrou, činnostmi a prožitky dětí.  
K realizaci vzdělávacího programu v MŠ máme vytvořeno 
téma s názvem  „Hrajeme si celý rok“. 

V programu se zabýváme rozšířením běžných činností 
v MŠ o činnosti zaměřené na rozvoj smyslu pro kamarádství 
a respektování společných pravidel. Pro starší děti  probíhají 

tyto aktivity: Veselé pískání, Hrajeme si s anglickými slovíč-
ky,Individuální logopedická péče, Keramika, Předškolaček 
- příprava předškolních dětí na školu, pobyt v solné jeskyni 
jako prevence respiračního onemocnění, návštěvy v knihovně 
a jiné zajímavé aktivity.

 Škola usiluje o vytváření tradic, které rozvíjí a posilují 
vzájemné vztahy s rodiči např. Dýňové tvoření, Jablíčkový 
týden, Vánoce u stromečku a jiné. 

 Zajímavostí jsou činnosti u interaktivní tabule. Díky ta-
buli mateřská škola může obohatit již zavedený program za-
měřený na logopedickou prevenci: ,,Kamaráde, pojď si hrát, 
jazýček procvičovat.“ Součástí našeho ŠVP je výuka anglické-
ho jazyka, a tak si děti hrají na tabuli i v angličtině.

Přejeme si, aby naše škola i nadále udržovala a prohlu-
bovala své vynikající renomé, spolupráci s odbornými praco-
višti a komunikaci s rodiči dětí. I nadále chceme být vyhledá-
vanou mateřskou školou s mimořádně příznivým rodinným 
klimatem.

ŠKOLSTVÍ



14 | holešovsko www.holesov.cz

Holešov – Zákonný zástupce je povinen přihlásit  
k zápisu dítě, které se narodilo do 31. 8. 2012. 

Zákonný zástupce může požádat o zápis dítěte,  
které se narodilo od 1.  9. 2012 do 30. 6. 2013.

Doporučení:
Doklady vhodné k zápisu: 
- občanský průkaz zákonného zástupce dítěte,
-  rodný list dítěte.

Dítě se spolu se zákonným zástupcem dostaví k zá-
pisu do základní školy, v jejímž školském obvodu má dítě 
místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí 
pro dítě jinou školu.

Na základě obecně závazné vyhlášky města Hole-
šova č. 1/2007, kterou se stanoví školské obvody základ-

ZÁPIS do prvního ročníku základních škol v Holešově pro školní rok 2018/2019 
se koná v pátek 20. 4. 2018 od 12.00 hodin do 17.00 hodin

I. ZŠ Holešov

ních škol zřízených městem Holešov, jsou s účinností od 
1. 1. 2008 školské obvody určeny takto:

1. Základní škola Holešov (Smetanovy sady 630, 
Holešov)

Bezručova, Boženy Němcové, Drásalova, Dvořáko-
va, Jarošova, Jiráskova, Komenského, Květná, K Větřáku, 
Luhy, Masarykova, Osvobození, Partyzánská, Pivovar-
ská, Plajnerova, Sadová, Sportovní, Tovární, Tyršova,  
U Kasáren, Újezd, Větřák, Zlínská. Místní části: Dobrotice, 
Tučapy, Žopy.

2. Základní škola Holešov (Smetanovy sady 625, 
Holešov)

Bořenovská, Dělnická, Dlažánky, Grohova, Hanke-
ho, Holajka, Horní, Malá, Nábřeží, nám. Dr. E. Beneše, 

nám. F. X. Richtera, nám. Sv. Anny, nám. Svobody, Ne-
rudova, Očadlíkova, Palackého (od nám. Dr. E. Beneše 
po křižovatku s ulicí Školní), Plačkov, Přerovská, Příční, 
Samostatnost, Smetanovy sady, Střelnice, Sušilova, 
Třešňové sady, Tučapská, U Letiště, U Potoka, U Rusavy, 
Vítězství, Za Drahou, Zámecká, Želkov.

3. Základní škola Holešov (Družby 329, Holešov)
6. května, Bartošova, Družby, Dukelská, Hanácká, 

Havlíčkova, Kráčiny, Krátká, Míru, Nádražní, Národních 
bojovníků, Novosady, Ovocná, Palackého (od křižovatky 
s ulicí Školní směrem na Hulín), Polní, Růžičkova, Ry-
mická, Slovenská, Sokolská, Školní, Za Cukrovarem, Za 
Vodou, Zahradní. Místní část: Količín 

Současně se zápisem do prvního ročníku proběhne 
i zápis do školních družin

ŠKOLSTVÍ
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Preventivně bezpečnostní akce Policie ČR 
v 3. ZŠ Holešov

Holešov –  Ve středu 14. února do naší školy zavítal 
tým policistů a psovodů Policie ČR. V tělocvičně 3. Zá-
kladní školy v Holešově se žáci druhého stupně dověděli 
při více jak hodinové zajímavé besedě o nebezpečnosti 
užívání drog a návykových látek. Přednášející policisté 
popisovali, jak špatně mohou uživatelé drog dopadnout, 
jaká jim hrozí nebezpečí i jaké hrozí tresty za distribuci 
či užívání drog. Na závěr se předvedl policejní pes, který 
ukázal, jak je pro něj jednoduché najít svým vynikajícím 
čichem dobře schovanou drogu.

V rámci výcviku pak policisté prošli se psy žákovské 
šatny a také náhodně vybrané třídy. Dobrou zprávou je, 

že pejsci nezjistili přítomnost žádných návykových lá-
tek v kontrolovaných místech. Tyto preventivní akce se 
budou náhodně opakovat, protože si všichni uvědomu-
jeme, jak velkým problémem v naší společnosti je kon-
zumace drog, mezi které patří nejen tvrdé drogy (heroin, 
pervitin), ale také běžně tolerovaný alkohol nebo cigare-
ty. Je v zájmu školy i zákonných zástupců, abychom naše 
žáky s tímto nebezpečím seznamovali a snažili se je před 
ním ochránit.

Mgr. A. Maťová, 
3. ZŠ Holešov

Holešov – V naší 3. ZŠ Holešov je tradicí, že pro 
děti, které se do školy teprve chystají, připravujeme 
několikrát ročně zajímavé akce.  Předškoláci se tak už 
od září seznamují s prostředím naší školy. Na podzim 
pravidelně chystáme podzimní dílničky pro předškoláky 
i jejich rodiče. V lednu jsme letos uspořádali sportovní 
odpoledne. Ve školním bazénu se mohli předškoláci  
s rodiči podívat na ukázkovou hodinu plavání. V naší 
škole totiž už od první třídy v rámci tělesné výchovy 
plaveme a naši žáci se vody nebojí. Pěkně zahřátí se pak 
všichni vydali do tělocvičny na druhou část sportovní-
ho odpoledne. Všechny děti si vyzkoušely opičí dráhu,  

povozily se na skluzavce z laviček, procvičily si trefu při 
házení míčků do koše. Společnou práci si předškoláci 
zkusili při cvičení s padákem. Museli se dokázat domlu-
vit, dodržet pořadí, spolupracovat se sousedem. Také si 
při tom i zazpívali známé dětské písničky.

Na závěr odpoledne byly děti za svůj sportovní vý-
kon odměněny sladkou medailí. Rodičům, kteří je dopro-
vázeli, se program velmi líbil. Všichni odcházeli spokojení 
a předškoláci se již teď nástupu do první třídy v naší škole 
vůbec nebojí. 

Společenský večírek SRPDŠ při 3. ZŠ Holešov se vydařil
Holešov - V páteční podvečer, 16. února 2018,  

se díky pomoci zaměstnanců a žáků školy proměnila 
školní tělocvična v taneční sál. V 19.30 jsme přivítali ro-
diče našich žáků, zaměstnance školy i vážené hosty na 
společenském večírku SRPDŠ. K tanci i poslechu hrála 
hudební skupina BRIXEN-BAND, ve školní jídelně bylo 
připraveno chutné občerstvení a na bohatou tombolu se 
těšili všichni přítomní. 

Během školního plesu dvakrát vystoupila taneční 
škola Mědílkovi Zlín se zajímavou skupinovou choreo-
grafií. Celý večer velmi rychle uběhl a po losování velké 
tomboly se většina návštěvníků znovu s radostí vrhla do 
víru tance. Domů se nikomu moc nechtělo. Jsme rádi, že 
se společenský večírek vydařil a naši hosté odcházeli nad 
ránem spokojeni. 

Děkujeme všem, kteří se na organizaci a zajištění 
plesu podíleli. Za rok se opět těšíme na viděnou.

Mgr. G. Kovářová, 
3. ZŠ Holešov

ŠKOLSTVÍ

Sportovní odpoledne pro předškoláky v 3. Základní škole 
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Akce v Mateřském centru Srdíčko
JARNÍ BAZÁREK 
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
v pondělí 26. března od 8 do 18 hodin pořádá 
MC Srdíčko Holešov, Školní 1582.

Najdete zde především dětské oblečení od vel. 56 
do vel. 164. Těhotné ženy mohou nakoupit výbavu pro 
novorozence. Oblečení je použité, zachovalé, ve velmi 
dobrém stavu, od maminek a dětí navštěvujících MC 
Srdíčko. Velký výběr za nízké ceny!

JARNÍ SLAVNOST S KRÁLÍČKEM

ve čtvrtek 22. března od 9.30 hodin, která je ur-
čena pro děti od 18 měsíců pořádá MC Srdíčko Hole-
šov, Školní 1582. 
Po celé budově MC budou nachystány jednoduché 
úkoly s tématikou: VELIKONOCE A KRÁLÍČEK - domácí 
mazlíček, budeme zpívat, cvičit, tvořit a poznávat, co 
má králíček nejraději. Pro děti jsou za účast nachystá-
ny malé montessori odměny. Nutné předem přihlásit! 
Vstupné 30 Kč. Těšíme se na vás.

Holešov – 3. ZŠ v Holešově je jedinou ze škol 
holešovského regionu, která má vlastní školní kuchyň  
a školní jídelnu. Naši žáci i cizí strávníci mají na výběr 
ze dvou hlavních jídel. Objednávání probíhá moderním 
způsobem přes internetové stránky, případně přes ter-
minál ve školní jídelně. Všichni si mohou volit jídla na 
současný i následující týden. Jídelníček na dva týdny je 
k dispozici na webových stránkách školy, ve fotogalerii 
si mohou naše obědy strávníci i prohlédnout. K někte-
rým netradičním pokrmům přidáváme také receptury, 
případně složení. 

V jídelně se stravují žáci i zaměstnanci školy, obědy 
jsou dováženy i do Gymnázia L. Jaroše. Cizí strávníci, kte-
ří se přihlásí ke stravování, si mohou vyzvedávat obědy 
připravené v jídlonosičích.

V současnosti ve školní kuchyni vaříme 850 jídel 
denně, je zde zaměstnáno devět kuchařek. Vedoucí 
školní jídelny p. Gajdošová sestavuje jídelníčky pod do-
hledem nutričního terapeuta, který kontroluje správnou 
skladbu jídel v souladu s výživovými požadavky žáků 
různých věkových skupin, pro které vaříme. Také musí-
me při přípravách jídel zohledňovat dietní požadavky.  
V tomto roce připravujeme obědy pro žáky s bezlepko-

Školní kuchyň a jídelna při 3. ZŠ v Holešově se představuje
vou dietou a pro diabetiky. Všechny tyto pokrmy se musí 
připravovat zvlášť za dodržení přísných hygienických  
i technologických norem. Při zavádění nových pokrmů 
spolupracujeme s šéfkuchařem panem Zbyňkem Diat-
kou, který se osobně účastní příprav oběda i jeho výdeje. 

Ve školní kuchyni při přípravě pokrmů nepoužívá-
me polotovary ani žádné kořenící směsi. Kromě rybího 
masa, které se dodává zmražené, jsou všechny ostatní 
suroviny vždy čerstvé. Maso a zelenina se uchovávají 
zvlášť ve dvou nově zrekonstruovaných speciálních chla-
dicích boxech. V prostorách kuchyně jsou vyhrazeny dvě 
místnosti pro přípravu masa a pro přípravu zeleniny.

Kvalitní zpracování surovin a přípravu chutných 
obědů zajišťují moderní kuchyňské přístroje. Nejdůle-
žitějším z nich jsou konvektomaty, ve kterých je mož-
né najednou připravit maso nebo přílohy pro všechny 
strávníky. Maso je zde možné pomalým pečením přes 
celou noc upravit do příjemně stravitelné konzistence.  
V konvektomatech se připravují také zapečené i smaže-
né pokrmy. Na přípravu těst používáme výkonný hnětač 
a robot. Knedlíky si vyrábíme vlastní přímo v kuchyni  
a vaříme v nerezových kotlích. K většině obědů připravu-
jí paní kuchařky výborné zeleninové nebo ovocné saláty. 

Strávníci mají obvykle na výběr ze dvou druhů a sami si 
je nabírají do připravených misek.

Vaření oběda zabere kuchařkám celé dopoledne. 
Začínají brzo ráno. Když většina z nás vstává do práce, 
v kuchyni se již pilně pracuje. Kolem desáté hodiny musí 
být připraveny obědy pro gymnázium. Potom postupně 
začínají přicházet žáci z prvního stupně a po půl druhé 
žáci druhého stupně. Ve dvě hodiny jsou všechny obědy 
vydány a začíná další fáze - mytí nádobí, úklid celé ku-
chyně a jídelny. 

Kromě obědů připravují kuchařky také svačinky, 
které si žáci kupují během první přestávky. Za 12 korun 
si mohou děti vybrat z chleba či rohlíku s pomazánkou  
a zeleninou, slanými nebo sladkými vaflemi nebo tousty. 
Ke každé svačině je připravený i teplý čaj.

Abychom představili naši jídelnu široké veřejnosti, 
začali jsme před třemi roky pořádat pravidelně na pod-
zim a na jaře sobotní obědy pro veřejnost. Připravujeme 
vždy běžná jídla z našeho jídelníčku, aby mohli rodiče 
posoudit kvalitu i chuť obědů, které během školního 
roku konzumují jejich děti. Letošní jarní oběd se konal 
17. března. Nabídli jsme mrkvovou polévku s krutony  
a výběr mezi marinovaným vepřovým plátkem s opé-
kanými bramborami a grilovanou zeleninou a sladkými 
kynutými knedlíky plněnými ovocem byl pro strávníky 
těžký. Obě jídla byla výborná. Všichni si pochutnali, jak 
dokazují pochvalné zápisy a vzkazy v našich hodnotících 
listech.

Kvalita stravování se v naší školní jídelně v po-
sledních letech zvýšila. Zavádíme nové druhy potravin 
nebo příloh, pravidelně zařazujeme ryby, výrazně se 
zvýšilo množství čerstvé zeleniny v pokrmech. Klasická 
jídla také neodmítáme, ale připravujeme je kvalitnějším 
způsobem, aby zůstala zachována výživová hodnota 
pokrmů. V České republice je velmi promyšlený sys-
tém školních kuchyní a jídelen, který umožňuje dětem 
stravovat se kvalitně za relativně malé částky. I v naší 
školní jídelně se snažíme, aby všem našim strávníkům 
chutnalo. Naším cílem jsou prázdné talíře a plná bříška 
spokojených strávníků. 

3. ZŠ Holešov
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Holešov – Přes veřejné proklamace odmítá vedení 
města i většina zastupitelů řešit problém mlýnského ná-
honu. Posledním důkazem je neschválení opakovaného 
návrhu zastupitelů KDU-ČSL na systémové a komplexní 
řešení zásobování zámeckých rybníků vodou.

Když jsme tento problém otevřeli na začátku roku 
2015 a pojmenovali jeho základní parametry, především 
havarijní technický stav, majetkové problémy, nesoulad 
umístění koryta s pozemkovou mapou a neexistence 
manipulačního řádu, nesetkali jsme se s podporou ani 
vedení města, ani většiny zastupitelů. Byli jsme ubezpe-
čeni, že se problém vyřeší i bez nás. Náš návrh na řešení 
nebyl přijat. Proběhla jednání. Krajský úřad potvrdil, že 
město má povinnost náhon udržovat. To se zavázalo, že  
vypracuje manipulační řád a projekt a náhon opraví. To 
vše v roce 2015 s realizací v roce 2016. Dál se nic nedělo.

V lednu 2017 se stala očekávaná havárie. Zbortily 
se stěny koryta za vantrokama a voda se vylila na cy-
klostezku, která musela být uzavřena. Teprve toto byl 

Mlýnský náhon – řešení v nedohlednu

Reakce občanů na články o Mlýnském náhonu v Dobroticích

impuls k opravě. Avšak ne k systémovému řešení, které 
by vedlo k výslednému návrhu řešící celou situaci včetně 
majetkoprávních problémů stavby.

S překvapením se pak v únorovém Holešovsku  
z článku pana starosty dozvídám, že v loňském roce 
bylo do náhonu investováno 300 tisíc. A letos to bude 
500 tisíc. Jako zastupitel o tom nic nevím a tak si na MÚ 
ověřuji, že jedinou investicí v loňském roce bylo 61 tisíc 
na studii řešící „havárii“ vantroků. Práce za 258 tisíc byly 
provedeny teprve letos. Fakturovány byly 13. 2. 2018  
a zařazeny do rozpočtu ke schválení až dne 26. 2. 2018, 
tedy dodatečně. Bez komplexního řešení celé stavby, 
bez majetkového vyrovnání a bez souhlasu dotčených 
vlastníků se může stát, že oněch 300 tisíc bude jen pro-
marněnou investicí, protože výsledné řešení zásobování 
rybníků vodou bude jiné.

Stav těchto vodních staveb je žalostný a je přede-
vším stále větší hrozbou pro své okolí, kterému hrozí 
nejen újma na majetku, ale i na životech, když se podí-
váte na stav mostu. Dřív nebo později musí město stav 

vyřešit, čím dříve to bude, tím nás to bude méně stát. 
Jak se zdá i v tomto případě se vedení města řídí svým 
oblíbeným „nějak to dopadne“.

Ing. Pavel Karhan
předseda MO KDU-ČSL Holešov,

zastupitel

MLÝNSKÝ NÁHON

PRAVDA Z JINÉHO POHLEDU
Mlýnský náhon začíná nad jezem říčky Rusavy  

v Dobroticích a po katastrální hranici s Holešovem měří 
1,4 km, dále pokračuje zámeckou oborou a ústí do zá-
meckých rybníků. Z hlediska vodního zákona se jedná 
o vodní dílo. Voda do náhonu se odebírá z Rusavy přes 
nápustní (horní) stavidlo na základě „Povolení nakládání 
s vodami“. Provozovatelem a správcem náhonu je Měs-
to Holešov, které je zároveň držitelem „Povolení“. Autor 
prosincového článku uvádí, že práce na náhonu byly za-
hájeny opravou horního stavidla. Pravdou je, že byl pro-
mazán vazelínou převodový mechanizmus, ale stavidlo 
zůstalo i nadále v nefunkčním stavu. V únorovém článku 
již sděluje, že se musí „radikálně“ opravit. Funkční sta-
vidlo je rozhodující pro ovládání odběru vody z Rusavy. 
Ptáme se proto, co bude do té doby, než se stavidlo „ra-
dikálně“ opraví a v jakém termínu k tomu dojde? Tento 
objekt je již léta nefunkční, a navíc v havarijním stavu. 
Nepomůžou mu žádné opravy ale demolice a stavba 

nového objektu s odpovídajícími parametry, umožňu-
jící odběr jen povoleného množství vody. Neovládání 
odběru vody nápustním stavidlem je vlastně porušením 
uvedeného „Povolení“, ale horší je, že neregulovaný prů-
tok způsobuje problémy občanům tím, že jim zaplavuje 
přilehlé nemovitosti zejména v zimním období z důvo-
du zamrzání jeho kolísající hladiny v korytě, ale i v létě  
v době vydatných dešťů. Když se k tomu přidá letitý 
nezájem provozovatele o běžnou údržbu zaneseného 
koryta, tak se účinek přírodních jevů uvedených v před-
cházející větě znásobuje.

Autor únorového článku sděluje, že práce na 
náhonu začaly úpravou úseku náhonu v délce 25 m  
za 300 000 Kč, položením betonových poloskruží na „spe-
ciální beton“. Úprava koryta byla provedena v lednu 2018 
z důvodu několik let trvající „havárie“ v místech akvaduk-
tu (vantrokami) nad Rusavou a pokládání poloskruží má 
pokračovat. Můžeme se domýšlet proč až letos. Změnily 
se snad vlastnické vztahy k náhonu nebo budou volby? 

K tomu lze jen dodat, že celý náhon snad kromě těchto 
rekonstruovaných 25 m je v havarijním stavu a zejména 
v zimním období by měl být bez vody, protože v zastavě-
ném území Dobrotic se jedná v podstatě o otevřený „zá-
vlahový kanál“, který v zimě zamrzá. Během posledních 
45 let se náhon náhodně rekonstruoval hlavně betono-
vými poloskružemi a výsledkem je snížení plochy původ-
ního průtočného profilu o 2/3 a také větší namrzání vody  
v celobetonovém korytě v zimním období.

V havarijním stavu jsou i další objekty náhonu, 
zejména akvadukt (vantroky) Žopky, který hrozí zhrou-
cením a také již rozpadlé stupně. Koryto náhonu je  
v celém úseku od zámecké obory až po stupně zanesené 
štěrkem a bahnem v tloušťce 30 – 60 cm. Termíny na 
opravu akvaduktu, které si dal provozovatel a sdělil Kraj-
skému úřadu jako opatření, nesplnil. Vždyť i v úvodním 
článku únorového vydání Holešovska je citováno přísloví 
„slibem nezarmoutíš“. V článku uvedenou studii rekon-
strukce jsme nikdy neviděli, asi je tajná. Taktéž neznáme 
bez nás schválený manipulační řád. Pravda je taková, že 
když žádáme o zastavení vody z důvodu posečení pod-
máčených břehů náhonu, tak zástupce města nereaguje. 

V únorovém článku autor záměrně vyzdvihuje slo-
žité vlastnické vztahy k náhonu, aby zakryl svoji nečin-
nost, jak vyplývá z neplnění slibovaných termínů. Dle 
našeho názoru vedení města Holešova od zakoupení 
zámku v roce 2005 mělo dost času na řešení výše uve-
dených problémů. Vedení si musí uvědomit, že odkládá-
ním problémů spolu s nezájmem o jeho provoz vytváří 
problémy občanům. Myslet si, že když voda teče, nebo 
havarijní stav vydrží věčně, je chybné.

Za občany V Dobroticích dne 22. 2. 2018 
Ing. Karol Harár

MY PRO VODU – VODA PRO NÁS
Státní podnik Povodí Moravy připravuje již 

pátý ročník úklidové akce „My pro vodu – voda pro 
nás“, která se v Holešově uskuteční v Den světové-
ho zdraví 7. 4. 2018. 

Hlavním cílem akce je vyčistit co nejvíce kilo-
metrů břehů a přispět tak k čistému okolí potoků 
a řek. S tím pomáhají dobrovolníci z řad ochránců 
přírody, studentů, zástupců různých zájmových 
sdružení či jednotlivci. V Holešově bude akce probí-
hat ve spolupráci s SDH Holešov a SVČ TyMy, uklízet 
se budou břehy Rusavy.

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO
Ve stejný den, tedy 7. 4. 2018, bude probíhat 

také Jarní brigáda v Americkém parku. Akce se 
koná v rámci celostátního projektu „Ukliďme svět, 
ukliďme Česko“. Do úklidových akcí se zapojují lidé 
ze všech koutů České republiky. Uklízejí školáci, po-
litici, úředníci, skauti a mnoho dalších. V Holešově 
se organizace ujímá spolek Proud Holešov a debru-
jáři z TYMY. Brigáda bude zakončena společným 
opékáním špekáčků.

K oběma akcím se může přidat kdokoliv z vás. 
Uklízíme všichni. Společně. V jeden den.
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MLÝNSKÝ NÁHON

Oprava náhonu postupně probíhá
Holešov  - Mlýnský náhon je umělý vodní tok, který 

byl vybudován pro napájení několika mlýnů a možná pů-
vodně i pro napájení zámeckých rybníků. Jedná se tedy 
o dílo několik staletí staré a tím také se v něm kumuluje 
spousta problémů. A když se vrátíme do poloviny 20. sto-
letí, tak sloužil především pro napájení vodou všetulské-
ho cukrovaru a také zmíněných zámeckých rybníků. Nyní 
mu zůstal jen poslední účel. V době fungování cukrova-
ru jeho pracovníci tok pravidelně upravovali a čistili. Po 
odstavení náhonu pro cukrovar tyto údržbářské práce 
skončily a náhon začal postupně chátrat (dříve se o něj 
starala vrchnost a mlynáři). Mlýnský náhon je umělým 
otevřeným kanálem. Jde o otevřené koryto, které je v te-
rénu zřetelné v délce asi 2,5 km (mimo zahradu). Náhon 
byl dříve delší, ale koryto je od napájení Trojzubce suché 
a nefunkční.

Pokud si trochu vzpomeneme, tak absence mani-
pulačního řádu se řešila již v 90. letech minulého století, 
tedy v době, kdy se restituoval zámecký areál s dalšími 
nemovitostmi. Již tehdy se jednalo o určení vlastnických 
vztahů. Tedy vlastníka náhonu jako vodního díla a toho, 
kdo se má o toto dílo postarat. S koupí zámku a zahrady 
městem vyvstal další posun v pohledu na problematiku, 
protože město jako vlastník rybníků se muselo zabývat  
i zajištěním dodávky vody do trojzubce.

A v tuto dobu, tedy od roku 2005 se i pohled členů 
zastupitelstva a především rady města začal rozcházet. 
Větší část z důvodu nevyřešených majetkoprávních vzta-
hů preferovali hledání jiných způsobů napájení rybníků 
(čerpání vody z Rusavy, vedení nového přivaděče po dru-
hé straně Rusavy a zavedení do rybníků apod.).

A nyní k posledním rokům. V roce 2015 se problema-
tikou náhonu zabýval místostarosta Ing. R. Doležel s tím, 
že se snažil především vyřešit křížení toku Žopky a náho-
nu. Toto křížení je v majetku Lesů ČR a ty nepovažovaly 
za nutnou opravu tohoto křížení a nechaly věc na městu 
(tedy pokud město opravu zainvestovalo, nebyli by proti). 
A v dalším roce se začaly projevovat vady v toku náhonu, 
jednak v horní části, na vantrokách a poté i za vantroky 
v zahradách. Ale již dříve město, i když není vlastníkem 
vantrok a nikdo se k jejich vlastnictví hlásí, nechalo toto 
zařízení opravit (2014). 

No a v roce 2016 a počátkem roku 2017 se za silných 
lednových mrazů ještě situace zhoršila a průsaky se zača-
ly objevovat na dalších místech, vedení města začalo věc 
řešit tím, že oslovilo odborného projektanta, ať připraví 
studii na opravu celého toku náhonu. Po konzultacích 
také zastupitelstvo města v r. 2017 schválilo částku na ty 
nejdůležitější opravy (300 000 Kč). Je pravdou, že jednání 
s vlastníky pozemků, prodlužování lhůt i výběr dodava-
tele a nepříznivé podzimní počasí opravu posunuly až na 
leden 2018, proto byla i částka z loňského rozpočtu posu-
nuta na letošní. Do rozpočtu 2018 byla tedy částka pře-
vedena a navíc je v něm schváleno i dalších 500 000 Kč. 

A co tedy město má zpracováno ve vztahu k náho-
nu: Je vypracován manipulační řád, který ale potřebuje 
aktualizaci. Což oddělení životního prostředí zpracovává. 
Je zpracována studie oprav od Ing. Hladiše a tím i do jisté 
míry sestavena představa a postup oprav. Ty je ale nyní 
možné provádět především ve vztahu k vlastnickým vzta-
hům jen jako havárii. Jednání s vlastníky je složité, přede-
vším, když si kladou vůči městu podmínky vztahující se 

k jiným oblastem (např. k územnímu plánu). První část 
oprav již tedy proběhla a letos se počítá s pokračováním 
oprav v zahradách za vantroky (jde o ty největší průsa-
ky) a také s opravou všech tří nejdůležitějších stavidel. 
Jednak to nátokové nad Dobroticemi, bude vybudováno 
staronové na vantrokách a třetí je v zámecké zahradě  
u hájenky. Funkčnost těchto zařízení a jednoznačné urče-
ní správce by mělo zajistit i regulaci náhonu tak, aby ne-
ohrožoval zahrady a stavení kolem toku. Současně bude 
postupně zpracována projektová dokumentace na řešení 
těch nejvíce problémových míst (tok kolem rybníku Ka-
čák, křížení s Žopkou, kaskáda v jedné ze zahrad – vedení 
bokem apod.).

V posledních letech město Holešov investovalo do 
opravy fasád a střechy zámku přes padesát milionů ko-
run a velké částky šly do údržby a oprav zahrady. A další 
finanční prostředky nešly do tohoto zařízení pro mnoho 
jiných potřeb města směřovat. Z tohoto důvodu byl asi 
náhon trochu v ústraní. To ale neznamená, že by se ne-
řešil a oprava se nepřipravovala. Podobně jako pokračuje 
spolupráce s rybáři o údržbě a čištění toku. A podotknu, 
že stále nejsou všichni zastupitelé přesvědčeni o potřebě 
investic do náhonu. Právě kvůli nevyřešeným majetko-
vým vztahům.

A jen pro informaci, další aktuální problémy s tímto 
tokem jsou v Dobroticích na Kačáku (břehy), voda prosa-
kuje na hřiště, zásahy stavebníků bylo koryto narušeno, 
existují na něm černé stavby, pravidelně se v něm proje-
vují vandalské zásahy apod. 

Rudolf Seifert

Tesco spustilo již 4. kolo našeho grantového progra-
mu „Vy rozhodujete, my pomáháme“, který si dává za cíl 
podpořit občanské iniciativy a komunitní projekty, které 
přispívají ke zlepšování kvality života. Přihlašovat se je 
možné do 1. 4. 2018.

Grantový program „Vy rozhodujete, my pomáháme“ 
společnosti Tesco a Nadačního fondu Tesco je spuštěn, 
jako i v předchozích letech, ve čtyřech zemích střední 
Evropy zároveň (Česká republika, Slovensko, Polsko, Ma-
ďarsko). Během předchozích výzev bylo v České republice 
doručeno celkem 1769 přihlášek, z nichž vzešlo 270 ví-
tězných projektů, které byly podpořeny celkovou částkou  

Grantový program „Vy rozhodujete, my pomáháme“ spuštěn

Je za námi úspěšná bruslařská sezóna 

8 100 000 Kč. Tyto peníze putovaly např. na podporu 
aktivit dětských domovů, péči o pacienty v terminálním 
stádiu nemoci, služby pro seniory, obnovu dětských hřišť 
a komunitních zahrad apod. Oblíbenost programu doklá-
dá i zapojení zákazníků Tesca, kteří ve všech třech před-
chozích kolech odevzdali v hlasování o nejlepší projekty 
téměř 11 milionů hlasů.

Na základě úspěchů a zkušeností z předchozích let 
byl letos navýšen objem udělených grantů. Ve 4. kole pro-
gramu tak na konci hlasování Nadační fond Tesco poprvé 
podpoří všechny tři finalisty v každém z 90 soutěžních 
regionů ČR:

1. místo - 30 000 Kč,
2. místo - 16 000 Kč,
3. místo - 10 000 Kč.

Důležité termíny:
Přihlašování: 19. 2. - 1. 4. 2018
Hlasování: 7. 5. - 4. 6. 2018
Vyhlášení vítězů: červen 2018

Více informací o programu, pravidlech a přihlašování 
projektů do 4. kola naleznete na stránkách https://itesco.
cz/pomahame/

Bruslení v romantickém prostředí zámecké zahrady 
se letos velmi osvědčilo. Nahrávaly tomu jak nadprůměr-
né teploty, tak i nedostatek sněhu na lyžařských svazích 
i běžkařských stopách. Možnosti zimního sportování se 
tak dost zúžily a kroky mnoha lidí, toužících po pohybu, 
vedly právě na kluziště. Užili jsme si 2 měsíce na ledě, 
nechybělo slavnostní zahájení, show s hokejisty, kte-
rou připravilo Městské kulturní středisko ve spolupráci 
s Rádiem Zlín, ani karneval na ledě holešovského TyMy 

centra. Lidé si oblíbili hlavně víkendové bruslení, ale 
ani v týdnu kluziště nezelo prázdnotou. Dopoledne jej 
zaplňovaly školní skupiny, odpoledne jednotlivci a večer 
hokejisté. Brusle si letos nazulo zhruba 7000 bruslařů 
starších 6 let, více než 80 hokejových skupinek a více než 
230 školáků. Hojně využita byla také možnost zapůjčení 
bruslí, která byla využita ve více než 300 případech. Zají-
mavostí je, že ačkoliv byl led tvořen navzdory plusovým 
hodnotám na teploměru, náklady byly zhruba srovna-

telné s loňským rokem. Pracovníci Technických služeb 
se s veškerou technikou naučili velmi dobře pracovat  
a zvolili vhodnou strategii.  Také se o kluziště svědomitě 
starali po celou dobu jeho provozu a díky nim nenastaly 
žádné větší komplikace. Na celkové vyhodnocení akce 
si ještě počkáme, ale už teď lze tvrdit, že kluziště letos 
předčilo veškerá očekávání. 

Hana Helsnerová



20 | holešovsko www.holesov.cz

Holešov – Dne 24. 3. 2018 od 9 do 14 hodin se bude konat den otevřených dveří na meteostanici  
v Holešově. 
Návštěvníci budou seznámeni s prací meteorologa - pozorovatele a mohou si prohlédnout zařízení stanice i pří-
stroje na meteo-zahrádce.

Den otevřených dveří na meteostanici

POZVÁNKY



březen 2018 | 21

Auto moto burza, bleší trh a veteráni 
opět na Výstavišti Floria Kroměříž

Letošní druhá dubnová neděle bude již podruhé patřit na Vý-
stavišti Floria v Kroměříži všem nadšencům Auto moto a krásných 
nablýskaných veteránů. Opět bude k mání vše, co se týká motoris-
mu – náhradní díly, součástky, komponenty na zemědělskou tech-
niku, ale i starožitnosti či vojenské a hasičské sběratelské předmě-
ty. Nově se pořadatelé rozhodli, že při Auto moto burze uspořádají 
klasické bleší a sběratelské trhy, které mají na kroměřížsku letitou 
tradici, proto jim bude věnován celý pavilon A. Pomyslnou třešnič-
kou na dortu všech milovníků motorismu bude expozice desítek 
luxusních závodních veteránů, která bude pro návštěvníky připra-
vena v pavilonu B. Majitelé nejrůznějších historických vozidel mají 
vstup zdarma, své skvosty mají možnost vystavit na zadní volné 
ploše G. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

MYSLIVOST A PŘÍRODA nabídne stovky trofejí, sokolníky, dílnu 
pro děti i zvěřinové guláše

Kroměřížské výstaviště pořádá od 23. do 25. března již pátý ročník prodejní výstavy MYSLIVOST A PŘÍ-
RODA. Návštěvníky ohromí stovky vzácných trofejí zvěře, jarní svod psů loveckých plemen, ukázka sokolníků  
i soutěž o nejlepší zvěřinový guláš.

„Letošní ročník výstavy Myslivost a příroda jsme se rozhodli zaměřit na aktivní vyžití pro celou rodinu. Malí 
i velcí si u nás budou moci vyzkoušet laserovou, tudíž bezpečnou, střelbu na létající terče, ochutnat z desítek 
skvělých zvěřinových gulášů, vytvořit si ze dřeva svého zajíce či sovu nebo shlédnout ty nejlepší díla naší vý-
tvarnické soutěže na téma Probouzející se příroda,“ říká manažerka výstavy Andrea Majdová. 

Výstava Myslivost a příroda nabídne odborné i laické veřejnosti tradiční chovatelskou přehlídku trofejí zvě-
ře ulovené v okrese Kroměříž v roce 2017. Sokolníci zde představí své svěřence, se kterými se ti odvážní mohou 
nechat vyfotografovat. Po celou dobu výstavy představí svou práci profesionální umělečtí řezbáři i studenti 
Střední školy nábytkářské z Bystřice pod Hostýnem. 

Zajímavou novinkou bude venkovní laserová střelnice na létající terč, která simuluje skutečnou brokovou střelbu. 
Děti i dospělí se 
mohou zapojit do 
soutěže o nejlepší-
ho střelce. Vítězové 
získají volnou vstu-
penku na libovol-
nou akci pořáda-
nou kroměřížským 
výstavištěm. 

Součástí vý-
stavy budou i de-
sítky prodejních 
stánků se vším, 
co potřebujete do 
lesa, na hory či na 
vodu. 

INZERCE

až 1500,- Kč

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

STUDIO 365 hledá nové tváře pro reklamu 
od 9-27 a 28-45 let. Tel.: 605 427 271,
 9-12 h. www.studio365.eu 
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Holešov – Druhý únorový víkend jsme se z Hole-
šova vydali na Slovensko zahájit sezonu 2018 závodem 
Winter Sprint v délce 8km hrubým terénem s 20 překáž-
kami. Mrazivé počasí neodradilo od závodění ani děti, na 
start dětského závodu Spartan Kids se postavili šestiletý  
Milánek Dvorník z Hlinska pod Hostýnem a desetiletý 
Tomáš Nguyen z Holešova. Oba kluci se těchto běhů 
účastní s nadšením a neskrývají radost hlavně z vod-
ních a blátivých překážek. Jako tým jsme obstáli velmi 
dobře, celkové umístění bylo 55. místo ze 130 přihlá-
šených týmů!! Statečně se drželi úplní nováčci, kteří si 
zimní běh vybrali jako svůj první, všichni běh dokončili 
a obstáli i v překonávání překážek. Na zimních závodech 
na závodníky čekají zejména uměle vytvořené překážky 
typu přelézání, plazení, zdolávání vysokých sítí a stěn, 
hod oštěpem, šplh, memory test, nošení nebo tahání 
břemen, balance a také přírodní překážky, které se pře-
konávají v terénu, jako jsou příkopy, klády a podobně.

Spartan Holešovský region bude dále aktivně po-
kračovat v činnosti, další závod poběžíme na konci dub-

Spartan Holešovský Region zahájil sezonu 2018 
na v Kutné hoře a to i s účastí na Spartan Charity, kde se 
celý výtěžek věnuje na pomoc nemocným dětem. Dále  
v červnu v Koutech nad Desnou a v září na Lipně. Trénu-
jeme pravidelně několikrát v týdnu dle vypsaných udá-
lostí na facebookových stránkách, tréninky jsou velmi 
rozmanité... od běžeckých, přes silové, až po trénování 
reálných překážek. Velmi se také věnujeme dětem, od 
jara do podzimu pro ně pořádáme tréninky formou re-
álného běhu Spartan Kids a děti se také aktivně účastní 
závodů samotných. Ke skupině se může přidat každý, 
kdo chce okusit něco nového, trochu netradičního. Zá-

Jak náročné jsou tréninky a v jaké podobě si závod-
níci vychutnají sladkou odměnu, nám prozradila duše 
celé tréninkové skupiny Kamila Nguyenová. 

Trénujete poctivě v jakémkoliv počasí, neod-
radí vás ani mráz nebo déšť. To je určitě skvělá 
průprava. Pociťujete zlepšení s každým závodem? 
Nebo je každý závod tak specifický, že se na něj 
nedá stoprocentně připravit?

Samozřejmě, zlepšení je znát po každém závodě, 
už víme, co nás čeká, a do čeho jdeme, lze se na to po 
zkušenosti s tímto typem překážkového běhu připravit. 
Je to hodně o tom, že trénujeme opravdu za každého po-
časí, venku v terénu. Stoprocentně se připravit nejde, ale 
můžeme hodně věcem předejít. K nějaké přípravě fyzické 
patří i příprava duševní, nutností je se posunout za hrani-
ce komfortu, dobře snášet bolest a vydržet velkou zátěž.

Ty osobně jsi odběhla již několik závodů, kte-
rý byl nejnáročnější? 

Pro mě byl nejtěžším závodem v září Spartan Beast 
v Liberci, 28km hrubým terénem + 35 překážek včetně 
vodních, u mě 320 trestných burpees…velmi ale na ten 
běh vzpomínám… 

Jaké jsou pocity po dokončení závodu? 
Pocit v cíli je nepopsatelný - obří radost z dokonče-

ní, překonání svých sil, pocit štěstí, když dojdete k vy-
tyčenému cíli. Spartanem koluje okřídlené heslo, které 
stoprocentně platí a to že: „Pochopíš až v cíli!“

Jezdíte na závody u nás a na Slovensku, ne-
chystáte se třeba dál do zahraničí?

Ano, chystáme. Kromě závodů v České republice  
a na Slovensku letos část týmu vyrazí do Polska. 

Letos máte hodně nováčků, jak jsou na tom? 
Nováčci jsou na tom dobře, mají odvahu a velkou 

chuť okusit nejen základní běh Sprint, ale chtějí jít  
i dále, někteří poběží na konci června Super v Koutech 
nad Desnou a na konci sezony na Lipně Spartan Beast. 
Tím dokončí trojici obtížností běhu a složí takzvanou Tri-
fectu. Přesto, že jsou velice věkově a výkonnostně rozdíl-
ní, dobře se s nimi pracuje, na tréninky chodí pravidelně  
a mají chuť se hýbat.

Vyzkouší tedy už letos některý ze závodů? 
Nováčci už sezonu zahájili během Spartan sprint 

ve Valčianské Dolině na Slovensku, kde obstáli velmi 
dobře, na konci dubna poběží další Sprint v Kutné hoře  
a pokračují během Super v červnu v Koutech nad Des-
nou, někteří z nich zakončí sezonu složením Trifecty  
v září na Lipně.

Co bys poradila zájemcům, kteří by rádi, ale 
zatím se neodvažují k vám přidat?

Poradila bych, aby překonali strach a prostě přišli. 
Strach je jediné, co limituje. Tempo a zátěž přizpůsobí-
me, bereme ohled na slabší. Někdo mezi nás jen přijde, 
bez cíle běžet Spartan, hledá pohyb nebo dobrou partu, 
někdo si tento běh vyzkoušet chce.

Jaké doplňující akce plánujete? 
Pro letošní rok plánujeme pravidelně 2x týdně tré-

nink, dále pak velmi úspěšné venkovní dětské tréninky  
v zámecké zahradě, kde hojně využíváme terénu a vody. 
Zapojili jsme se také do programu „za normální holky“ 
a další společné akce. Veškeré události, termíny akcí  
a informace naleznete na našem fb profilu Spartan Ho-
lešovský region. 

Hana Helsnerová

vodů se účastní nadšenci napříč všemi věkovými sku-
pinami, počínaje dětmi a věkem 50+ konče. Rádi vás 
vezmeme mezi sebe, seznámíme vás s děním kolem  
a v neposlední řadě rozhýbeme. Spartan se běhá ve 
třech úrovních, můžete zkusit jako nováček Sprint  
5+ km a 20+ překážek, také Super 13+ km a 25+ pře-
kážek nebo (jako pokročilý běžec) obtížný Beast v délce 
20+ km a 30+ překážek. Pokud se vám podaří odběh-
nout od každého běhu v roce alespoň jeden, z krásných 
dělených medailí složíte takzvanou Trifectu.

Kamila Nguyenová

Pochopíš až v cíli!

SPORT / ROZHOVOR 

Radio Kroměříž rozdává skvělá polední 
menu v rámci soutěže Tohle rádio žeru

STOP ohřívaným obědům z krabiček v práci, díky nové soutěži na Rádiu Kroměříž si můžete na oběd 
zajít do vaší oblíbené restaurace. A zadarmo! Nejposlouchanější regionální rádio na Kroměřížsku přináší totiž 
další úspěšnou soutěž! Každé všední dopoledne rozdává polední meníčka a lahodné pokrmy. Pravidla sou-
těže jsou jednoduchá: pošlete své jméno a telefonní číslo na soutez@radiokromeriz.cz. V okamžiku, kdy Vám 
zavoláme z Radia Kroměříž, musíte se představit sloganem „ TOHLE RADIO ŽERU“ a vyhráváte. Proto slogan 
nesmíte vypustit z hlavy! Soutěž začíná od 12. března 2018 a první restaurace, se kterou se bude soutěžit je 
Restaurace Bouček na Velkém náměstí v Kroměříži. Nabízí denní, víkendové a degustační menu, široký výběr 
vín a příjemné interiéry v historickém centru města. Díky soutěži tak posluchači můžou poznat oblíbené 
restaurace v našem regionu. Do soutěže se můžou zapojit i restaurace v Holešově. Více informací o soutěži 
najdete na stránkách www.radiokromeriz.cz nebo si nás nalaďte na frekvencích 103, 3 FM nebo 107, 0 FM. 
Polední meníčka a lahodné pokrmy se rozdávají každé všední dopoledne mezi 10. a 11. hodinou. Zkrátka 
TOHLE RADIO ŽERU každý den na Radiu Kroměříž. 
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Dětský karneval opět po roce
Holešov – Společensko kulturní sezónu nastartoval 

v holešovské sokolovně Dětský karneval konaný oddílem 
sportovní gymnastiky T. J. Sokol Holešov. 

Přestože chřipkové období bylo právě na vrcholu, ob-
jevovaly se malé obavy, že se tělocvična nezaplní. Je prav-
da, že dětí bylo o malé procento méně, než obvykle, sál 
byl přesto nabitý dalšími účastníky – rodiči i příbuznými. 
I ti se chtěli podívat, jak se bude jejich ratolest pohybovat 
v ráji masek a jak obstojí v různých hrách.

Hudbu zajistil pan Lukáš Leško, který také pro děti 
připravil soutěže a hry. Dětem se to zcela jistě líbilo, ne-
boť vlastně každý vyhrál minimálně bonbón. Takže byly 
všechny nadšeny. Hudba doprovázela celé odpoledne  
a i ty nejmenší se s radostí a energií vrhaly do všech mož-
ných tanců. Dokonce spontánně vytvářely vláčky a v rytmu 
disko prošmejdily celou taneční plochu. Nesměla chybět ani 
malá a velká tombola, která byla letos opět bohatá a pestrá. 
Za to děkujeme sponzorům, kteří nám do tomboly přispěli.

Obohacením programu pak bylo již tradiční vystou-
pení holešovských mažoretek a také vystoupení dětí z od-
dílu sportovní gymnastiky, které předvedly část vystou-
pení, které nacvičují na Všesokolský slet. Ten se uskuteční 
letos v Praze.

Holešov – Letos jsme již potřetí absolvovali pří-
pravu na Holešovský galavečer v kolébce našeho spor-
tu - v Thajsku. Strávili jsme čtrnáct dní v provincii Krabi,  
v klubu Chalamkaw gym. Jednalo se o doposud naši 
největší výpravu čítající 15 trénujících z České republiky. 
Dva týdny dvoufázových tréninků nám daly strašně moc 
zkušeností, které se tři naši zástupci pokusili prodat při 
zápasech s místními bojovníky. Přestože všichni tři čeští 
zápasníci prohráli, tak ostudu jsme rozhodně neudělali. 
Nejzkušenější z Čechů, Marek Novosad ze Zlínského Sad 
gymu, který má na svém kontě již 23 zápasů, prohrá-
vá na technické KO s thajským soupeřem, který ve své 
kariéře odboxoval přes 150 zápasů. Holešovský Jan Na-
vrátil s pouhými pěti zápasy odboxoval všech pět kol se 
soupeřem se sto zápasy, a ve svých čerstvých 18ti letech 
prohrává se ctí na body. Robin Šmíd, který je odchovan-
cem našeho klubu, momentálně studující a trénující  
v Brně, se v hlavním zápase večera utkal opět s thaj-
cem se stovkou zápasů. A přestože jich Robin má jen 

Holešovští thaiboxeři opět trénovali v Thajsku
jedenáct, tak taktéž odboxuje všech pět kol i přes tržnou 
ránu na čele po zásahu loktem, a prohrává na body. Thaj-
ské publikum odmění jeho výkon bouřlivým aplausem. 
Chtěl bych ocenit nasazení našich sportovců a především 
to, že všichni z nich si na tento tréninkový camp vydělali 
peníze na letních brigádách. 

Mgr. Osokin Petr, trenér

Ve změti princezen, čarodějů, rytířů, králíčků, bale-
tek a všech dalších masek, které byly letos opravdu velmi 
různorodé, měla velkou práci porota určit nejhezčí nebo 
nejzajímavější masku. Poroto byla sestavena ze tří ná-
hodně vybraných rodičů, aby byla volba co možná nejob-
jektivnější. Za nejhezčí masku, tedy masky, byl určen pár 
Rumcajs s Mankou, kteří dokonce měli u sebe i malého 
Cipíska. Na přiložené fotografii se nakonec můžete sami 
přesvědčit, že tento nápad byl skutečně dobrý a cenu si 
tyto děti určitě zasloužily.

Odpoledne uteklo jako voda a po vypuštění mnoha 
desítek balónků, které se na děti snesly, byl karneval  
u konce. Mnohým dětem se stále nechtělo domů, tak ješ-
tě na krátkou poslední chvíli zkoušely klouzavé kreace na 
velké a vyprázdněné ploše tělocvičny, ale nakonec i tito 
opozdilci museli odejít.

Všichni jsme byli rádi, že se všechno zdařilo a hlavně, 
že byly děti spokojené a veselé, o čemž svědčil neustále 
plný parket. Doufáme, že i příští rok bude stejně vydařený 
jako ten letošní.

Hana Georgiánová, 
výbor T. J. Holešov   

KOUPÍM STARÉ PIVNÍ LAHVE 
s litými nápisy 

a vše kolem piva. 
Tel.: 734 282 081
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Krajské kolo ve šplhu středních škol
Holešov – Tradiční středoškolská disciplína – šplh 

na tyči děvčat a šplh na laně hochů – přilákaly k účasti 
v únorovém krajském kole 48 závodnic a závodníků ze 
zlínského regionu. Pořadatelem soutěže byly Krajská 
rada Asociace školních sportovních klubů ČR Zlínského 
kraje, SZŠ Kroměříž a Zlínský kraj. Při krajském finále špl-
haly třikrát dívky na tyči s přírazem 4,5 m, hoši rovněž 3x 
překonávali tutéž vzdálenost na laně bez přírazu. 

Šplh patří již řadu let k výstavním disciplinám zá-
stupců kroměřížského okresu a nejinak tomu bylo i letos: 
medailové příčky obsadili až na jednu výjimku výhradně 
zástupci domácích škol. Závodu dominoval krásný výkon 
Zuzany Drlíčkové, závodnice Tauferovy SOS veterinární 
Kroměříž, která v prvním pokusu dosáhla výborného 
výkonu 2,47 s; v kategorii hochů jí zdatně sekundoval 
zástupce holešovské policejní školy Dušan Neimeister  
s pěkným časem 3,50 s.  

Závody proběhly v tělocvičně Střední zdravotnické 
školy Kroměříž a pořadatelský tým v čele s Kateřinou 
Kováčovou se postaral o jejich bezchybný průběh. Mezi 
rozhodčími nechyběl ani garant šplhu a silového čtyřbo-
je za AŠSK Mgr. Daniel Kolář, který je zároveň hlavním 
pořadatelem finále Poháru AŠSK ve šplhu, jež proběh-
ne 22. - 23. 3. v Holešově. Pořadatelům krajského kola  
a všem závodníkům patří poděkování za předvedené vý-

Stříbrná Monika Jindrová na Grand Prix Ostrava v Judu

kony, postupujícím týmům přejeme co nejvíce úspěchů 
při republikové soutěži.

Výsledky: družstva dívky:
1. Arcibiskupské gymnázium Kroměříž  
2. VPŠ a SPŠ MV Holešov  
3. Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž

jednotlivci dívky:
1. Zuzana Drlíčková
(Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž)
2. Natálie Oravcová
(Arcibiskupské gymnázium Kroměříž)
3. Markéta Kubátová
(Arcibiskupské gymnázium Kroměříž)

družstva hoši: 
1. VPŠ a SPŠ MV Holešov
2. SPŠ Zlín
3. Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž

jednotlivci hoši: 
1. Dušan Neimeistr (VPŠ a SPŠ MV Holešov)
2. Antonín Franek (VPŠ a SPŠ MV Holešov) 
3. Petr Zajíček (VPŠ a SPŠ MV Holešov)

Mgr. Svatava Ságnerová
viceprezidentka AŠSK ČR

SPORT

Nejstarší MTB maraton v České republice oslaví svoje čtvrtstoletí
30. 6. – 1. 7. se v Holešově uskuteční jubilejní 25. ročník Bikemaratonu Drásal České Spořitelny. Jeden z nejkultovnějších cyklistických závodů na horských kolech v České 

republice. Historie tohoto závodu sahá až do roku 1993, kdy se jel v Hostýnských vrších takzvaný nultý ročník.
Tradiční trasa 178 km je zařazena do mezinárodního kalendáře UCI, jako závod kategorie maratonů World Series. Znamená to větší zájem o náš závod u zahraničních 

týmů a závodníků. Zároveň tak splníme podmínky pro žádost o pořadatelství Mistrovství světa nebo Evropy v maratonu.
Na další novinku se mohou těšit závodníci na ultramaratonské trati Force Obr Drásal.  K příležitosti 5. ročníku zařazení trasy do závodu, pořadatelé připravili trasu dlouhou 

200 km s převýšením 6 000 metrů! Trasa se uchází již po druhé o pořadatelství Mistrovství ČR v ultramaratonu K trase na 117 kilometrů a extrémnímu Force Obr Drásalovi se 
v sobotu připojí i oblíbené dětské závody - Junior Trophy. Sobotní program slavnostně ukončí koncert a ohňostroj. 

Nedělní program nabídne celkem 3 trasy. Oblíbenou trasu B na 55 kilometrů, kratší trasu C na 37 kilometrů a Fitness jízdu na 15 kilometrů. 
Chcete být i vy spojeni s touto sportovně – kulturní událostí roku? Být spojeni s tradicí, hodnotami fairplay a aktivně se podílet na pořádání této akce? Rádi Vás uvítáme 

mezi námi. Pro zdárný průběh těchto závodů potřebujeme min. 300 dobrovolných pořadatelů. Požadované činnosti spočívají např. v obsluze na občerstvovacích stanicích, 
pořadatelské činnosti v místě startu a cíle, potřebujeme další pořadatele a regulovčíky po trasách závodů. Nabízíme finanční odměnu a vzhledem k výročnímu čtvrtstoletí, 
jubilejní „drásalovské“ triko.

Dne 17. 2. 2018 proběhl velice prestižní turnaj pro 
mladší a starší žáky - žákyně v Ostravě – mezinárodní 
turnaj Grand Prix. Tento turnaj je důležitý pro závodníky 
z důvodu následné kvalifikace na Mistrovství a Přebory 
ČR. Vzhledem k nemocnosti a jarním prázdninám bylo 
za náš klub nominováno pouze 5 závodníků. V kategorii 
mladších žáků a žákyň to byla závodní premiéra pro Lu-
káše Gabrhela a Moniku Jindrovou. Monika se přechodu 
z kategorie mláďat do silnější kategorie nebála, do no-
vého roku vstoupila s bojovností a elánem a v kategorii 
do 32 kg se jí podařilo vybojovat skvělé druhé místo, 
kdy podlehla až ve finále v Golden score (prodloužení 
zápasu) soupeřce z Polska. Moniku za odvedený výkon 

velice chválíme, na tomto turnaji je stříbrná medaile vel-
mi cenná a výsledek jí zajisté pomůže ke kvalifikaci na 
Přebor mladších žákyň ČR 2018. Monika měla na turnaji 
bilanci 3 vítězství, 1 porážka. V kategorii st. žáků dále 
reprezentovali náš klub Jakub Hanák, který obhajoval 
loňské 3. místo, Lukáš Adamuška a Petr Bárta. Jakubovi 
se ve váze do 42 kg podařilo porazit první dva soupeře, 
dále se bohužel nedostal, když podlehl soupeřům v dal-
ších dvou zápasech. Vzhledem k velmi silné obsazenosti 
a náročnosti turnaje byly výkony všech našich závodníků 
pěkné a doufáme, že následující měsíce závodní sezóny 
budou pro naše sportovce taktéž úspěšné. Děkujeme 
všem za reprezentaci klubu.
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Holešov – Po nepříjemném překvapení z konce 
loňského roku (kdy město Holešov odmítnulo již při-
dělenou dotaci na digitalizaci kina Svět) přichází série 
dobrých zpráv.

Kino v Holešově žije (i když by mohlo ještě více). 
Svou troškou do mlýna pravidelně (zhruba ve čtvrtlet-
ních intervalech) přispívá spolek Každý může pomáhat  
a iniciativa Holešovské kino. Na konci února proběhlo 
další z řady klubových promítání. Tentokrát byl na pro-
gramu velmi zajímavý a povedený snímek o posledních 
létech Karla Čapka pod názvem Člověk proti zkáze. Úvod 
k filmu přednesl znalec českého filmu pan Vítězslav 
Tichý. V sousedící kavárně Biograf můžete zhlédnout 
tematickou výstavu filmových materiálů, kterou rovněž 
připravil pan Tichý.

Bystřici pod Hostýnem čeká na začátku dubna velká 
filmová událost. Hlavními hosty letošního Bystřického 
filmového jara budou velká jména české kinematografie 
– herec Vladimír Pucholt a herec/režisér Jan Kačer. Bě-
hem třídenního festivalu bude ke zhlédnutí řada snímků 
(mimo jiné) související s uvedenými hosty. Bystřice si 
z kinofilmového pohledu zaslouží další uznání také za 
hojně navštěvovaná promítání pořádaná Okrašlovacím 

Holešovské kino: dobré zprávy z domova i z okolí

VÝROČÍ - DUBEN 
1. 4. 1938 Zemřel RYMNICKÝ František, vl. jm. František Navrátil. Kněz, působil v Kostelci u Holešova, v Holešově a ve Vyškově. Od r. 1904 domský vikář a úředník konzistoře  

v Olomouci. Napsal knihu o výchově „Domácí výchova v duchu křesťanském: návod k dobré výchově dítek“, dále „Dojmy z pouti do Svaté země: 9. - 31. srpna 1910“, 
„Vzpomínky na pouť Lurdskou od 29.7. do 12.8. 1912“, „Nová píseň k svatému Josefu a k Panně Marii v Betlémě: vánoční koleda literátského bratrstva v Počátkách“. 
(*5.5.1869 v Komňi) – 80. výročí úmrtí

8. 4. 1883  Narodil se TABARKA Ignác, rymický rolník. Pracoval v Holešově i při vykopávkách v terénu s I. L. Červinkou. Účastnil se archeologického výzkumu Rymic a okolí. Člen 
čs. legií v Rusku. Jeho nálezy a sbírky sloužily jako podkladový materiál pro Červinku a Janovského. Dochován je soubor korespondence s Inocencem Ladislavem 
Červinkou, Eduardem Peckem i Rudolfem Janovským. Tabarkovy archeologické sbírky převzalo po jeho smrti Moravské muzeum v Brně. (+9.1.1973) – 135. výročí 
narození a 45. výročí úmrtí

10. 1. 1923 Narodila se ŠEVČÍKOVÁ Kamila, herečka, režisérka, jedna ze zakládajících členek Divadla 6. května v Holešově. Její divadelní život započal v dramatickém odboru  
Sokola pod vedením pana Františka Šrámka, kde byla do roku 1942, kdy byla zatčena gestapem. Pokračoval i v krutém prostředí internačního tábora ve Svato-
bořicích a po skončení 2. světové války pak opět v holešovském divadelním souboru. Když v roce 1946 započala činnost Divadla 6. května, stala se oporou všech 
režisérů v inscenacích dramatických, komediálních, v loutkovém divadle i v organizační práci. Později se sama stala režisérkou a věnovala se zvláště tvorbě pro děti. 
Byla pracovnicí kulturních akcí, dlouhá léta pracovala na zámku v tehdejším Sdruženém závodním klubu. Pro děti nacvičovala pohádky, zúčastňovala se okresních 
i krajských přehlídek amatérských souborů. Za svou práci byla oceněna  udělením Zlatého odznaku J. K. Tyla (+23.04.2008) – 95. výročí narození a 10. výročí úmrtí

14. 4. 1928 Narodil se BARTOŠEK Lubomír JUDr., vlastivědný pracovník, historik a kronikář města Holešova. Od mládí se věnoval sportu, jako holešovský házenkář vybojoval  
dvakrát titul mistra republiky. Aktivní vlastivědná činnost v městě a regionu, dlouholetý předseda Vlastivědného kroužku v Holešově. Iniciátor mnoha akcí a před-
nášek 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“. Speci-
alizoval se na heraldiku regionu, zpracoval všechny dochované heraldické památky, včetně fotodokumentace. V r. 1999 jmenován kronikářem města Holešova.  
Za tyto aktivity mu byla v r. 2004 udělena Velká pečeť  města Holešova, včetně zápisu do Pamětní knihy. (+25.1. 2014 v Holešově) – 90. výročí narození

 
25. 7. 1933 Narodil se ŠUTERA Alois, akademický sochař. Žák významného sochaře prof. Jana Laudy a prof. Vincence Májovského. Autor sousoší „Radost ze života“ v malém 

parku na Masarykově ulici v Holešově. Umělec je vytvořil nejoblíbenější a osobitou technikou - pálenou hlínou. Jednotlivé bloky sestavoval až na místě v kašně. 
(+24. 04. 1983 ve Zlíně-Lhotce) – 85. výročí narození a 35. výročí úmrtí

a zábavním spolkem a za obnovu pravidelného (cca 
jednou týdně) promítání v kině Sušil. A nakonec také za 
pokrok v debatách o digitalizaci tamního kina ve stan-
dardu DCI.

Dalším pozitivním příkladem z okolí je kino Svět 
ve Valašském Meziříčí. Kino aktuálně prochází velkou 
rekonstrukcí za desítky milionů korun. Znovu otevřeno 
bude v květnu příštího roku.

Dobrou zprávou je to, že i tento rok Státní fond 
kinematografie vypisuje 
dotační výzvu na digita-
lizaci a modernizaci kin 
v celkové výši 10 milionů 
korun. I když stále přetrvá-
vá pachuť z loňského hole-
šovského odmítnutí, není 
zcela vyloučeno, že by  
u městských zastupitelů 
mohlo dojít k přehodnoce-
ní původního neuvážené-
ho rozhodnutí – a o peníze 
na obnovu kina v Holešově 
by se opět zajímali.

Těšte se s námi na další promítání v Holešově – ať 
už ta s přispěním spolku Každý může pomáhat a iniciati-
vy Holešovské kino, nebo zajišťovaná jinými pořadateli. 
Jako příklad a tip pro vás: na léto se opět chystá promí-
tání Kinematografu bratří Čadíků.

Michal Šuráň
Iniciativa Holešovské kino, holesovskekino.joomla.com

Mgr. Svatava Ságnerová
Každý může pomáhat, z.s.

VÝROČÍ / PŘÍSPĚVKY
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TYMY

TYMY

19. – 23. 3. Srdíčkové dny – charitativní sbírka
22. 3. Premedical – centrum preventivní medicíny -  
možnost  vyšetření od 9.00 do 20.00, informace a při-
hlášky v TYMY 
22. 3. Beseda o zdraví s Ladislavem Čapkem – Premedi-
cal Brno – od 18.00
24. 3. Sedmikvítek 2018 – republikové finále rukoděl-
né soutěže, 10.00 – 15.00 dílny pro veřejnost, počet 
míst omezen, přihlášky předem v kanceláři SVČ - TYMY,  
v 17.00 galavečer
25. 3. Vítání jara - v 10.00 sraz u ZUŠ Holešov, společná vy-
cházka přes Žopy do Přílep k myslivecké chatě, zde proběh-
nou hry pro děti, soutěže, přírodovědná sazka, táborák atd.
26. – 28. 3. Velikonoční jarmark – prodejní výstavka 
drobných keramických a výtvarných výrobků
27. 3. Velikonoční kreativní dílna – zdobení kraslic a ma-
lování anilínovými barvami, pletení tatarů
28. 3. Přišlo jaro do vsi – tradiční velikonoční pásmo pro 
děti MŠ a ZŠ
29. 3. Velikonoční prázdniny v TYMY – od 9.00 do 16.00 
– otevřený domeček
4. – 6. 4. Španělský týden – vaření španělského jídla, 
terapie smíchem, kvíz o Španělsku, španělština pro za-

Plán činnností TYMY březen/duben
čátečníky, populární španělské písně a tance pro děti i 
dospělé, karaoke, španělský film, workshop flamengo, 
hrátky s dětmi, překvapení
7. 4. Ukliďme svět, ukliďme Česko - od 9.00 v Americkém 
parku, jarní úklid v rámci celostátního projektu zakončí-
me opékáním špekáčků
8. 4. Všetulská hůlka - mezinárodní nepostupová mažo-
retková soutěž od 9.00 v zámku Holešov 
11. 4. Taneční show – od 18.00, v programu se představí 
taneční páry TK Gradace včetně současných mistrů i vice-
mistrů ČR, a tanečníci mezinárodních tříd
9. - 15. 4. FESTIVAL „OČIMA GENERACÍ“ 
9. 4. Sousedé plus – od 17.00 setkání v SVČ – TYMY  
v rámci mezigeneračního projektu, více informací na 
www.sousede-plus.cz
12. 4. Výstava prací dětí z kroužků SVČ a Centra pro seni-
ory Holešov od 14.00
12. 4. Setkání dětí a seniorů v rámci projektu festival 
Očima generací 
12. 4. Turnaj ve stolním tenise - od 15.30 v ICM
12. 4. Koncert folkových zpěváků Slávka Janouška a Lubo-
še Vondráka – v 19.30 v SVČ – TYMY, předprodej v kan-
celáři TYMY

13. – 14. 4. Noční deskohraní - od 18.00, přihlášky do 19. 4.
14. 4. Florbalový turnaj – pro neregistrované hráče, re-
gistrace v 9.00 hodin v TYMY, Hráči v poli: 3+1 (brankář)
15. 4. Muzikál „Karkulka“ v podání žáků ZUŠ Holešov  
a Jiřího Kuhla, nastudování Katka Jurášková - od 15.30  
v divadélku SVČ – TYMY
19. 4. Premedical – centrum preventivní medicíny -  
možnost  vyšetření od 9.00 do 20.00, informace a při-
hlášky na www.premedical.cz
24. 4. Den Země – od 9.00 do 12.00 v zámeckém parku, 
v případě nepříznivého počasí v tělocvičně TYMY
24. 4. Den Země s debrujáry - od 14.30 do 16.30 na dvo-
ře TyMy (v případě nepříznivého počasí v budově TyMy) 
- aktivity s ekotematikou pro veřejnost
25. 4. Kouzlení s moosgummou – od 16.00, tvořivá dílna 
pro děti i dospělé

VYHLAŠUJEME SOUTĚŽ „O NEJVESELEJŠÍ KRASLICI“ 
– své výtvory noste do SVČ – TYMY do 26. 3.
ANKETA „SRDCE NA DLANI“ -  dejte své hlasy svým 
oblíbeným vedoucím kroužků, pedagogům a dalším 
pracovníkům do 31. 3. 2018, anketní lístky + schránka 
jsou k dispozici u služby TYMY a také ve školách.

Děti ze Zrníčka se s úspěchem zúčastnily 
pěvecké soutěže o Hanáckého Kohóta

V Kroměříži se 7. února konala okresní přehlídka pěvecké soutěže o Hanáckého Kohóta. Této soutěže se zúčastnili 
také zástupci folklorního souboru Zrníčko z SVČ – TYMY. Všem děvčatům patří velká pochvala za odvahu vystoupit před 
porotou a rodičům za ochotu a spolupráci. Máme velkou radost z úspěchu Magdalény Kuciánové, která v nejmladší 
kategorii vyzpívala postup do oblastního kola v Prostějově, které se bude konat v dubnu. Přejeme jí hodně úspěchů.

Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ-TYMY

Ve společenské hale SVČ TyMy proběhlo první břez-
novou sobotu základní kolo soutěže Dívka roku 2018.  
V holešovském středisku proběhla tato akce již po osmé. 
Celkově se v České republice jednalo o devětadvacátý 
ročník soutěže, která hledá půvabnou, inteligentní a ta-
lentovanou slečnu od 13 do 15 let. Dívkou roku si prošly 
i vítězky České Miss Gabriela Kratochvílová a Tereza Chle-
bovská, modelky Vlaďka Erbová či Ester Berdych Sátorová 
nebo třeba populární herečka a držitelka Českého lva 
Jana Plodková. Soutěžících dívek se letos v Holešově sešla 
šťastná sedmička. 

Pod vedením Olgy Peškové si účastnice nastudovaly 
úvodní choreografii, lektorka Kateřina Kašíková s nimi 
připravila sestavu na jumping trampolínkách, učily se 
chodit na předváděcím molu a vypilovaly svá volná vy-
stoupení. Úderem třetí hodiny odpolední začala první ne-
veřejná část soutěže dvěma disciplínami - testem znalostí 
a zkouškou zručnosti. Výkony dívek hodnotila devítičlen-
ná porota v čele s Renatou Mejzrovou.

Korunka Dívky roku putuje do Kroměříže
Děvčata si ani nestačila vydechnout a už se přiblížilo 

zahájení galavečera. Po úvodní choreografii, představení 
dívek a poroty, jsme mohli sledovat výkony soutěžících  
i v dalších disciplínách. Při rozhovoru s moderátorkou 
Monikou Michálkovou jsme slyšeli jejich názory. Ve sku-
pinkách dívky cvičily a ve volných disciplínách se snažily 
porotu přesvědčit o svém talentu. Vyvrcholením veče-
ra byla jednoznačně módní přehlídka společenských 
šatů. Nakonec porota poslala do castingu ČR Kristýnu 
Němčekovou z Kroměříže, Nikol Vaculíkovou z Komárna, 
Anhelinu Morzhul z Loukova a Annu Doleželovou z Bys-
třice pod Hostýnem.

Velké poděkování za zdařilý průběh večera si zaslouží 
i dvě desítky sponzorů, bez kterých by soutěž této úrov-
ně vůbec nemohla proběhnout. Mezi největší mecenáše 
základního kola v Holešově již tradičně patří firma Novo-
donia, Raab Computer, Visage Institut, cestovní kancelář 
Bohemian Tour a pánové Zdeněk Vašík a Petr Bartošek.

Za SVČ TyMy Barbora Winklerová          

Tvůrčí dílny získávají 
na oblibě

Holešovské volnočasové středisko otevírá od ledna 
jednou měsíčně své dveře zájemcům o tvoření. Kreativní 
dílny se nesou vždy poslední středu v měsíci v jiném duchu. 
V lednu jsme odlévali svíčky a v únoru vyráběli keramické 
květináče. Březen je měsíc svátků jara - Velikonoc, a proto 
otevřeme brány všem zájemcům o pletení tatarů a dekoro-
vání kraslic. Vajíčka nazdobíme technikou voskového reliéfu. 
V dubnu máme připraveno kouzlení s moosgumou. Měsíc 
květen úplně vyzývá k tomu vyrobit si nějakou parádu, tak-
že se dámy mohou těšit na jemné hedvábí. No a naše tvůrčí 
počínání zakončíme těsně před vysvědčením technikou, 
kterou si vyberou sami návštěvníci našich dílen.

Okamžik odpočinku a pohody je v TYMY během tvůrčího 
počínání zaručen. O dobrou náladu není zkrátka nikdy nouze.

 Barbora Winklerová - SVČ TYMY

Nedělní bruslení 
zpestřil karneval

Veselé a hravé melodie plynoucí první březnovou ne-
děli ze zámeckého kluziště potěšily přítomné a rozzářily oči 
nejen drobotiny v představě zajímavých bruslařských figur. 
Maškarní odpoledne připravilo ve spolupráci s městem Ho-
lešov SVČ TYMY. Karnevalem na ledě se tak trochu loučila  
i zima, jejíž vláda se blíží konci. Nechyběly soutěže a taneč-
ky, které ke každému karnevalu neodmyslitelně patří. Mladí 
hokejisté v klaunovských kostýmech navnadili přítomné 
předvedením několika cviků svého sportovního umění. Ba-
vili se zkrátka všichni – malí i velcí, v kostýmech i bez.

  Barbora Winklerová – SVČ TYMY
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Na shledanou, zimo!

Pavel Daďa

Stanislav Julíček

Jiří Šedivý

Bohdana Bíbrová

Dagmar Žaloudková



Vychází 20. března 2018. Periodický tisk územního samosprávného celku. 
Vychází v Holešově 12x ročně. MK ČR E 12040. 
Vydavatel: město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČ 00287172.  
Tisk: TYPOservis Holešov, náklad 6 000 ks. 
Redakcí nevyžádané rukopisy a neotištěné příspěvky nevracíme ani se k nim 
nevyjadřujeme. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Adresa 
redakce: HOLEŠOVSKO, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov. Redakční 
uzávěrka vždy 5. den daného měsíce. Redakční rada si vyhrazuje právo nezařadit 
příspěvky zaslané po uzávěrce. 
Kontakt: Bc. Hana Helsnerová, tel.: 774 359 921,
e-mail: hana.helsnerova@holesov.cz; www.holesov.cz

Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

KONCERTY:
Věra Martinová a přátelé
18. dubna, v 19 hodin, zámek Holešov
Vstupné: předprodej 250,- Kč/ na místě 350,- Kč

MUSICA HOLEŠOV
J. S. BACH  - Mše h-moll
27. dubna, v 19,30 hod. (pátek), zámek Holešov
Účinkují:  Czech Ensemble Baroque
Sólisté: R. Kružíková, P. Radostová, P. Olech, J. Kubín, V. Čížek,  
J. M. Procházka, M.Vacula
Dirigent: Roman Válek
Vstupné:  sektor A:  24/170,- Kč, sektor B = 190/140,- Kč

VÝSTAVY
Výstava grafiky, malby a keramiky Lenky Illy Bílkové
27. února – 30. dubna, Městská knihovna

Tomáš Janeček, fotografie
fotografie z cest inspirované světlem a stíny
arkády zámku do 31. 3. 2018

Výstava Volného výtvarného sdružení Valašský názor,
Zámecká galerie Holešov, do 31. 3. 2018

AKCE, PŘEDSTAVENÍ
Holešovský Blešák
17. března, 8 – 12 hod., sobota, zámek Holešov, 
Vstupné:  40,- / 20,-  Kč 

Večer bojovníků, 
22. března, v 17 hod., zámek Holešov,  

Kulturní servis - březen/duben
Divadelní představení – ROŠÁDA
5. dubna, v 19,00 hod., Kino Svět
Účinkují: B. Munzarová, M. Procházková, R. Novák, M. Trnavský.
Vstupné:  380,- Kč

PŘEDNÁŠKY
Archeologická sbírka muzea v Holešově a její osudy
12. dubna, 17.00 hod., studovna Městské knihovny v Holešově
Muzeum v Holešově bylo sice otevřeno pro veřejnost teprve na 
počátku roku 1941, avšak jeho archeologická sbírka sahá svými 
kořeny až do konce 19. století. V roce 2017 byla celá muzejní 
archeologická sbírka revidována a laboratorně ošetřena na 
archeologickém pracovišti Univerzity Palackého v Olomouci. 
Právě toto odborné zpracování umožnilo celou sbírku představit 
veřejnosti. Přednáší Mgr. Miloš Hlava, Ph.D., Filozofická fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci, katedra historie, sekce archeo-
logie. Vstupné: 25,- Kč
     
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Všude dobře, doma nejlépe
1. března – 31. května, Městská knihovna Holešov
Výtvarně - literární soutěž pro děti a mládež k 100. výročí vzniku 
Československé republiky.

Noc  s  Andersenem
23. – 24. března, Městská knihovna Holešov
18. ročník mezinárodní pohádkové noci.

Den pro zdraví
7. dubna,  9 – 13 hod., sobota,  prostory  3. ZŠ Holešov,
XI. ročník pro všechny, koho zajímá zdraví, životní styl a vše,  
co k tomu patří.

INZERCI A PŘÍSPĚVKY
 zasílejte na email: 

hana.helsnerova @holesov.cz

Buďte s námi ve spojení 
také na webu 
a sociálních sítích
www.holesov.cz
www.facebook.com/holesov
a nově také na instagramu  
- město #cityholesov
- zámek #zamekholesovofficial
- MIC #visitholesov
- knihovna  #knihovnaholesov

Holešovský chrámový sbor
a Holešovský komorní orchestr

zve na tradiční

VELIKONOČNÍ KONCERT
chrám Nanebevzetí Panny Marie v Holešově

25. březen 2018 
- Květná neděle - v 15.30 hodin

Pěvecký konkurz:
Smíšený pěvecký sbor Moravští madrigalisté z Kroměříže hledá nové zpěvač-

ky a zpěváky do hlasových skupin soprán, alt, tenor a bas. Zkoušky sboru každý 
čtvrtek v 18:30. Nabízíme příjemný kolektiv, vedení profesionálním dirigentem, 
hlasovou výchovu, spolupráci s profesionálními instrumentalisty i zahraniční kon-
certní zájezdy. Sbor je zaměřený na interpretaci vážné hudby - viz http://www.
madrigaliste.cz , pěvecká zkušenost uchazečů je vítána. 

Termíny konkurzu 12. 4., 19. 4., 26. 4. vždy v 18:00 v budově  COPTu v Kromě-
říži, Nábělkova 539/3. Přihlášky posílejte na info@madrigaliste.cz


