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Holešov – V průběhu služební cesty potkali místostarostové města Holešova děti a učitelky
z mateřské školy Radost z Grohovy ulice. Nesly si
s sebou vlastnoručně vyrobenou Morenu, která
skončila v řece Rusavě a snad už spolu s ní konečně
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ÚVODNÍK

děti pochovaly letošní dlouhou zimu. Důkazem
toho, že jaro již přišlo, jsou i čápi, kteří přiletěli na
holešovský pivovarský komín v pondělí 8. dubna,
aby zde vyvedli svá další mláďata.
- red -
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Vychází nové Holešovsko
Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou
první číslo časopisu Holešovsko v novém pojetí. Toto pojetí vychází z rozsáhlých diskusí,
studií a analýz. Nová podoba byla v konečné
fázi posouzena a odsouhlasena redakcí a Radou města Holešova. Důvodem pro změnu
koncepce městského časopisu byl několik let
trvající pokles zájmu čtenářů o Holešovsko.
Za poslední tři roky klesl prodej na polovinu a tento pokles se spíše zrychloval. Čtenáři
oprávněně kritizovali úroveň časopisu, a to
jak jeho strukturu, tak i obsah článků.
Po zralé úvaze bylo rozhodnuto, že od
letošního dubna bude Holešovsko vycházet
jako měsíčník. Pro odlišení od dřívější verze
se výrazně změní jeho grafická úprava, jeho
obálka bude celobarevná. Časopis bude
zdarma distribuován do všech domácností
v Holešově a v jeho místních částech. Rovněž
bude k dispozici ve všech obcích mikroregionu Holešovska i v Holešově samém
(například na Městském úřadě v Holešově,
v Městském informačním centru, v Městské knihovně apod.). Změní se i obsahové
členění Holešovska. Bude obsahovat větší
objem informací o životě ve městě i v celém
mikroregionu.
Pokračování na str. 3 >>>

►

Holešovskou synagogu ozdobila chrámová opona

Holešov – Významnou událostí posledních
dnů, týkající se holešovské Šachovy synagogy, bylo
oficiální předání hodnotného daru – chrámové
opony a dvou hebrejských knih. Opona slouží
v synagoze k zakrytí svatostánku (schránky na
tóru), čímž vlastně odděluje nejposvátnější část
synagogy od ostatního prostoru. V Holešově doposud opona chyběla a bohužel, synagoga nemá
ani svoji tóru, pouze v expozici je k vidění jedna
zapůjčená. Ty původní holešovské dle dostupných
informací skončily před desítkami let v Americe,
kde se dodnes při bohoslužbách používají. Slavnostní událost předání daru se v synagoze uskutečnila v pondělí 8. dubna za přítomnosti dvou
z celkově třech dárců. Byli jimi pan Ross Hedvíček,
český emigrant, který žije v současné době v USA –
Kalifornii a pan Karel Jemelka z Přerova, přes kterého probíhala veškerá jednání mezi americkou,
kanadskou a českou stranou. Poslední z dárců, pan
Luis Dědík, emigrant žijící v Kanadě, který do té
doby oponu fyzicky vlastnil, předávacího aktu přítomen nebyl. Za židovskou obec v Brně, která je
majitelem holešovské synagogy, byl přítomen rabín Šlomo Kučera s rodinou a doprovodem.
Hned v úvodu je nutno říci, že tento skvost
v Ho
lešově máme především díky Vratislavu
Brázdilovi, který je kurátorem městské galerie
a správcem Šachovy synagogy. Hosty i dárce synagogou provedl a povyprávěl o historii židovství
v Holešově, kde v současné době už žádná židovská komunita není. Odpověděl nám také na otázku,
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jakou cestou se mu podařilo tyto
synagogální cennosti pro Holešov získat. „Před pár měsíci jsem
začal přemýšlet a řešit to, že holešovská synagoga nemá svoji vlastní
oponu na svatostánek. Dříve tu
nějaké bývaly, ale ty byly většinou
zapůjčeny z pražského židovského
muzea nebo z muzea v Přerově.
Nyní jsme zde ale několik let neměli žádnou. Věc jsem začal řešit
a hledal způsob, jak nějakou získat. Snažil jsem se proto mluvit
s různými lidmi, co mají vazbu na
Židy ze zahraničí, zda by o něčem
nevěděli, ale bezvýsledně. Pouze se mi podařilo zakoupit jednu
použitou, poněkud poškozenou
oponu přes internet z Izraele, ale
to bylo spíše jen provizorní řešení.
Výrazný zvrat nastal až koncem
ledna tohoto roku, když mi přišel
od pana Břetislava Darebníčka
z Holešova e-mailem odkaz na
internetový blog Rosse Hedvíčka. Původně jsem si myslel, že se
jedná o nějaký spam, ale když
jsem si vše pozorně pročetl, obsah textu vzbudil mou pozornost.
Byl tam příspěvek pana Luise
z Kanady, ve kterém sděloval, že
firma, v níž pracuje, koupila nějakou fabriku, v jejímž skladišti při
vyklízení našli právě tuto oponu
s dalšími textiliemi a dvě hebrejské knihy. Měly skončit v odpadovém kontejneru, stejně jako tam
skončily prý mnohem „cennější“
věci. S povolením majitele firmy
tyto cennosti zachránil.
Zjistil pak, že tam nejspíše zůstaly po nějakém ortodoxním Židu
z New Yorku, jež vlastnil firmu, která
v objektu kdysi působila. Ten však před
11 lety zemřel, stejně tak později i jeho
dědic a dům kde bydleli byl prodán. Poté
Luis řešil, co s oním pokladem dále udělá
a rozhodl se jej darovat na nějaké vhodné
místo. Věděl, že v České republice za války podobné předměty ze synagog většinou
zmizely jinam, nebo byly zničeny, v lepším
případě se dostaly do židovského muzea
v Praze. Většinou tedy v synagogách chybí. Proto o získání předmětů napsal na
hojně navštěvovaném blogu svého přítele
Hedvíčka, s jejich nabídkou vhodnému
zájemci na vhodné místo. Podmínkou
ale bylo, že se nesmí jednat o soukromou
osobu, ani státní či městskou organizaci.
Mezitím se od zveřejnění zprávy už několik
zájemců ozvalo, tak jsem popravdě příliš
nedoufal, že by se mohly tyhle artefakty dostat právě k nám do Holešova. Na zprávu
jsem ale hned zareagoval s tím, že jsem ve
stručnosti popsal, proč by měla být darována právě do Holešova. Na základě dalšího jednání s brněnským rabínem, který
podpořil náš záměr, byla ochotna Židovská obec Brno, která splňovala podmínky
dárce, přijmout tento dar pro holešovskou
synagogu. Dar se skládá především z opony
a dalších textilií, které se v synagoze pou-

žívají. Spolu s nimi jsme získali také dvě hebrejské
knihy“. Ke stáří a původu opony Brázdil dále uvedl: „Její stáří nemůžeme určit, většinou na oponách
bývá datum zhotovení uvedeno, na této chybí. Jeví
se, že je nová, nenese stopy používání. Odhadujeme, že může být maximálně ze 70 – 80. let, ale spíše
mladší. Určena byla zřejmě pro nějakou synagogu
ve Spojených státech. Podle nápisu byla zhotovena
k poctě významného, uznávaného rabína, možná
něco jako světce.“ Cesta jejího objevení v Holešově je podle Brázdila velmi zajímavá, až náhodná:
„Podle mě to nebyla tak úplně náhoda, ba dokonce
věřím tomu, že je za tím jakési vyšší řízení. Opona se totiž objevila právě v době, kdy se připomíná 350 let od úmrtí významného židovského
učence, rabína Šabbataje Kohena (Šacha), podle
kterého je synagoga pojmenována. Tento učenec
v 17. století působil v holešovské synagoze a je na
nedalekém hřbitově i pohřben. Už je to druhá věc,
která se v souvislosti s 350. výročím stala, kdy jakoby náhodou se zde v synagoze objevila relikvie,
která zde prostě má být. Poprvé, před několika
měsíci, se sem dostala Šachova nejvzácnější a nejvýznamnější kniha, která ho nejvíce proslavila.
Objevil jsem ji přes internet u jednoho obchodníka
v New Yorku, což nebyl takový problém, spíše její
cena. Peníze se ale objevily v ten pravý čas. Když
jsem řešil kde je vzít, zničeho nic se ozval dárce. Nabídl částku, která odpovídala ceně knihy a s nadšením souhlasil, aby byla právě na tuto knihu použita. Kniha nese název Siftej kohen (Rty knězovy),
je z roku 1798 a Šach ji napsal již ve svých 25 letech.“
Tradicí tedy je, že oponu většinou synagoze
někdo daruje. V Holešově ji máme až z Kanady
a vzácnou knihu z USA. Obě darované relikvie
oslavují místo, kde žil, zemřel a je pochován veliký učenec, rabín Šabbataj ben Meir ha Kohen
zvaný Šach.
-JZ-

Holešovsko

Město, městský úřad
Organizační změny na MÚ
V prvním čtvrtletí tohoto roku se na základě
rozhodnutí Rady města Holešova uskutečnily určité organizační změny Městského úřadu Holešov.
Jejich důvodem a společným jmenovatelem bylo
zvýšení efektivnosti a pružnosti fungování úřadu
a snížení nákladů na jeho provoz. Při zachování
všech činností úřadu se počet jeho odborů snížil z 10 na 8 – nejmenší odbor školství a kultury
byl v plném rozsahu začleněn jako úsek školství,
kultury a památkové péče do odboru tajemníka
(ten nahradil dosavadní odbor starosty města),

odbor správní a vnitřních věcí byl spojen s odborem dopravním a vznikl tak nový odbor dopravní
a správní. Na základě ekonomických a informačních analýz byl zrušen úsek správy informačních
technologií a jím zajišťovaná činnost byla převedena na dodavatelskou firmu (na základě výběrového řízení), čímž se ušetří významný objem
nákladů. Byla zrušena nadbytečně velká redakce
čtrnáctideníku Holešovsko, jehož náklad poslední
roky prudce klesal, redakční činnost nově koncipovaného měsíčníku přebrali pracovníci úseku

školství, kultury a památkové péče. Byly rovněž
racionalizovány některé činnosti odboru investic
a údržby města a odboru finančního. Snahou vedení města bylo, aby nutné změny byly co nejméně bolestivé.
Se snahou o zefektivnění a zpružnění práce
městského úřadu je spojena rovněž dílčí změna dislokace pracovišť. Ze druhé budovy úřadu
v Tovární ulici, která je pro většinu obyvatel Holešova a obcí mikroregionu špatně dosažitelná, se
do hlavní budovy v Masarykově ulici již přestěhoval odbor životního prostředí. Většina pracovišť městského úřadu tak bude umístěna v jedné
budově s výjimkou odboru sociálních věcí a zdravotnictví, který bude i nadále v budově v Tovární
ulici, kde je rovněž umístěn úřad práce, s jehož
činností práce sociálního odboru úzce souvisí,
a odbor územního plánování a stavebního řádu.
František Fuit

Sprejerům v Holešově brzy odzvoní
Holešov (JZ) – Sprejerství se nám v současné
době rozšířilo a je to problém, který trápí nejen
policii, ale především představitele obce i samotné
občany. Příslušníci oddělení státní policie v Holešově již mají důležité dílčí stopy a proti jednomu
z pachatelů již zahájili správní řízení. Velitel oddělení Policie České republiky v Holešově npor.
Mgr. Jan Novák nám řekl, že spolupracují s policejními odděleními z okolních měst, která podobné problémy trápí. Nápomocna je i městská
policie. „Předáváme si informace, protože sprejeři
mají svoje typické peggy, kterými se prezentují
v různých městech, a tak si navzájem pomáháme
mapovat jejich trestnou činnost,“ uvedl velitel
holešovského oddělení PČR a na otázku, zda jim
v identifikaci pachatelů pomáhá městský kame-

Úvodník
>>> Pokračování ze str. 1
Bude přehlednější - je rozčleněno na
několik rubrik, pojednávajících o dění ve
městě, v okolních obcích, o školství, kultuře,
sportu, spolkové činnosti, sociální oblasti,
podnikání, o místní vlastivědě, historii
a dalších zajímavostech Holešova
a holešovského regionu. Články by měly
být kratší, ale informačně hutnější. Budeme
vděčni všem dopisovatelům za jejich
příspěvky, ale předem upozorňujeme, že
tyto články budou redakčně upravovány,
především kráceny, aby se do jednoho čísla
vešly všechny informace za celý měsíc.
Díky podstatně většímu rozšíření časopisu
do všech domácností a jeho pětinásobně
zvýšenému nákladu se poměrně zvýší i cena
inzerce. Holešovsko bude rovněž ihned po
distribuci v papírové podobě uveřejněno na
webu města Holešov www.holesov.cz.
Na závěr chci popřát všem čtenářům
Holešovska pěkný čtenářský zážitek ze
spousty zajímavých a potřebných informací
v nové variantě časopisu našeho města
a mikroregionu.
Pavel Svoboda
starosta města
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rový systém odpověděl: „Bývají
organizovaní, navzájem se hlídají
a trestnou činnost páchají především v noci. Proto chytit je přímo
při činu je dost náročné. Kamerový
systém nám do jisté míry pomoci
může, ale pokud se podíváme na
místa, která jsou postříkána, tak
se ve většině případů jedná o lokality, které nejsou v dosahu kamer,
nehledě na to, že systém má v noci
dost omezené možnosti záznamu.
Je schopen zaznamenat nějaký pohyb osob, ale jejich identifikace je
téměř nemožná. Proto vymýšlíme
jiná technická opatření, která zde
nemohu specifikovat, a snažíme se
mezi jejich komunitu proniknout.
Dílčí úspěchy v pátrání již máme
a budeme na nich dále pracovat.“ Tímto způsobem se sprejeři „podepisují“.
K žádosti o sdělení jmen pachatelů
stavena před soud.“ V této souvislosti žádá policie
velitel uvedl: „Trestní řízení má svůj vývoj, a pokud
občany o spolupráci a jakékoliv nové poznatky
máme osobu podezřelou, jsme ve stadiu vyšetřování
k možným pachatelům přivítá. Proto kdo si všima státním zástupcem ještě nebylo sděleno obvinění,
ne mladíků s kapucemi na hlavě a spreji v ruce, ať
tak jméno nebo identifikaci pachatele nemůžeme
neprodleně informaci sdělí na linku 158. Příště to
sdělit. Jsem ale přesvědčen, že pátrání bude brzy
může být třeba nová fasáda vašeho domu.
dovedeno do zdárného konce a tato osoba bude po-

Z jednání Rady města Holešova
Zasedání Rady města Holešova dne 25.
března 2013 projednalo celkem 12 bodů. Mimo
organizační záležitosti rada schválila uzavření
smlouvy se společností Telefónica Czech Republic
o provedení překládky telefonického vedení („sítě
elektronických komunikací“) – při budování křižovatky holešovské cyklostezky přes jihovýchodní
obchvat by totiž hrozilo poškození příslušných
kabelů.
Rada dále uložila zpřesnit dílčí vyúčtování
vícenákladů firmy RAPOS za prováděnou rekonstrukci střechy a fasády nádvorní části holešovského zámku a za realizaci projektu „Odstranění
hlavních závad požárně bezpečnostního řešení na
Centru pro seniory Holešov“.
Schválila poskytnutí několika dotací z Fondu
kultury, sportu a vzdělávání holešovským občanským sdružením, a to 42 tis. Kč šesti mládežnickým družstvům SFK ELKO Holešov, o. s., 35 tis.
Kč pěti mládežnickým družstvům Florbalového

klubu Holešov, o. s., 17 tis. Kč třem mládežnickým
družstvům Tělovýchovné jednoty Holešov o. s.,
7 tis. Kč mládežnickému družstvu Dívčího fotbalového klubu Holešov a 30 tis. Kč Holešovskému
komornímu orchestru.
Naopak rada neschválila finanční dotaci pro
obchodní společnost IV-Nakladatelství, s. r. o.
Praha za umístění reklamy města v projektu „Školáci nejen o prázdninách“.
Rada dále schválila udělení Pamětního listu
v deskách paní Ivance Hanzlíkové z Holešova za
dlouholetou a obětavou práci pro kolektiv seniorů
v Klubu důchodců Holešov.
Schválila smlouvu o dílo se společností INNOVA Int., s. r. o. z Ostravy na zpracování žádosti
o dotaci z Regionálního operačního programu
Střední Morava na projekt „Humanizace Centra
pro seniory Holešov“. Náklady na toto zpracování
budou 99 tis. Kč, jsou ale uznatelnými náklady
této dotace.
>>>
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Stručně
speciální ochrannÁ deratizace
města Holešova
▶ Město Holešov v souladu s ustanovením
§ 55 - § 57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, v platném znění, zajistí
prostřednictvím speciální firmy s odbornou
způsobilostí MVDr. Radovana Šindeláře,
SERVIS 3xD, Olomouc v období od 8. dubna
2013 do 30. dubna 2013 jarní etapu speciální
ochranné deratizace na veřejném prostranství města Holešova. Boj proti přenášení
infekčních onemocnění škodlivými hlodavci
může být účinný, jen pokud je deratizační
opatření prováděno pravidelně a důsledně.
Z tohoto důvodu žádáme všechny občany,
organizace a podnikatele na území města
Holešova o maximální spolupráci a provedení deratizace ve stejném termínu. Kromě
vlastního deratizačního zásahu je nezbytné
provést ve svých nemovitostech účinná
opatření proti vniknutí škodlivých hlodavců
a vyčistit objekty od nepotřebných předmětů
a zbytků rostlinného a živočišného původu,
aby neskýtaly pro hlodavce úkryt a zdroj
potravy. Nezapomeňte ani na neobydlené
nebo trvale neužívané objekty.
Pracovní setkání členů
Zastupitelstva města Holešova

▶ V pondělí 8. dubna se uskutečnilo
pracovní setkání členů Zastupitelstva
města Holešova. Jednalo se o neformální
setkání, na kterém zastupitelé prodiskutovali
rozvojové záměry města v oblasti investiční
výstavby, oprav a využití městského majetku,
sociální péče, sportovišť a školství a případný prodej majetku města. Na tomto setkání
nebyla přijímána žádná usnesení, vedení
města informovalo zastupitele o jednotlivých
problematikách rozvoje města a v diskusi
se rozpracovala možná řešení, která budou
předmětem dalšího jednání orgánů města.
-red-

>>> Rada rovněž doporučila jako každý rok
zastupitelstvu města schválit dotaci 3 mil. Kč na
spotřebu energií v městském krytém bazénu.
Zasedání Rady města Holešova dne 8. dubna 2013 projednalo celkem 29 bodů. Mimo organizační záležitost rada doporučila Zastupitelstvu
města Holešova schválit poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Holešova.
Dále rada schválila zřízení věcných břemen na
částech pozemků ve vlastnictví města, na kterých
jsou budovány přípojky distribučních sítí pro E.ON
Distribuce, a. s. a Vodovody a kanalizace Kroměříž,
a. s. Rada rovněž doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí plné moci pro společnost Česká infrastrukturní a. s., aby zastupovala město Holešov
stejně jako v minulých letech na valné hromadě
společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.
Bylo rovněž schváleno vyhlášení výběrového
řízení na veřejnou zakázku Oprava kanalizační
přípojky ke koupališti Holešov.
Rada doporučila zastupitelstvu města schválit smlouvu s Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových o bezúplatném převodu
a smlouvu s paní Martínkovou z Brna o úplatném převodu za cenu 62 tis. Kč částí bývalých
Masných krámů na město Holešov. Město tak
pokračuje ve snaze získat majetkovou většinu na
této mimořádně zajímavé, ale zanedbané lokalitě
v centru města, aby ji mohlo revitalizovat, využít
a zpřístupnit občanům a návštěvníkům města.
Dále se rada zabývala prodeji, nabídkou
prodeje, zveřejněním záměrů prodejů a výpůjčky
menších částí městských pozemků. Definitivní
rozhodnutí v těchto majetkových věcech je v pravomoci Zastupitelstva města Holešova.
Rada rovněž doporučila zastupitelstvu města
schválit dílčí úpravy návrhu Územního plánu Holešov, které vyplývají z operativních potřeb rozvoje města.
Opět se zabývala žádostmi o poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání. Neschválila žádost 1. Základní školy Holešov o poskytnutí
mimořádné dotace na zajištění účasti na akci oslavy 70. narozenin kardinála Duky a rozhodla o tom,
že žádosti o poskytnutí mimořádných finančních
dotací Klubu českých turistů Holešov, Středisku

volného času TYMY, Jednotě bratrské Holešov
a Sboru dobrovolných hasičů Holešov bude řešeno
v rámci tzv. Akce milion 2013.
Rada doporučila zastupitelstvu města schválit rozdělení dotace z Fondu kultury, sportu
a vzdělávání v rámci tzv. Akce milion. V letošním
roce je navrženo rozdělit občanským sdružením
a spolkům celkem 1 879 tis. Kč.
Již tradičně se rada zabývala oceněním významných osobností za rok 2012. Doporučila
zastupitelstvu města schválit udělení ceny města
„Osobnost města Holešova“ MgA. Karlu Košárkovi, klavírnímu virtuosovi, který se mimořádně
aktivně zapojuje do organizování kulturního života v našem městě. Dále rada schválila vyhlášení
nejúspěšnějších sportovců a nejvýznamnějších
osobností v oblasti kultury a volnočasových aktivit města za rok 2012, a to: trenér František Bělíček, organizační pracovník Ing. Jaroslav Bachner
a Jaromír Ondrušák, sportovní kolektiv LK Iktočante Holešov, sportovní naděje do 15 let Jan
Sanétrník, jednotlivci za sportovní úspěchy do 20
let Dominika Stolářová, jednotlivci za sportovní
úspěchy nad 20 let Ing. Radek Doležel, kolektivy
působící v oblasti kultury či volnočasových aktivit
DPS Plamínek, osobnost v oblasti kultury Josef
Hájek a osobnost v oblasti volnočasových aktivit
Jiří Navrátil.
Dále rada schválila udělení Pamětních listů
v deskách představitelům partnerského města Desinič a doporučila zastupitelstvu udělení Pamětní
plakety města Holešova partnerské obci Desinič
u příležitosti 20. výročí samostatnosti Chorvatska.
Rada města se rovněž zabývala parametry
nového Holešovska. V této souvislosti odvolala
z redakční rady časopisu bývalé redaktory F. Sovadinu a R. Rohála a jmenovala do redakční rady
starostu města P. Svobodu.
Nakonec rada doporučila zastupitelstvu
města schválit poskytnutí dotace ve výši 100 tis.
Kč Charitě Holešov na úhradu energií v objektech, ve kterých poskytuje pečovatelské služby.
Kompletní usnesení těchto i předcházejících
schůzí rady města včetně podkladů k jednání jsou
zveřejněny na www.holesov.cz – pravý sloupec
(„Úřad online“).

O sloučení 1. a 2. základní školy je třeba dále diskutovat
Holešov – V prvních měsících letošního
roku rozvířily veřejné mínění nejen myšlenky
o případném sloučení dvou škol ve Smetanových
sadech, ale také neadekvátní reakce některých
spoluobčanů. Ta vyvrcholila rozsáhlou petiční
akcí na podporu samostatnosti obou škol.
V současné době již emoce z velké míry ustaly, ale je třeba na vysvětlenou některé skutečnosti
říci. O variantě sloučení 1. a 2. základní školy se
ve vedení města a radě města začalo diskutovat
v závěru loňského roku. Tyto debaty měly vést
k vyjasnění názorů a záměrů o budoucnosti školství ve městě ve vztahu k těmto dvěma školám. Do
zápisu do prvních ročníků škol (8. února) ale nikdo o této možnosti veřejně nehovořil, aby nebylo
ani náznakem narušeno či ovlivněno rozhodování
rodičů. Po tomto datu pak proběhla jednání s ředitelkami obou škol a dále pak s předsedy školských rad, následně i s vedením škol a školskými
radami a také i zástupcem Sdružení rodičů a přátel dětí při 2. ZŠ. V té době již ale kolovala mezi
lidmi podpisová akce za zachování samostatnosti
2. ZŠ. Významnou část svého programu věnovalo
této problematice také pracovní jednání zastupi-
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telstva města 8. dubna. Z těchto diskusí i přístupu zainteresovaných stran nakonec vyplynulo, že
zřizovatel, tedy město Holešov, nebude v procesu
slučování v současné době nic podnikat.
Argumenty proti vycházejí z historických
souvislostí a současného postavení obou škol,
které např. vyučují podle rozdílných vzdělávacích
programů, mají odlišné učebnice a pojetí výuky apod. Proti těmto argumentům podpořeným
i jistou mírou konzervativnosti (v dobrém slova smyslu) a strachem z něčeho nového ale stojí
několik závažných skutečností. Jde o dlouhodobé podfinancování 2. ZŠ, kdy počet dětí na této
škole balancuje na kritické hranici dvou set a
nynější normativy úhrad od státu jsou postaveny na počtu žáků. Další hrozbou pro financování
škol v městech je připravovaná novela školského
zákona, kdy naši zákonodárci a Ministerstvo školství se chystají podporovat vesnické školy na úkor
městských. Proto nelze počítat s nárůstem žáků
v holešovských školách a naopak lze očekávat snížení úhrad na platy pedagogů od státu. Podobně
alarmující je demografická křivka, i když v dnešní
době stagnuje a do základních škol nyní začína-

jí přecházet silnější ročníky z mateřských škol.
K tomu také patří skutečnost, že se za posledních
deset let počet obyvatel města snížil takřka o osm
set, jeho populace stárne a argumenty o jeho růstu
ve vztahu k průmyslové zóně jsou jen „na vodě“.
Podobně se dá také říci, že i využitelnost tak velké budovy by mohla být větší. Tolik ekonomické
důvody. Jsou ale i další, a to jisté někdy diskutabilní soupeření škol, které mají sídlo vedle sebe,
možnosti na koordinované využívání hřišť a haly,
možnost flexibilnější využitelnosti pedagogů a jejich aprobovanosti, vytvoření silnějšího subjektu
schopného lépe koordinovat svou činnost a odolávat různým tlakům atd.
Každá diskuse je dobrá a také o budoucnosti
školství ve městě je na místě. Po dohodě se školskou
komisí a spolupráci s odbornou veřejností připraví město koncepční materiál, který by měl jednoznačněji analyzovat tuto velmi důležitou a citlivou
oblast. Bylo by špatné odvolávat se pouze na ekonomiku při rozhodování zastupitelstva o chodu města
a zajištění jeho funkcí a je třeba jednoznačně říci, že
to není možné a ani se to neděje.
>>>

Holešovsko

Ale musíme si uvědomit, že v současné
době město má a musí nějakým způsobem udržovat několik velkých a nevyužitých či jen málo
využívaných objektů. Pokud by tento stav přetrvával a prohlubovalo se otálení, nakonec bychom
se dostali do stavu, že už zcela nebudou finanční
prostředky na běžnou údržbu a investice, např. do

infrastruktury - o komunikacích a chodnících ve
městě bychom mohli psát už totiž romány podobně jako o přeplněnosti města auty a dopravou.
A co závěrem? Je dobře, že zastupitelstvo
o problémech města diskutuje a snaží se je ku prospěchu všech řešit a také, že občané mohou a mají
chuť se vyjadřovat a zapojovat se do různých roz-

Pozvánky

Dlouhá zima prodlužuje termíny
oprav komunikací

Pozvánka na připomínku
osvobození
Město Holešov a společenské organizace
Vás zvou na připomínku 68. výročí osvobození města Holešova.
Pondělí 6. května 2013 v 17 hodin
Památník padlých na Městském hřbitově
V Holešově
Pozvánka do Količína
So 27. 4. 2013 - 12. ročník pálení čarodějnic - sportovní areál – od 17.00 hod.
Pá 3. 5. 2013 - Osvobození obce - průvod
od budovy OV a položení věnců k pomníku padlých - 19.00 hod.
So 4. 5. 2013 - Oslavy sv. Floriána v Rymicích - 17.00 hod. - kostel Rymice
So 1. 6. 2013 - Dětský den – od 14.00 hod.
- sportovní areál

Holešov - S příchodem jara se v plné nahotě
objevily škody na komunikacích všech tříd. Podle vyjádření SUS (Správa a údržba silnic) a ŘSZK
(Ředitelství silnic Zlínského kraje) tak poničené komunikace tyto organizace po žádné zimě
doposud nezaznamenaly. Jedná se především
o komunikace II. a III. tříd, které jsou ve správě
Zlínského kraje. V Holešově a na Holešovsku je situace navíc komplikována obchvatem přes Tučapy
a Prusinovice, který je také ve velmi špatném stavu. V Holešově je zcela poničena a takřka nesjízdná komunikace v ulici 6. května, podobně je plná
děr Palackého ulice, Přerovská a další místa.
Pracovníci města si dobře uvědomují havarijní stav těchto cest a několikrát osobně (i písemně) jednali s vedením obou výše jmenovaných organizací, ale bohužel musíme respektovat počasí
i kapacitu těchto firem. Hlavním problémem ale

hodnutí. Přesto je třeba říci a potom také respektovat, že někdo musí určité rozhodnutí udělat - ale
i nést za něj zodpovědnost - a má zájem posouvat
město dále ve vztahu k současné i předpokládané
situaci v zemi a Evropě.
Rudolf Seifert, místostarosta

je, že na kvalitní opravy nebyl k dispozici materiál, protože nepracovaly „obalovny“, a také teploty stále balancující kolem nuly a déšť se sněhem
neumožňovaly opravu. V době, kdy budete číst
tyto řádky, by snad již měla oprava ulice 6. května
probíhat. Technicky by měla být silnice zastříkána
asfaltem a následně vyplněny díry. Tím by mělo
být docíleno větší přilnavosti směsi s povrchem
a kvality oprav a prodloužení její životnosti. Tato
komunikace ale vyžaduje celkovou a generální
opravu, protože pouhé zaasfaltování dřívějšího
povrchu – žulových kostek – nemůžeme brát jako
konečnou variantu. Komunikace je ale kraje a jeho
organizace odpovídají za její stav a na finančních
prostředcích závisí, zdali a kdy dojde k opravě
a celkovému řešení ulice.
R. Seifert

Pozvánka do Žop
28. 4. v 15.00 hod. - Vítání občánků v budově OV
30. 4. Pálení čarodějnic – mateřská škola,
zahrada
Pozvánka na sv. Hostýn
27. 4. Tradiční mezinárodní hasičská pouť
(20. ročník) – v 9.45 hod. řazení průvodu,
v 10.30 hod. mše sv.
RS

Dny města Holešova 2013 - pozvánka
Každoročně město Holešov připravuje program, kterým si připomíná nejen svá výročí a historii, ale také jím chce vyzvednout potřebu sounáležitosti svého společenství a podpořit spolkový život. Podobně tomu
bude i letos počátkem května. Termín „Dnů města Holešova“ se již ustálil
na počátku května a ve dnech 9. až 12. května budou předány slavnostně
a oficiálně finanční podpory města zástupcům občanského sektoru (tzv.
Akce milion), o den později si připomeneme 20. výročí založení Městské
policie Holešov, v sobotu 11. proběhne folklorní odpoledne, v podvečer
budou oceněny osobnosti města a v rámci festivalu Musica Holešov vystoupí v zámku Pražský filharmonický sbor. V neděli pak proběhne mše sv.
za město a k připomínce sv. Jana Sarkandera a také pogratulujeme nejvzácnějším lidem na světě – maminkám - v rámci Dne matek.
Program Dnů města Holešova
Čtvrtek 9. 5.
Předání grantů města Holešova – zámek, velký sál, v 18 hod.

Duben 2013

Pátek 10. 5.
Připomínka 20. výročí založení Městské policie Holešov – střelnice Dobrotice, zámek
Sobota 11. 5.
14.00 - Oficiální zahájení slavností
14.00 - 17.00 Vystoupení folklorních souborů a promenádní koncert – zámecký park
16.30 - 18.30 Ocenění osobností města a předání dalších cen – sala terrena
19.00 Koncert festivalu Musica Holešov – Pražský filharmonický sbor zámek
Neděle 12. 5. 2012
9.30 Slavnostní mše za město a sv. Jana Sarkandera – kostel N. P. Marie
14.00 Připomínka Dne matek – sál kina Svět
R. Seifert
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Mikroregion

Jednání obcí mikroregionu
Holešovsko proběhlo v Žeranovicích

Žeranovice – Starostové mikroregionu se letos poprvé sešli v Žeranovicích.
Jednání proběhlo ve čtvrtek 4. dubna na zámečku v řídil ho lechotický starosta Ing. Petr Maňásek. Na programu bylo hned několik bodů. Nejprve proběhla
prezentace firmy, která provádí pasportizaci veřejného osvětlení tzv. „na klíč“.
Pasportizace je jednou z podmínek při přidělování a čerpání dotací z různých
dotačních programů. V současné době si tuto službu zainvestovala obec Kostelec
u Holešova. Dále starostové řešili likvidaci nebezpečných odpadů v obcích mikroregionu. Za tímto účelem bude objednán „putující“ kontejner, který se postupně vystřídá ve všech jednotlivých obcích mikroregionu. Svoz by měl proběhnout
v průběhu května a června. Na doporučení města Holešova bude také přistaven
do místních částí Holešova. Harmonogram bude včas zveřejněn. Dále se řešila
protipovodňová opatření a místní rozhlasy v některých obcích. Koordinaci provede opět mikroregion. Hovořilo se rovněž o možnostech a využití různých nabídek projektů na vzdělávání starostů a pracovníků obecních úřadů. Posledním
bodem oficiálního programu bylo seznámení se závěrečným účtem a rozpočet
na rok 2013. Hospodář svazku Ing. Oldřich Stískal sdělil, že závěrečný účet, ve
kterém je zohledněna rovněž dotace na výše zmíněná protipovodňová opatření,
činí 4 miliony a 733 tisíc korun. Rozpočet pro letošní rok počítá s částkou 300
tisíc korun a dále s příspěvkem od jednotlivých obcí, který je stanoven ve výši
15 korun na jednoho obyvatele obce a města. Následovala neformální diskuse.
- JZ -

Kultura

Blue Effect přilákal do New Drive
Clubu rekordní počet návštěvníků

Holešov (JZ) – Díky pestré programové nabídce Městského kulturního střediska Holešov
(MKS) si v sobotu 23. března přišli na své milovníci starého českého bigbeatu. Zásluhou dobrých
vztahů s ředitelem MKS Holešov Pavlem Chmelíkem přijala pozvání a v holešovském zámeckém
Nev Drive Clubu vystoupila legendární rocková
kapela Blue Effect, která naprosto zaplnila kapacitu Drivu. Tento rockový bonbonek si přišlo vychutnat více než tři stovky hostů. Přivítal je ředitel
MKS Chmelík a krátce uvedl kapelu. Téměř všichni chtěli být muzikantům co nejblíže, pod pódiem
proto bylo docela narváno a doslova nedýchatelno. Pro návštěvníky, kteří si chtěli hudební zážitek
užít při kapce dobrého moku za stolem, přenášela
obraz i zvuk velkoplošná obrazovka. Muzikantská
čtveřice publikum určitě nezklamala, když hrála
bez přestávky téměř dvě a půl hodiny. Poté kytarista a bard skupiny Radim Hladík ohlásil, že konec
koncertu měl být již asi před půl hodinou. Publikum lačné přídavku je z pódia nechtělo pustit.

Bylo ale vidět, že perfektní atmosféru v klubových
prostorách si užívají i sami muzikanti. Posluchače potěšili a dali pár svých starých kousků Rejdit,
Sluneční hrob, Ej, padá, padá, Zázrak jedné noci
aj. ještě k dobru. Po dlouhé děkovačce následovala
autogramiáda a prodej cédéček kapely.
V průběhu více než čtyřiceti let kapelou prošla celá řada skvělých českých muzikantů. Jediným
původním členem je v současné době kytarista
Radim Hladík, který se obklopuje mladými muzikanty. Honza Křížek, nar. 1974 – zpěv, kytara,
klávesy – který působil již v mnoha hudebních seskupeních a slýchat ho můžeme jako moderátora
na pražském rockovém rádiu Rock Zone 105,9.
Václav Zima, nar. 1972 – bicí – hudební vzdělání
získal na Konzervatoři J. Ježka (obor bicí nástroje).
Stejně jako ostatní prošel mnoha hudebními tělesy. V současné době působí pouze v Blue Effectu,
od roku 1996 se také věnuje výuce bicích nástrojů.
Nejmladší člen skupiny Wojttech, nar. 1981. Jeho
hudební začátky se datují rokem 1987, kdy se začal
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učit hře na trubku, dalšími nástroji byly pozoun
a kytara, od roku 1997 hraje na basovou kytaru.
Navštěvoval též kurzy na Konzervatoři J. Ježka
v Praze. Za sebou má též dlouhou řadu projektů.
Blue Effect je česká rocková skupina založená v roce 1968 baskytaristou Jiřím Kozlem,
kytaristou a zpěvákem Vladimírem Mišíkem
a bubeníkem Vlado Čechem. Na druhém českém
beatovém festivalu, který se uskutečnil v prosinci
1968 v Lucerně, byla kapela vyhlášena objevem
roku, kapelou sezóny, Radim Hladík hudebníkem
sezóny a skladba Sunny Grave, zpívaná v počeštěné verzi jako Sluneční hrob, skladbou sezóny.
V průběhu své existence používala kapela různé
varianty svého názvu: The Special Blue Effect,
Modrý efekt, M Efekt či M. Efekt. Jejím hlavním
a jediným stálým členem je kytarista Radim
Hladík. První desku s názvem Meditace provázely problémy ohledně textů a asi nejznámějšími
skladbami jsou Čajovna a Sluneční hrob.
Text a foto Jana Zapletalová
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Při tónech Haydnova oratoria rozjímali posluchači
S velkou nadsázkou řečeno, porušili organizátoři a návštěvníci nedělního koncertu (24. března od 16.00 hodin) ve farním kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Holešově přísné zásady předvelikonočního postního období přímo obžerstvím
v kulturním a duchovním smyslu. Provedení
oratoria „Sedm posledních slov Ježíše Krista na
kříži“ od Josefa Haydna bylo skutečnou hostinou, poskytující opravdovou rozkoš sluchu a duši
posluchačů. Společný projekt Holešovského chrá-

mového sboru vedeného Janem Kotasem
a Holešovského komorního orchestru vedeného Ivo Kurečkou s vynikajícími hosty
se opravdu mimořádně podařil a zaplavil
posluchače úžasným vodopádem skvělé
duchovní hudby klasicistního Haydnova
génia. Nastudování oratoria špičkovým
českým dirigentem Jaroslavem Mikušem,
působícím dlouhodobě v Portugalsku, se
ukázalo jako velmi šťastné a dostalo se na
úroveň profesionálních těles,
samozřejmě také díky hostujícím sólistům - Kristýně
Vylíčilové (soprán), Kateřině
Hlouškové-Dostálové (alt),
Janu Gottwaldovi (tenor)
a Romanu Hozovi (bas).
Vážná, pomalá a především vznešená a krásná hudba a zpěv, ilustrující citáty z Nového
zákona poslední chvíle Ježíše Krista
při jeho umučení, byla skvělým doprovodem poslední postní - Květné
neděle před velikonočními svátky.
A přes tuhý, nepříjemný mráz a silný vítr si stovky diváků nenechaly
tento zážitek ujít - kostel byl naplněn
k prasknutí. A jistě se nenašel nikdo,
kdo by litoval tu trochu zimy, kterou

bylo třeba přetrpět, protože krása celého oratoria
podstatně víc všechny zahřála alespoň na duši.
Spojení špičkových holešovských hudebních těles
(HKO a HChS) pod taktovkou evropsky proslulého dirigenta a za účasti špičkových sólistů se opět
ukázalo jako velmi šťastné, vidíme vznikat tradici,
která se stává jedním z pilířů uměleckého rozkvětu našeho města. Takže co nejdřív na shledanou!
Text Karel Bartošek
Foto Jana Zapletalová

Divadelní soubor KORÁLEK se představil v Holešově
Holešov – S pohádkovým divadelním představením Kouzla skřítků, kterému jako předloha
posloužila známá pohádka Obušku, z pytle ven od
K. J. Erbena, se v neděli 17. března v kině Svět
představil divadelní soubor KORÁLEK. Ten vznikl při Základní škole (ZŠ) a Mateřské škole (MŠ)
speciální Kroměříž. V tomto školském zařízení
vyučují děti s různým stupněm mentálního postižení z Kroměříže a širokého okolí. Dojíždí sem
i několik dětí z Holešova. „Počátky činnosti divadelního kroužku sahají až do roku 2005. Do té
doby jsme s dětmi nacvičovali pouze krátká divadelní pásma. Potom vznikla myšlenka sehrát obsáhlejší pohádkové představení. Za tímto účelem
se spojily dvě třídy ze ZŠ praktické a ZŠ speciální,“
uvedla ke vzniku souboru režiséreka Ivana Baštincová. S dětmi nacvičují v rámci hodin literární
výchovy a čtení formou a metodou dramatizace.
Soubor tvoří žáci ve věku od osmi do osmnácti let.
Letos sdružuje 28 dětí a osm pedagogů. Partnery
jsou také rodiče, kteří obstarávají kostýmy pro své

malé herce. Pohádka, kterou uvedli v Holešově, je koncipována k 20. výročí založení
ZŠ a MŠ speciální. Ve sbírce na dobrovolném vstupném, z prodeje drobných výtvarných prací žáků a na darech od sponzorů
zde bylo vybráno celkem 9.960 korun. Ty
škola smysluplně využije na zakoupení nových kláves pro divadelní soubor. „Jednou
za dva roky, začátkem listopadu, se zúčastňujeme festivalu – divadelní přehlídky
zájmové umělecké činnosti mentálně postižené mládeže v Mladé Boleslavi, která
nese název Slunce svítí všem. Nacvičovali
jsme kratší hudebně dramatické pásmo, se
kterým jsme vystoupili na vernisáži výtvarných a literárních prací žáků ZŠ a MŠ speciální. Ta proběhla v Knihovně Kroměřížska
25. března. V podobném duchu budeme
nacvičovat i na Den matek. Divadelní sezonu
ukončíme v měsíci květnu na přehlídce divadelních souborů základních škol Pohádková Kromě-

říž. Naše příznivce na tyto akce srdečně zveme,“
dodala závěrem Baštincová.
Text a foto Jana Zapletalová

Knižní novinky v Městské knihovně - duben 2013
Beletrie
BENGTSSON, Jonas T. – Pohádka: napínavý příběh.
BIGAS, Jiří – Cochcárna: kniha o moderním šílenství.
CÍLEK, Roman – Trnitá cesta géniů: literatura faktu, následuje po čtenářském úspěchu knihy Vyvolenci bohů...?
COELHO, Paulo – Rukopis nalezený v Akkonu:
fikce prodchnutá univerzálními hodnotami se
prolíná se skutečnými historickými událostmi.
COHEN, Jean-Michel – Román o dietách: kniha je
kombinací literatury faktu a románu.
ELLIS, Warren – Planetary: slavná komiksová série.
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GIDEON, Melanie – Manželka 22: vtipný a výstižný román o ženách a pro ženy.
GLUCHOVSKIJ, D. A. - Soumrak: dobrodružný
román.
MATYÁŠOVÁ, Beáta – Karla v pasti: psychologický román hlavně pro ženy.
NESBO, Jo – Netopýr: kriminální román s psychologickými prvky odehrávající se v Austrálii.
SHELDRICK, D. J. - Africký příběh lásky: strhující
příběh z exotického prostředí popisuje životní osudy Daphne Sheldrickové.
Naučná literatura
DOLEŽALOVÁ, Alena – Základní krabičková dieta

HAMANN, Brigitte – Habsburkové: reprezentativní lexikon se 400 životopisnými hesly členů jednoho z nejmocnějších panovnických rodů Evropy
– dynastie Habsburků.
HERZMANN, J.; KOMÁREK, M. - Proč právě Zeman?
KLÍMA, Jan – Dějiny Afriky
McINTYRE, Anne – Ájúrvéda od A do Z
MENŠÍKOVÁ, Radana – Psí záležitosti
aneb V hlavní roli pes
PROŠEK, Pavel – Antarktida: kniha je první původní českou monografií o Antarktidě. VESELSKÁ,
Magda – Archa paměti: publikace věnovaná více
než stoleté historii pražského židovského muzea.
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Vzpomínka
na Kamilu Ševčíkovou
(10. 1. 1923 – 23. 4. 2008)
V letošním roce by se paní Kamila Ševčíková – výrazná a významná herečka a režisérka
Divadla 6. května – dožila 90 let. Divadlu se
věnovala od mládí, hrála role malé i velké,
a to s obrovským nasazením, byla oporou
celého souboru D6K. S velkou láskou a trpělivostí se věnovala režijní práci v oblasti divadla pro děti. Divadlo jí bylo vším,
byla ochotna mu věnovat všechny své síly
a schopnosti. Děkujeme!
Za všechny přátele
H. Stehlíková
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Knihy pro dětské čtenáře
BEŠŤÁKOVÁ, Eva – Číslicové pohádky
BREZINA, Thomas – Kouzelný hrad. Dračí pohár
CATEL – Bezva Bára: Uličnický komiks.
EIBER, Hans – Jak chytit velkou rybu: pro začínající sportovní rybáře
HARE, Lucinda – Ta, která tančí s draky: Kouzelný
fantasy příběh.
MRÁZKOVÁ, Eva – Knížka o knížce: Jak taková
knížka vůbec přichází na svět.
RIORDAN, Rick – Bohové Olympu. Znamení
Athény: Chystá se setkání řeckých a římských polobohů...

STOLIČNÝ, Petr – Nové pohádky o dopravních
značkách: na konci knihy čeká na děti kvíz.
WEST, David – Mozek: podíváte se dovnitř lidského těla prostřednictvím jeho kontrolního orgánu,
mozku.
Další knižní novinky a fond knihovny na www.
knihovna.info.cz nebo www.knihy.knihovna.info.cz
Iž

Pozvánky

Holešovsko

Školství
Měsíc v TYMY

Zrníčko oceněno na oblastní přehlídce
folklorních souborů v Prostějově
Jako každý druhý rok se i letos 9. 3. 2012 konala v kroměřížském kulturním domě postupová krajská přehlídka dětských folklorních souborů.
Porota hodnotila pět souborů – Ječmínek Mysločovice, Malý Ječmínek
z Chropyně, Hulíňáček Hulín, soubor z Martinic a naše Zrníčko Holešov.
Protože letos byla přehlídka velmi brzy, děti si pod vedením stréca Michala
a tety Katky připravily obměnu vánočního pásma a nazvali ho „A SPAŤ“. Do
krajského kola v Prostějově postoupil Ječmínek Mysločovice, Malý Ječmínek
z Chropyně a i děti ze Zrníčka byly velmi pochválené a získaly postup. V krajském kole 23. 3. 2013 porota hodnotila devět souborů a čtyři z nich ocenila.
Zrníčko získalo Cenu poroty za pěknou práci s nejmenšími dětmi.
Kateřina Němcová
„Mládí“ z TYMY se setkalo s princem Edwardem
13. 3. 2013 se konalo slavnostní předávání Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE-Award) v Černinském paláci, v sídle ministerstva zahraničních věcí v Praze, za účasti prince Edwarda. TYMY – SVČ Holešov mělo na
této slavnosti také své zastoupení a to Alžbětu Kastelíkovou, Karolínu Vaclachovou, Štěpána Ševčíka, Petra Kolaříka a vedoucí skupiny Jarmilu Vaclachovou. Nejvyššího stupně ocenění dosáhl Petr Kolařík, který společně s dalšími
30 mladými lidmi z ČR obdržel diplom a odznak z rukou prince Edwarda.
Měli jsme velkou radost, že jsme mohli princi Edwardovi předat malý dárek,
keramický zvoneček z Valašska, a chvíli si s ním také popovídat. Je to nesmírně milý a příjemný člověk, který se velmi živě zajímal o naše aktivity. Velkým zážitkem pro nás byla také prohlídka Masarykova apartmánu, který je
i v současné době využíván ministrem zahraničních věcí, hlavně při schůzkách „mezi čtyřma očima“. Po celém světě je do programu DofE Award zapojeno už 8 milionů mladých lidí ze 140 zemí.
Členové DofE Award při TYMY – SVČ HOLEŠOV – Bětka, Kája, Štěpán
V TYMY se uskutečnilo společné zasedání PDM Holešov
a Vsetín
Ve čtvrtek 21. 3. proběhlo v SVČ – TYMY společné zasedání dětských parlamentů Holešova a Vsetína. Oba tyto parlamenty pracují pod středisky volného času a mají spoustu společných témat. Návštěva ze Vsetína seznámila
všechny přítomné s činností svého PDM a také s různými projekty, do kterých se členové zapojili. Zástupci našeho PDM představili akce, které PDM
Holešov organizuje v nejbližším období. Těšíme se na další společné akce,
které v budoucnu připravíme.
Mgr. Jarmila Vaclachová
Procházkou a táborákem jsme přivítali jaro
V neděli 24. 3. se konala již tradiční akce „Vítání jara“. Ani chladné, mrazivé počasí neodradilo milovníky přírody, aby se vypravili na tradiční „jarní“
vycházku. Trasa byla přes Žopy k myslivecké chatě do Přílep. Během cesty
jsme se dověděli zajímavosti o přírodě, které vyprávěl zkušený lesák pan Milan Macůrek. V cíli proběhlo symbolické odemknutí lesa a všichni turisté
byli odměněni medailí a teplým čajem. Pro děti i dospěláky bylo připraveno několik stanovišť a soutěží, mohli si vyzkoušet své znalosti plněním testů
o přírodě, zahrát si různé hry, vyzkoušet chůzi na chůdách, překážky a další aktivity. Vyvrcholením celého dne bylo opékání špekáčků a posezení u táboráku.

Velikonoční prázdniny v TYMY
Ve čtvrtek 28. a v pátek 29. března měli všichni školáci velikonoční prázdniny
a v jejich průběhu nabídlo SVČ – TYMY bohatý program pro děti. Čtvrteční
nabídka představovala dopolední i odpolední sportovní program se
zaměřením na netradiční sportovní aktivity (kin-ball, lakros apod.), dopoledne pak měly děti navíc možnost si vyrobit velikonoční kraslice a jiné dekorace. V pátek dopoledne pak proběhlo hraní deskových her a odpoledne výtvarné a keramické tvoření. Děkujeme všem dětem za účast na našem programu
a těšíme se další společná setkávání.
Jakub Hřib
Noc s Andersenem opět v Tymy
Letošní Noc s Andersenem, kterou jsme připravili v SVČ – TYMY, se nesla
jak v duchu pohádek, tak i jiných žánrů. V pátek do 16 hod. se sešlo 36 dětí
ve věku od 4 do 13 let. Malé děti hrály různé hry zaměřené na jejich nejoblíbenější pohádky, jako malí „ilustrátoři“ si vyrobily a vyzdobily záložky do
knížky, četly a doplňovaly pohádkové příběhy a těšily se na promítání pohádek na strop. Dočkaly se, až když zalehly do spacáků a konečně mohly
sledovat promítání na staré promítačce, kterou znaly pouze z vyprávění svých
babiček. Starší děti měly program postavený trochu jinak. Nejdříve navštívily muzeum v holešovské kovárně a teprve po návratu se věnovaly knížkám.
Nejdříve se dozvěděly hodně zajímavého o samém pohádkáři H. CH. Andersenovi. Připomenuly si výročí jedné z našich největších ilustrátorek dětských
knížek Heleny Zmatlíkové a také hotovily záložky do knih.
No a potom už se celý večer točil okolo čtení, ať už formou her, kvízů, hádanek, či prezentací přinesených knih. Děti samy složily básničky týkající se
Noci s Andersenem. Potom už následovalo noční dobrodružství ve zšeřelé
budově, kde pouze ve světle svíček, ve dvojicích, statečně putovaly z 1. patra
až do sklepení, kde je po cestě i v cíli čekalo hlavní překvapení. Ráno po snídani byly vyhodnoceny soutěže, předány pamětní listy a pohlednice.
Jana Češková

Olga Pešková
V TYMY si děti připomněly velikonoční zvyky a tradice
V úterý 26. března se konala v SVČ – TYMY tradiční předvelikonoční akce
pod názvem „Přišlo jaro do vsi“. V programu, složeném z jarních her, říkadel,
písniček a tanců vystoupily děti z folklorního kroužku Zrníčko a také soubor
Malá Rusava z Bystřice pod Hostýnem. Také letos v programu nechyběly
„tetičky“ z Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm, které předvedly tradiční zdobení kraslic a perníků a také dětem povyprávěly o tradicích
a zvycích Velikonoc na Valašsku. Do letošního programu byli vtaženi také
diváci, které stréc Michal společně se Zrníčkem naučil lidová říkadla spojená
s tancem. Během dopoledne se v tělocvičně SVČ vystřídaly děti z Mateřské
školy Masarykova, Sluníčko, žáci Základní školy Prusinovice a 1. a 2. ročníky
3. Základní školy Holešov.
Mgr. Jarmila Vaclachová
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Středisko volného času, příspěvková organizace
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel.: 573 39 69 28, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz
PROVOZ TYMY
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí - pátek 7.30 - 18.00. Spontánní aktivity (kulečník,
stolní fotbálek, stolní tenis, trampolína, ICM): pondělí - pátek 14.00 - 18.00. Objednávky tělocvičny dle předchozí telefonnické domluvy minimálně den předem
v kanceláři na tel.: 573 39 69 28, 734 358 563.
ZVEME VÁS
20. 4. SPORTOVNÍ ODPOLEDNE S KIN BALLEM - od 14.00, pro všechny
věkové kategorie, cena: 20,-/účastníka, přihlášky do 18. 4.
22. 4. DEN ZEMĚ - od 15.00 v areálu SVČ, oslava Země hravou formou, pro děti
i rodiče, vstup zdarma
23. 4. BESEDA - NORDKAPP - Za půlnočním sluncem do Laponska, od 17.00
v čajírně TYMY, povídat a promítat bude Martin Ondrášek, vstupné: 40,27. 4. VELKÁ KULIČKIÁDA - od 15.00 v zámecké zahradě, kuličky s sebou,
startovné: 10,-/os.
27. 4. DÁMSKÁ JÍZDA - od 17.00 ve společenské hale TYMY, vstupné: 50,-/
v předprodeji, 70,-/na místě
27. 4. KOUZELNICKÁ ŠKOLA HARRYHO POTTERA - od 14.00 do 16.00
v TYMY, vstupné: 20,- (s kouzelníkem p. Svobodou)
28. 4. POHÁDKA PRO DĚTI - Lůčikovo putování za jarním paprskem - ve spolupráci s divadélkem HVÍZD - od 15.00 v TYMY - vstupné: 40,29. 4. SVÁTEK TANCE - dopoledne od 9.00 Smetanovy sady, od 17.00 v tělocvičně - taneční workshopy, vstup zdarma
30. 4. SLET ČARODĚJNIC - od 17.00 na zahradě u TYMY, pro všechny čaroděj
ky a čaroděje je připraveno odpoledne plné znalostí, her, tance a zpěvu, společný
táborák s opékáním špekáčků, vstupné: 10,- (v ceně špekáček, perník, čaj)
1. 5. VERNISÁŽ - od 17.00 v kavárně Cinema, vernisáž výstavy 10 let TYMY
3. 5. SETKÁNÍ S VŠETULSKÝM RODÁKEM A MUZIKANTEM FRANTIŠKEM SOLAŘEM - od 17.00 v jídelně TYMY, program: vzpomínky na staré Všetuly
9. 5. DEN EVROPY - od 9.00 do 12.00 na nám. E. Beneše - tvořivé dílny pro
děti, stánek dobrovolníků z EDS, kvíz o EU, hvězdičky
10. 5. CIKÁNI JDOU DO NEBE - Slovácké divadlo Uherské Hradiště, odjezd
z Holešova v 17.00 z AN, cena: 490,-, zájemci, přihlaste se v kanceláři TYMY
11. 5. FOLKLORNÍ ODPOLEDNE - od 14.30 v zámecké zahradě
- v případě nepříznivého počasí ve velkém sále v zámku. V programu vystoupí
dětské a dospělé soubory z Hané, Valašska a ze zahraničí. Ukázky lidových
tradic a řemesel, občerstvení, lodičky atd.
12. 5. MATIČCE - od 15.00 v TYMY - vystoupení dětí a členů z kroužků TYMY
k oslavě Dne matek, srdečně zveme maminky, babičky i tetičky
14. 5. MALOVÁNÍ KŘÍDAMI U TYMY - od 15.30
15. 5. KVĚTINKOVÝ DEN - charitativní sbírka „Boj proti rakovině“
16. 5. BUBNOVÁNÍ A CINKÁNÍ - od 16.00 v TYMY, vstupné: 50,-/os., pro děti
od 6 let, rodiče vítáni, hra na tradiční hudební nástroje, na které nemusíte umět
hrát, a přece hrajete, přihlášky do 15. 5.

POZVÁNKA
NA OSLAVY TYMY

VERNISÁŽ VÝSTAVY 10 LET TYMY
1. 5. 2013 od 17.00
v kavárně Cinema Cafe Milk Bar Holešov

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V TYMY

13. – 17. 5. od 15.00 do 17.00
prohlídka prostor SVČ a možnost návštěvy kroužků
14. 5. MALOVÁNÍ KŘÍDAMI U TYMY – od 15.30
16. 5. BUBNOVÁNÍ A CINKÁNÍ – od 16.00
18. 5. OTEVŘENÝ DOMEČEK
od 10.00 do 13.00 - dětské dílny, atrakce pro děti, skákací hrad, Pacifik…
18. 5. od 16.00 – setkání bývalých i současných pracovníků,
sponzorů a hostů
19. 5. VELKÁ NAROZENINOVÁ PARTY – od 15.00 do 18.00
- pro děti – členy našich kroužků a jejich kamarády,
vstupné: 10 vršků od PET lahví
- tanec, hudba, vystoupení, bubnování, překvapení a možná přijde i kouzelník
Srdečně zvou
pracovníci SVČ – TYMY
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Den otevřených dveří 1. ZŠ Holešov
Čtvrtek 9. 5. 2013 od 9.00 do 16.00 hodin
Přemýšlíte, kam postoupí vaše dítě z pátého ročníku?
Přijďte, uvidíte, co Vašim dětem nabízíme.
Chcete si prohlédnout naši školu? – Přijďte, rádi Vás provedeme.
Zajímá Vás naše škola? – Přijďte, rádi zodpovíme Vaše dotazy.
Zajímají Vás interaktivní tabule? – Přijďte, můžete si je vyzkoušet.
Těšíme se na Vás.
Žáci, pedagogové a ostatní zaměstnanci
1. Základní školy Holešov, Smetanovy sady 630
13. 5. - 18. 5. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V TYMY
18. 5. a 19. 5. OSLAVY 10. VÝROČÍ TYMY
23. 5. VYRÁBÍME JARNÍ VÍLY Z OVČÍHO ROUNA - od 16.00, cena 50,-/os.,
pro děti od 6 let a také rodiče, přihlášky do 17. 5.
23. 5. LAND ART - KYTKY Z PAPÍRU - od 13.00 - Smetanovy sady
24. 5. BAMBIRIÁDA - účast tanečních kroužků ve Zlíně na náměstí
28. 5. TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ „ O POHÁR STAROSTY MĚSTA“
- 6. ročník - od 8.30 na fotbalovém hřišti ve Všetulích
31. 5. DEN DĚTÍ V TYMY - od 15.00 do 17.00 - hry, soutěže, odměny a dárek
dětem, skákací hrad
2. 6. DEN DĚTÍ - ZÁMEK - celoměstská oslava - od 14.00 v zámecké zahradě - hry, soutěže, vystoupení, malování, kolotoče, stánky, vystoupení zájmových
kroužků a ukázka hromadných skladeb Sokola
PŘIPRAVUJEME SE NA OSLAVY TYMY
Velká narozeninová party pro všechny členy kroužků bude v neděli 19. 5. od
15.00. Těšíme se, že společně rozkrojíme velký dort a oslavíme 10. narozeniny.
Čeká vás pestrý program - kouzelník, žongléři, diskotéka a také překvapení.
Vstupenkou na tuto akci bude min. 10 vršků od PET lahví.
LÉTO S TYMY 2013 (Přihlásit na tábory se můžete už nyní v kanceláři TYMY.)
POBYTOVÉ TÁBORY
28. 6. - 6. 7. - Rybářské léto - Horní Lideč - organizuje SVČ Rožnov p. R.
a SVČ Valašské M. (2.600,-)
30. 6. - 4. 7. - Hotel Zubříč - Podhradní Lhota- Harryho kouzelný ateliér (2.290,-)
7. 7. - 13. 7. - Podhradní Lhota - stanový tábor - Dobrodružství s indiány, Poznáváme přírodu Hostýnských vrchů, Léto s tancem (1.990,-)
5. 8. - 9. 8. - Jedovnice - kemp Olšovec - Moravský kras na kole (2.890,-)
12. 8. - 16. 8. - RETASO - Horní Bečva - Sportovci dobývají Beskydy (2.790,-),
Výtvarné dobrodrůžo (2.890,-), Léto na koni (3.190,-), Taneční léto (2.790,-), Pokusmanie (2.790,-), Hravá angličtina (2.790,-), Hip-hop a breakdance (nejen to)
(2.790,-), Čáry máry (2.790,-), Muzikoterapie pro dospělé (2.590,- bez dopravy,
2.990,- s dopravou + 2.200,- muzikoterapie)
21. 7. - 3. 8. - Podhradní Lhota - Dobrodružství pod stanem, ve spolupráci
s PS M. Očadlíka (3.300,-)
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
1. 7. - 4. 7. - Winx klub (990,-), 8. 7. - 12. 7. - Holešovský sporťák 2013 (1.190,-),
15. 7. - 19. 7. - Letní keramické tvoření (1.290,-), 15. 7. - 19. 7. - Znakový jazyk
hrou (1.190,-), 22. 7. - 26. 7. - Barevné prázdniny (1.190,-), 29. 7. - 2. 8. Pohádkové dobrodrůžo (1.190,-), 5. 8. - 9. 8 - Toulky za zvířátky (1.190,-), 12. 8. - 16. 8.
- Putování s Pokémony (1.290,-), 12. - 16.8. - Fotbalové soustředění (1.090,-),
19. - 23. 8. - Fotbalové soustředění (1.090,-) 19. - 23. 8. - Týden plný sportování
(1.190,-), 26. - 30. 8. - U nás v TYMY (1.190,-)
OZDRAVNÉ POBYTY
4. - 13. 6. CHORVATSKO - MAKARSKÁ RIVIÉRA - DRVENIK
- ozdravný pobyt pro rodiny s dětmi, cena: 5.390,-/dosp., 4.190,-/osoba na
přistýlce, 2.400,-/dítě do 3 let bez lůžka, možnost zajištění stravy: polopenze:
2.500,-/dospělý/pobyt, 1.250,-/děti do 12 let/pobyt
14. - 23. 6. CHORVATSKO - ISTRIE - LANTERNA - ozdravný pobyt pro rodiny
s dětmi - cena: 6.460,-/dosp., 5.960,-/dítě do 12 let, 2.200,-/dítě bez lůžka
- možnost zajištění stravy: polopenze: 2.975,-/dospělý/pobyt, 1.995,-/děti do 12
let/pobyt, večeře: 1.925,-/ dospělý/ pobyt, 1.295,-/dítě do 12 let/pobyt
- pojištění léčebných výloh - 190,- dospělí a 130,- děti do 18 let, pojištění komplexní - 295,- děti i dospělí, pro zájemce - kurz muzikoterapie s Jitkou Králíkovou
- příplatek 1.200,-Kč
23. 8. - 1. 9. ITÁLIE - CAORLE - ozdravný pobyt pro rodiny s dětmi, ubytování
ve stanech, plná penze, cena: 4.290,-

Holešovsko

Velikonoční výstava
MŠ Sluníčko, Holešov (JZ) – Velikonoce si
připomínají a oslavují snad v každém školním,
ale především v těch předškolních zařízeních.
Nejinak tomu je v Mateřské škole (MŠ) Sluníčko,
kde každoročně připravují děti společně se svými
rodiči pod metodickým vedením svých učitelek
velikonoční výstavku. Skládá se z různých jarně
a velikonočně pojatých výtvarných prací žáčků.
Na tu letošní se přijeli podívat oba místostarostové a byli velmi překvapeni její pestrostí, nápaditostí i velikostí. Umístěna je v chodbě MŠ
a každá z devíti tříd zde má svůj výstavní prostor.

Místostarosta Seifert dokonce některé
z nich zhodnotil jako velmi originální
práce až malá umělecká dílka. U každého výtvoru je jméno autora a po velikonočních svátcích budou členové ze sdružení rodičů společně s pedagogickými
pracovnicemi MŠ vybírat a oceňovat ty
nejzdařilejší z jednotlivých tříd. Jejich
autorům přejeme, aby ve své zálibě ve
výtvarném umění úspěšně pokračovali
a ředitelce MŠ Lence Pacíkové děkujeme
za doprovod a velikonoční přání.

Významné ocenění studentky gymnázia
V úterý 19. 3. 2013 studentka Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov Markéta Možíšová ze třídy
kvinta obdržela školní cenu Fair play za rok 2012
v kategorii „čestné sportovní jednání“, která je každoročně předávána při vyhlašování cen Fair play
Českého olympijského výboru. Slavnostní událost
proběhla v kongresovém sálu Centra pohybové
medicíny v Praze.
V průběhu závodu v přespolním běhu v Bystřici p/Hostýnem pomohla nezištně své zraněné
kamarádce, a vzdala se tak šance na úspěšný výsledek.

Vyhlašování se zúčastnily takové sportovní
celebrity, jako je Dana Zátopková, Věra Čáslavská,
Jan Kodeš, Květa Jeriová, Helena Suková, Štěpánka
Hilgertová, Radek Jaroš. Všem oceněným dokonce zazpívala vycházející hvězda českého biatlonu
Gabriela Soukalová. Markéta převzala svoji cenu
z rukou olympijského vítěze Martina Doktora.
Je to poprvé, kdy náš student obdržel podobné ocenění na této úrovni. Markéta zaslouží obdiv
za svůj příkladný čin i skvělou reprezentaci našeho gymnázia. Děkujeme.
PaedDr. Miloslav Růžička
zástupce ředitele gymnázia

Pamětní list převzalo jedenáct
pedagogických pracovníků
Holešov (JZ) – Organizace UNESCO zavedla
oslavu práce učitelů – Mezinárodní den učitelů v roce 1994 a ve světě připadá na 5. října. Pouze
v České republice se slaví v den výročí narození
Učitele národů Jana Amose Komenského 28. března. Sváteční večer pedagogických pracovníků holešovských školských zařízení se uskutečnil v pondělí 25. března ve velkém sále zámku. Poděkovat
a popřát jim přišli představitelé města a hosté.
Jedenácti z nich také předal starosta města Holešova a poslanec parlamentu Pavel Svoboda ocenění města – Pamětní list v deskách, které jim za
dlouholetou nebo výjimečnou práci ve školství navrhli jejich ředitelé a poté schválila a udělila Rada
města Holešova. Po předání květinových darů
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a všech gratulacích vystoupil se svým hudebním
pásmem dětský pěvecký sbor 3. Základní školy
Plamínek. Za perfektní výkon sklidily děti dlouhý
aplaus. Poděkovat je třeba sbormistryním Mgr. Gabriele Kovářové (zástupkyně ředitelky školy), Mgr.
Lence Hýžové a Mgr. Veronice Svobodové. Všechny tři dámy jsou učitelkami 3. Základní školy
a v současné době nacvičují se čtyřiceti pěti zpěváky a zpěvačkami ve věku od 7 do 11 let. Po ukončení hlavního programu následovalo neformální
posezení v prostorách New Drive Clubu.
Někteří naši poslanci navrhují, aby se Den
učitelů zařadil mezi významné dny; v českém kalendáři by se tak mohl stát v pořadí desátým významným dnem.
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Hodina moderní chemie
V současné době trápí řadu škol upadající zájem o přírodovědné předměty. Na popularizaci chemie a chemických oborů spolupracuje Gymnázium
L. Jaroše v Holešově již několikátým rokem s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Zástupci této školy k nám pravidelně jezdí, aby našim
studentům objasnili nejnovější trendy v chemii a ukázali praktické aplikace
chemie, bez kterých se náš každodenní život neobejde.
Nejinak tomu bylo i v pátek 15. 3. 2013, kdy naši studenti zažili další
netradiční „Hodinu moderní chemie“. Kromě výbuchů střelného prachu byli
studenti přítomni experimentům se suchým ledem, s lumuniscencí či s tekutým dusíkem. Přesvědčili se, že nitrocelulóza shoří beze zbytku a zjistili,
jakým způsobem se pohybují nejrychlejší vlaky světa. Sladkou tečkou za úžasnou podívanou byla zmrzlina vyrobená z pravé smetany za pomoci dusíku.
Děkujeme tímto studentům VŠCHT za krásné zážitky a věříme, že jejich
pojetí výuky chemie bude mnohé naše studenty inspirovat k dalšímu studiu
této nevšední vědy.

Škola v Martinicích
přivítala jaro
V prvních jarních dnech uspořádaly paní učitelky martinické základní
školy pro děti a maminky jarní tvořivé dílny.
Pod rukama našich žáčků vznikaly krásné dekorace z proutí, za něž by se
nemuseli stydět ani profesionálové. Škola se mimo jiné tímto způsobem snaží
rozvíjet u dětí kreativitu a v rámci prevence nežádoucích sociálních jevů je
také vést ke smysluplnému trávení volného času.
Přestože počasí za oknem připomínalo spíše zimu, naše základní škola
tak alespoň symbolicky přivítala jaro a domů jsme všichni odcházeli s hřejivým pocitem radosti z příjemně stráveného odpoledne.
Mgr. Veronika Boháčková
Základní škola Jana Bezděka Martinice

Na zámku se konal mezinárodní festival mažoretek
Holešov (JZ) - Druhým rokem se konal
v holešovském zámku 4. ročník mažoretkového
festivalu Všetulská hůlka. Soutěžilo se v kategoriích skupiny hůlka – děti, junioři, senioři; miniformace – děti, junioři, senioři; pompy – děti,
junioři, senioři. Třináct organizací poslalo do Holešova 360 akreditovaných účastníků z Moravy
a Slezska. V letošním roce poprvé nepřijely a na
poslední chvíli se odhlásily zahraniční skupiny ze
Slovenska a Chorvatska. Soutěž hodnotila výborná porota a moderátorkou celého dne byla zakla-
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datelka mažoretkového sportu v Holešově Alena
Rafajová. Mažoretky, jejich doprovod i hosty,
kteří společně zcela zaplnili nejen velký sál zámku, přivítala ředitelka TYMY Jarmila Vaclachová,
pozdravil starosta města Pavel Svoboda společně
s oběma místostarosty Jaroslavem Chmelařem,
Rudolfem Seifertem a Evou Pavelcovou za odbor školství. Potom již zaznělo troubení na lesní rohy v podání Holešovských trubačů a hrabě
Jan z Rottalu předal klíč od holešovského zámku
nejmladší mažoretce. V doprovodném programu

předvedla Michaela Brixová zumbu a sportovní
aerobik, taneční pár Monika Zapletalová a Martin Dubický zatančil společenské tance. Tradičně
také v programu vystoupily mohelnické maminky.
Skvělé holešovské mažoretky, které vede Lenka
Doleželová, získaly 1. místo ve dvou kategoriích
– Lentilky – v kategorii skupina hůlka – junior
a Arabelky – skupina – hůlka senior. Na akci se
podílelo čtyřicet dobrovolníků, sponzory byly
Zlínský kraj, město Holešov, firma JOSPO a Městské kulturní středisko. Všem patří velký dík.

Holešovsko

Dobrodružství s Andersenem
Tak jako na skoro 1 300 „čtecích“ místech
po celém světě, i v Holešově proběhl z 5. na 6.
dubna již třináctý ročník pohádkové Noci s Andersenem. Tato již tradiční a mimořádně úspěšná
akce má za cíl zábavnou formou přitáhnout děti
ke čtení a k lásce a úctě ke knihám. Přes hrozivou
nepřízeň počasí se i letos v Holešově dále rozšířil počet čtecích míst i počet dětí, které se akce
zúčastnily. Noc s Andersenem proběhla ve všetulském TyMy centru, ve 2. Základní škole i v 1.
Základní škole a především v Městské knihovně
Holešov. Zde si děti zahrály literární „bojovku“,
potom postupně navštívily zámeckou Zemanovu
kovárnu, kde si prohlédly obydlí kováře, zkusily si
rozpoznat předměty, které se na počátku 20. století používaly v domácnostech a v hospodářství,

u zapálené výhně v kovárně si pak od
kováře vyslechly starou holešovskou pověst o kovářovi, vodníkovi, panu hraběti
a podzemní chodbě, která do kovárny
dodnes vede, a potom se ve studovně
knihovny zúčastnily divadelního loutkového představení V. Dvořákové. A pak
samozřejmě následovala ještě spousta
čtení, povídání o přečteném a nakonec
noc mezi regály plnými knih… V 1. Základní škole se začalo s výrobou odpuzovačů strašidel a lapačů snů, pokračovalo
lucerničkovou stezkou odvahy a pyžamovou soutěžní párty a skončilo četbou pohádek, při kterých
děti postupně usínaly. Letošní Noc s Andersenem
opět zapálila nějaké to světélko úcty a lásky ke

Sociální oblast

Všetulská STK Miroslava Belliho
zkvalitnila své služby
Holešov (JZ) – Slavnostním
otevřením dne 4. dubna 2013 zahájila firma pana Miroslava Belliho provoz rozšířené linky stanice
technické kontroly (STK) osobních motorových vozidel. Tato
rodinná firma funguje ve Všetulích již od roku 2003 a v současné
době má deset stálých zaměstnanců. Hosty na slavnostní akci
ve zcela nových prostorách přivítala Ing. Eva Fuitová a k myšlence zrodu dvojlinky STK sdělila:
„Pan Belli reagoval na chystané
nařízení Evropské unie, která plánuje zkrácení doby mezi povinnými kontrolami u osobních aut ze
dvou na jeden rok. Prozatím se ale

knihám v nejedné dětské dušičce a opět ukázala
krásu knih a literatury a jejich nezastupitelné místo v našem životě.
Text a foto Karel Bartošek

majitelé automobilů nemusejí obávat, neboť se nejedná o aktuální nařízení, v praxi by bylo jen těžce
realizovatelné. Pan Belli je ale velmi akční člověk a od
myšlenky u něj nebylo daleko k realizaci akce. Stavět
začali v září roku 2012 a zhruba za rok byly práce zkolaudovány. Stavbu by nebylo možné realizovat
bez úvěrové pomoci poskytnuté Českou spořitelnou
a bez řady firem, které se na jejím vybudování podílely. Zvláštní poděkování patří panu Juliu Kaňovi
(Holstav, s. r. o.), jehož firma zrealizovala stavební
část nové linky. Pan Belli touto cestou všem dodavatelům, zaměstnancům a rodinným příslušníkům,
především své manželce Zině, děkuje.“ Poté následoval přípitek, neformální beseda a prohlídka prostor.
V případě potřeby již nyní můžete tuto novou linku
využít, protož u Belliových určitě fronty nebudou.
Stručně a výstižně řekl Miroslav Belli závěrem:
„Kdo je připraven, není překvapen.“

Jednání s hosty ze zahraničí o rozvoji práce s Romy
Holešov - Za účelem navázání spolupráce
v oblasti rozvoje „romské“ práce se v Holešově
setkali zástupci diakonie a pracovníci s romskou
menšinou. Pozvání přijali především hosté ze zahraničí i oba holešovští místostarostové. Cílem
návštěvy je budování vztahů se zahraničím, které
se časem mohou zúročit v nejrůznějších podobách – získávání financí, kontaktů, stáže, mezinárodní projekty. Ne náhodou se proto společně
sešli 4. dubna v domě Jednoty bratrské v Holešově, jejímž správcům, manželům Svobodovým, se
podařilo s podporou města Holešova zřídit nízkoprahové zařízení, jehož prezentace zde proběhla.
Scházejí se v něm děti z okolí Jednoty bratrské

Přednáška pro seniory
Na téma drogy a rodina
PŘÍBĚH MÉHO ZÁVISLÉHO VNUKA
Přednáší ředitel K Centra Kroměříž
Mgr. Radovan Klabal
29. 4. 2013, začátek ve 14.00 hodin
V prostorách Drive Clubu v kině Svět
Vstup možný i pro další zájemce
Vstup zdarma
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i z holešovských romských a sociálně
slabých rodin. Prostřednictvím různých
zájmových činností a práce ve výtvarných dílnách se učí komunikovat a sdílet
svoje radosti i problémy, což mnohým
ve vlastních romských rodinách chybí.
Jednání se zúčastnil pracovník presbyterní církve v USA z Německa, misijní
pracovnice presbyterní církve v USA,
která koordinuje spolupráci této církve
přímo v České republice, a dále pak projektová manažerka zajišťující spolupráci
s nizozemskou nadací, která financuje
práci v několika romských osadách na
Zakarpatské Ukrajině, a v neposlední
řadě dvě pracovnice Diakonie ČCE ze
Vsetína. Zahraniční hosté k nám přijeli proto, aby lépe poznali situaci v ČR.
Jednou z úloh delegátů je budovat mosty mezi
presbyterní církví a organizacemi, které pomáhají řešit obtížné sociální problémy. Pracovnice
odboru sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Irena Seifertová, která má na starosti opatrovnictví
a romské poradenství, uvedla exkurzi do historie
Romů v Holešově. Mluvilo se o stěhování z nevyhovujících objektů ve Školní ulici a problémech
souvisejících se školní výukou romských dětí. Na

programu byla mimo jiné také návštěva romských
domácností a společenských prostor v Bořenovské. Misijní pracovnice presbytariánské církve
v USA nám při odjezdu řekla, že díky tomu, že
se lépe seznámila se situací přímo v terénu, může
předat informace konkrétním sborům presbyterní
církve v zahraničí a bude je motivovat k tomu, aby
k nám nasměrovaly nějakou finanční pomoc.
- JZ -
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Velikonoční výstava a jarmark
v Holešově již tradicí

Holešov (JZ) - V průběhu posledního březnového týdne navštívilo mnoho zájemců rozsáhlou, překrásně barevnou a velikonočně pojatou
prodejní výstavu v zámeckém zahradnictví Stella.
Tak jako v předešlých letech víkendový program
23. a 24. března obohatily farmářské trhy, kde
zatančily a zazpívaly folklorní soubory, např. soubor z Hluku a holešovské Zrníčko. Nechyběly ani
ukázky starých lidových řemesel. Děti, které přišly v doprovodu svých rodičů, si mohly samy vyzkoušet své výtvarné dovednosti a odnésti si třeba
vlastnoručně vyrobená papírová zvířátka. Velký
zájem byl o koutek se spoustou živých kuřátek
a venkovní ohradu s ovečkami. Maminky si mohly
za odborného vedení zhotovit velikonoční dekorace z živých kytiček. Všichni, kdo výstavu navštívili, mi jistě dají za pravdu, že byla výjimečná
svou rozmanitostí i velikostí. Nechyběl roh hoj-

nosti z vrbového proutí plný barevných kytek, imitace jarního potůčku
s oblázky a mnoho jiných monumentálních velikonočních aranžmá. Pro
majitele Stellovy i jejich zaměstnance
bylo letošní dílo o to náročnější, že ho
museli nainstalovat a především udržovat a vytápět skleníky v extrémně
chladném počasí. Každý návštěvník
si odtud proto mohl odnést kousek
barevného jara. Přípravy výstavy jsou
dlouhodobou záležitostí. Od Stellových jsme se dověděli, že námět vymýšlí a kreslí celá rodina dlouho před
zahájením přípravných prací. Dílčí
práce trvají asi dva měsíce a konečná závěrečná
instalace výstavy zabere všem zaměstnancům asi
týden. Na tom, aby tato akce pokračovala v bu-

doucnu, má zájem i město Holešov, které poskytne pro její rozšíření a tím i zkvalitnění prostory
zámeckého parku a zahrady.

Tisíc křídel v zámku
Od soboty 6. dubna je ve výstavních místnostech holešovského zámku
otevřena mimořádná výstava modelů letadel, kterou uspořádalo MKS Holešov ve spolupráci s Leteckým modelářským klubem Čmelák Holešov (založen už 1965!) a za podpory města Holešov. Ve čtyřech výstavních sálech jsou
velmi nápaditě umístěny stovky leteckých modelů od těch miniaturních až
po obrovské – ten největší má rozpětí 11 metrů! Vystaveny jsou jak modely
současné, tak i historické z dob počátků klubu. Profesionálně provedená a in-

stalovaná výstava je doplněna o řadu videoprojekcí dokumentujících činnost
modelářského klubu a o další zajímavé exponáty – letecké kombinézy, přilby
a další leteckou výstroj, modely autíček a další zajímavosti. Dojem z výstavy je opravdu strhující – a to nemusí být návštěvník modelářem. Vernisáž
výstavy, kterou provázel ředitel Městského kulturního střediska P. Chmelík,
podmaloval stylovou hudbou zlínský dixilend, výstavu uvedl místostarosta
města Holešova R. Seifert a zasvěcený výklad k ní a k činnosti Leteckého modelářského klubu Čmelák podal předseda klubu ing. arch. V. Zicháček, který
rovněž vyzdvihl činnost zasloužilých členů – V. Glozigy, S. Menšíka, Mikesky
ml. aj. Výstava je otevřena do 21. dubna a něměl by si ji nechat ujít nikdo,
kdo má alespoň trochu zájem o letectví, o modelářství nebo aspoň o nádheru
klukovských dobrodružství, neboť ta jsou tu přímo zhmotněna.
- kb -

Mladí rybáři
složili zkoušky

V pátek 22. března skládali mladí rybáři
z Holešova a okolí závěrečné zkoušky, které proběhly v SVČ – TYMY Holešov. Celkově absolvovalo zkoušky 16 dětí, které se na ně v rámci rybářského kroužku připravovaly od začátku školního
roku. Náplň kroužku byla složena z teoretické
části, v níž se děti učily poznávat nejběžnější druhy ryb a vodních živočichů, znát lovné míry, doby
hájení vybraných druhů a další informace z teorie
lovu ryb. V praktické části se učily vázat háčky,
nahazovat atd. Po úspěšném složení zkoušek mohou děti konečně vyrazit s prutem k vodě. Praktický rybolov bude také hlavní náplní rybářského
kroužku do začátku letních prázdnin.
J. Navrátil
a S. Jaša – vedoucí rybářského kroužku
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Jubileum

která se zasadila o převedení holešovského zámku do vlastnictví
města.
V těchto dnech se JUDr.
Lubomír Bartošek dožívá svého
životního jubilea. My všichni mu
k tomuto významnému výročí
blahopřejeme. A chceme mu říci,
že v jeho společnosti jsme se vždy
cítili dobře pro jeho moudrost,
obrovskou životní zkušenost, pro
jeho ironii i nadhled.

„Ve svém životě mne trvale udivují
jen dvě věci:
hvězdné nebe nade mnou
a mravní zákon ve mně.“
Tak parafrázuje citát Immanuela Kanta náš přítel JUDr. Lubomír Bartošek, zakládající člen
společnosti Castellum Holešov,

Do dalších let přejeme našemu příteli především zdraví a optimismus a děkujeme za všechny
společně prožité chvíle, ve kterých nás vždy svým
rozhledem a přístupem obohacoval.

Členové předsednictva společnosti Castellum
Holešov
- společnosti pro obnovení kulturního centra
v holešovském zámku

POZVÁNKA
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HOLEŠOV
si Vás dovoluje pozvat na
IX. ročník soutěže
mladých hasičů v požárním útoku

O pohár starosty SDH
Datum konání: sobota 25. května 2013
Místo konání:	DŮM POŽÁRNÍ OCHRANY
ulice Bořenovská č. p. 1422
Program:

9.00 – 9.30 prezentace družstev
9.45 nástup a zahájení soutěže

Startovné:

70 Kč za každé družstvo

Podmínky na trati: povrch travnatý
výsledek bude měřen elektronickou časomírou, kontrolní čas stopkami, terče sklopné, průstřikové přes otvor o průměru 50 mm
Soutěžit se bude v kategorii mladší a starší žáci v požárním útoku
dle směrnic hry Plamen.
Povoleny jsou sportovní hadice, nářadí vlastní, přetlakový ventil
dodá pořadatel. Vyhlášení výsledků do 30 min. po ukončení soutěže.
Možnost projížďky na koních a prohlídka hasičské techniky.
Občerstvení zajištěno formou bufetu.
V závěru bude následovat ukázka přenosných hasicích přístrojů od
firmy Kočí.
Kontakt: Informace o organizaci soutěže je možné získat u pana
Milana Libenského na telefonu 607 621 525, mail: milanlibensky@
seznam.cz
Milan Libenský
vedoucí mládeže

Jiří Jílek
starosta sboru

POZVÁNKA

Místní organizace ČSSD Holešov zve v rámci oslav
1. máje všechny zájemce na filmové představení
české komedie z fotbalového prostředí

Okresní přebor

Poslední zápas Pepíka Hnátka
Děj filmu se odehrává v časovém období,
které těsně předchází začátku stejnojmenného seriálu,
a promítat se bude ve středu 1. 5. 2013 od 17.00 hodin
v kině Svět Holešov.
Volné vstupenky lze vyzvednout od úterý 23. 4. 2013
v Městském informačním centru v Holešově.
Srdečně zve MO ČSSD Holešov

STAŇ SE MLADÝM
HASIČEM

AHOJ,
MÁŠ ČAS A CHCEŠ POZNAT NĚCO NOVÉHO?
STAŇ SE MLADÝM HASIČEM
NAUČÍŠ SE ZÁKLADŮM HASIČINY, BUDEŠ VĚDĚT,
CO A JAK SE HASÍ. POZNÁŠ TECHNIKU
PROFESIONÁLNÍCH I DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
NA STANICI V NAŠEM MĚSTĚ. ZDOKONALÍŠ SE
VE ZDRAVOVĚDĚ, TOPOGRAFII, VÁZÁNÍ UZLŮ
NEBO STŘELBĚ ZE VZDUCHOVKY. SVÉ ZNALOSTI
PAK PŘEDVEDEŠ NA SOUTĚŽÍCH
A BRANNÝCH ZÁVODECH.
Přihlásit se můžou kluci a holky ve věku od 6 do 10 let.
Pravidelné schůzky bývají ve čtvrtek od 16 do 18 hodin
v hasičské zbrojnici, ulice Bořenovská.

TĚŠÍ SE NA VÁS HOLEŠOVŠTÍ HASIČI

Městský výbor KSČM Holešov zve srdečně všechny občany
města Holešova a okolí na tradiční

PŘEDMÁJOVÉ ODPOLEDNE
Akce se uskuteční v úterý 30. dubna 2013
Od 15.30 do 18.00 hodin ve Smetanových sadech.
Připraven je kulturní program, občerstvení, tombola,
pro děti soutěže a vláček Pacifik.

Duben 2013

Výbor Místní skupiny Českého červeného kříže Holešov
zve všechny své členy a zájemce o členství v ČČK na

Výroční členskou schůzi MS ČČK,
která se koná ve středu 24. dubna 2013 od 15.30 v Drive Clubu
v přízemí kina Svět na náměstí Dr. E. Beneše v Holešově.
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Sport
Po zisku několika titulů mistrů ČR v loňském roce potvrdili holešovští vzpěrači svou
vynikající úroveň i na začátku letošní sezóny
a opět budou pomýšlet na nejvyšší příčky. Ve dnech
9. - 10. března se zúčastnila ligových soutěží družstva mladších i starších žáků a družstvo juniorů,
soutěže proběhly ve Zlíně a naši mladí vzpěrači si
vedli na výbornou. Mladší žáci ve složení Kolář
Jan, Sanétrník Jan a Kolář David zvítězili a v rámci
celé ČR obsadili průběžné první místo. Navíc Jan
Sanétrník potvrdil své výsostné postavení nejlepšího vzpěrače - mladšího žáka v ČR (za rok 2012
byl Českým svazem vzpírání vyhlášen nejlepším
mladším žákem ČR) a hned na první soutěži
roku překonal české rekordy v trojskoku snožmo
a hodu medicinbalem. Družstvo starších žáků ve
složení Loučka Karel, Loučka Jiří a Janalík Josef
obsadilo 3. místo a bude v dalších kolech bojovat o
finálovou účast mezi 6 nejlepšími týmy ČR. Junioři nastoupili o den později a ve své soutěži obsadili také třetí místo za družstvy z Boskovic a Zlína
a budou také usilovat o postup do finálových bojů.
Následující sobotu 16. 3. proběhlo otevřené mistrovství Zlínského kraje všech kategorií v Holešově
za účasti 43 závodníků a závodnic ze sedmi oddílů
Moravy. Domácí závodníci si vedli velmi dobře
a získali celkem 12 titulů mistrů Zlínského kraje.
Nejúspěšnějším závodníkem celé soutěže byl Josef Kolář, který zvítězil v kategorii do 17 let, do
20 let, do 23 let a přidal titul i v kategorii mužů.

Vzpěrači začali sezónu výborně

Zdatně mu konkurovali Jan Sanétrník a Jan Kolář,
když oba zvítězili v kategoriích mladších i starších
žáků. Nejhodnotnější výkon celé soutěže předvedl
holešovský Petr Navrátil, který při těl. hmotnosti
70 kg vzepřel 100 kg v trhu a 125 kg v nadhozu
a suverénně zvítězil v kategorii juniorů do 23 let
a mužů. Mezi muži se neztratil také Jiří Tkadlčík,
který zvítězil v kategorii do 94 kg. Své zastoupení měli holešovští vzpěrači i mezi ženami, kde

DFK Holešov - ZEMAS Hovorany
5:0 (3:0)

v hmotnostní kategorii do 63 kg zvítězila Eva
Vyhlídalová. Na dalších medailových postech se
umístili ještě Josef Brázdil a Antonín Doležal. Dík
patří také holešovským pořadatelům za perfektně
zvládnutou soutěž. Zveme i nejmladší zájemce
od 10 let na tréninky, které probíhají po domluvě
v pondělí – pátek od 16.00. Informace na tel.
737 665 114.
Daniel Kolář

DFK Holešov - TJ Prusinovice
9:0 (5:0)

První jarní zápas usnadnil premiéru výrazně omlazenému celku DFK
Holešov – Hovorany totiž přijely k utkání pouze s devíti hráčkami, čehož domácí celek využil především v prvním poločase. Ihned po rozehrání zahájila
holešovská děvčata utkání náporem. Překvapení hosté se nestačili vzpamatovat z první branky a o tři minuty později inkasovali podruhé. Domácí celek pokračoval v tlaku a výsledkem byla další branka. Hosté poté srovnali
hru a občas se díky zbytečným zmatkům v domácí obraně pokusili ohrozit
mladičkou Gábinu Lipkovou v brance; největší šanci měli ve 43. minutě, kdy
domácí gólmanka zneškodnila pěknou střelu hovoranské hráčky z přímého
kopu. Domácí hra trpěla především pozičními nepřesnostmi a velmi často
místo přečíslení soupeře nabízel Holešov nepřesnými přihrávkami zdarma
míč soupeři. Ve druhé půli přidaly domácí hráčky dva góly. Holešov vyhrál
zaslouženě, ale tři body získal především díky oslabení soupeře.
Sestava: Lipková, Šustáčková, Kozlanská, Fojtová, Rybenská, Pospíšilová, Kuchařová, Pospíšilíková, Jiroušková, Zichalová, Víznerová.
Střídaly: Kovaříková, Illesová, Šefránková.
Branky: 3 Zichalová, po 1 Jiroušková a Kovaříková.
Nejlepší hráčka: Zita Pospíšilová.
První mistrovský zápas zvládly žákyně Dívčího fotbalového klubu nadmíru úspěšně – po velmi pěkném výkonu a krásných kombinacích porazily
vysoko soupeře z Prusinovic. Nejlepšími hráčkami zápasu byly Sára Illešová,
Ema Jiroušková a Veronika Kovaříková; premiérové branky se v tomto utkání
dočkal i benjamínek týmu – Karolína Smýkalová. I přes absence v sestavě
zvládla děvčata zápas s přehledem a vykročila tak do jarní sezóny se ziskem
tří bodů.
Sestava: Gábina Lipková, Ema Jiroušková, Tereza Pospíšilíková, Klára Turečková, Zuzana Tesárková, Beáta Kotasová, Sára Illesová, Karolína Smýkalová.
Střídaly: Valentýna Illesová, Veronika Kovaříková.
Branky: 3 Sára Illesová a Veronika Kovaříková, 2 Valentýna Illesová, 1 Karolína Smýkalová.
Nejlepší hráčka: Sára Illesová.
Mgr. Svatava Ságnerová
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Taneční skupina Sundance opět získala zlato
V sobotu 16. března Dům dětí a mládeže Astra Zlín pořádal 5. ročník amatérské taneční soutěže Tancer Cup. Naše taneční skupina Sundance,
která působí v SVČ Tymy, se této soutěže zúčastnila již po čtvrté.
Měly jsme před sebou těžký úkol, a to obhájit
tři předchozí vítězství. V naší věkové kategorii
soutěžilo 12 tanečních skupin nejen z ČR, ale i ze
zahraničí.
Naše letošní skladba „White party“ zaujala
porotu natolik, že jsme nakonec obsadily 1. místo!
Olga Pešková
vedoucí taneční skupiny

Mažoretky z Holešova na Podhostýnském poháru
Třetího ročníku Podhostýnského poháru
2013, nepostupové soutěže pro mažoretky, se zúčastnily všechny členky holešovského oddílu. Do
Bystřice pod Hostýnem se 9. března sjelo přes osm
set dívek z České i Slovenské republiky. V letošním ročníku byly rozděleny kategorie na amatér-

ské a profi soubory, aby dostaly šanci i začínající
skupiny.
Své premiérové soutěžní vystoupení zvládla
na výbornou děvčata z nejmladší přípravky Baby
Lentilky, která startovala v kategorii děti - amatér.
Za hezké a roztomilé předvedení skladby získala

5. místo v konkurenci sedmi skupin. Starší přípravka Mini Lentilky v kadetkách – amatér obsadila 11. místo ze 14 skupin.
Lentilky a Arabelky byly zařazeny mezi profi skupiny, které se v minulých letech účastnily
finálových kol na mistrovských soutěžích. V kadetkách vybojovaly Lentilky za předvedení své
letošní plesové formace 4. místo z celkových šesti
souborů. Zlaté medaile si odvezly v juniorské kategorii holešovské Arabelky, když porazily další
dva profi týmy z Karviné a Brodku.
V rámci programu proběhla i soutěž Miss
mažoretka, v níž jsme měly zastoupení děvčat
ze skupin Lentilky a Arabelky. Se svým sólovým
vystoupením se porotě představily Lenka Galatíková, Renata Hrbáčková, Markéta Barotová, Kateřina Lysková, Lucie Hlobilová, Nikola Zlámalová.
Poslední tři děvčata byla vybrána do finálového
kola, které by mělo proběhnout během letních
prázdnin v Bystřici pod Hostýnem.
Děkuji všem našim mažoretkám za pěknou
reprezentaci, jejich trenérkám za vzornou přípravu a přeji jim mnoho úspěchů v dalších soutěžích.
Lenka Doleželová
Mažoretky Holešov
www.mazoretkyholesov.websnadno.cz

Stolní tenisté sehráli v TYMY turnaj
V sobotu 6. dubna uspořádalo SVČ TYMY turnaj ve stolním tenise. Turnaj byl otevřen pro všechny zájemce z řad dětské a mládežnické veřejnosti.
Turnaje se zúčastnila skupina hochů od 9 do 17 let, předváděnými výkony se
ale věkové rozdíly často mazaly a hoši sehráli od začátku do konce vyrovnané
zápasy. Všichni účastníci se na závěr turnaje shodli na tom, že zdaleka nešlo

o konečné umístění, ale především o to si zasportovat, poměřit své dovednosti s ostatními hráči a získat tak impuls to dalšího sportovního sebezdokonalování. Děkuji všem účastníkům za účast na turnaji a předvedené ping-pongové
výkony.
Jakub Hřib, SVČ TYMY

Pietní setkání a vycházka k uctění památky
Ladislava Jaroše
Tradiční připomínka umučení ředitele holešovského gymnázia
Ladislava Jaroše.
Sobota 4. května 2013, odjezd z Holešova v 8.00 hodin,
sraz na Tesáku v 9.00 hod.

Memoriál Rudolfa Plajnera
Junák Holešov zve na připomínku profesora holešovského gymnázia
a významného skautského pracovníka a odbojáře Rudolfa Plajnera.
Sobota 18. května 2013.
Dopoledne pochod Tesák – Hostýn, ve 13 hodin vzpomínka na R. Plajnera na Sv. Hostýně.
Pořádá a zve Sokol a Junák Holešov

Duben 2013
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Vlastivěda
V úterý 9. dubna se uskutečnila ve studovně
Městské knihovny Holešov další z cyklu přednášek
významného archeologa Dalibora Kolbingera, tentokrát na téma Osídlení východního Kroměřížska
v době římské a stěhování národů (50 let př. n. l.
až 568 n. l.). Přednášející jednak pokračuje v řadě
přednášek, které dokumentují archeologické nálezy a situaci našeho regionu od nejstarších věků až
do historické doby, jednak prezentoval svůj stejnojmenný rukopis, který je rovněž součástí řady
jeho prací, které poskytují velkolepý obraz veškerých archeologických výzkumů na Holešovsku
a jeho okolí. D. Kolbinger se vedle svého občanského zaměstnání padesát let věnoval intenzivní
archeologické činnosti, kde preferoval povrchový

Svátek archeologie v Holešově
sběr a interpretaci nálezů. Za tuto dobu shromáždil obrovský depozit nálezů a nálezových situací,
které v našem regionu představují drtivou většinu
archeologických poznatků ze všech období.
Na přednášce, které se kromě D. Kolbingera zúčastnili rovněž profesionální archeologové
I. Čižmář z Archeologického ústavu v Brně a P.
Dvořák z Národního památkového ústavu v Kroměříži, předvedl všechny lokality, na kterých byly
učiněny nálezy z doby římské a z doby stěhování
národů na Holešovsku a na části území Přerovska,
ukázal vzorky těchto nálezů a plány nálezových
situací. I. Čižmář potom stručně popsal vykopávky provedené při stavbě jihovýchodního obchvatu
Holešova v lokalitě u koupaliště, kdy byla mimo
jiné odkryta chata ze střední doby laténské.
Karel Bartošek

Nejstarší dům v Holešově zbourán

Část holešovské veřejnosti negativně vnímá
zbourání nejstaršího domu v Holešově - č. p. 180
na náměstí Sv. Anny, bývalé českobratrské fary
a školy. Ve svém jádru renesanční dům, který
byl postaven brzy po roce 1520 a zachoval se do
počátku letošního roku ve své hmotové struktu-

ře, byl odkoupen v loňském roce firmou
El-Eng pro přestavbu na byty. Po zahájení
rekonstrukce zjistili statici, že zdivo domu,
převážně z nepálených cihel – vepřovic,
je ve velmi špatném stavu a stavební úřad
nato povolil jeho zbourání. Po odstranění
střechy prohlédli objekt pracovníci památkové péče. Zjistili, že z renesanční
doby pochází zřejmě část obvodového zdiva, na severním nároží
dokonce objevili menší kousek původní sgrafitové výzdoby. Vnitřní
konstrukce domu ale zřejmě pocházejí až z pozdějších barokních
přestaveb, kdy dům sloužil jako
hospodářské zázemí trinitářskému
klášteru a zejména jeho zahradě.
S investorem byl dohodnut další
stavebně-historický průzkum a odebrání
vzorků dřeva z trámů na dendrochronologický průzkum (určení stáří použitých
trámů), stavebníci ale bohužel dům odstranili ještě před provedením potřebných měření a odběrů.

Investor, firma El-Eng, se zavázal dům obnovit v jeho původní podobě, z hlediska městské architektury by tedy měly být pohledy, na které jsou
obyvatelé Holešova zvyklí, zachovány. Odstraněné části domu ale samozřejmě už z hlediska použitých materiálů a historických technik nahrazeny
nebudou.
-red-

Výročí
30. 5. 1903 Narozen STRUHALA Bohumil, archivář, muzejní pracovník; archeolog; organizátor hudebního života; spolupracovník časopisu Podřevnicko; narodil
se v Holešově; působil v Holešově, v Želechovicích nad Dřevnicí a v Lípě, okr. Zlín
(+ 4. 7. 1972) – 110. výr. narození
31. 5. 1868 Zemřel SUŠIL František, básník, překladatel, sběratel lidových písní;
organizátor katolického hnutí na Moravě; založil spolek a vydavatelství Dědictví cyrilometodějské; založil deník Hlas;
působil v Brně, v Komárově, okr. Brno,
a v Olbramovicích, okr. Znojmo; zemřel
v Bystřici pod Hostýnem (* 14. 6. 1804) –
145. výr. úmrtí
			
JaŠ
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Tři čtvrtě století holešovských kasáren
Příchod hraničářského praporu 10 z Trebišova
Při výjezdu z města směrem na Zlín míjíme na jeho jihovýchodním okraji rozsáhlý komplex kasárenských budov, umístěný mezi přílepskou a martinickou silnicí. Většina z nás nikdy nepřešla přes jeho bránu, střeženou uniformovanou stráží, a zná kasárna jen z jejich vnější strany, z pohledu ze silnice.
Dnes tady sídlí policejní školy, v minulosti zde však byla vojenská posádka,
jejíž přítomnost byla vždy neoddělitelnou součástí dění ve městě. V letošním
roce je to právě 75 let, kdy do kasáren přišla první stálá posádka. Připomeňme
si dobu a okolnosti, které k tomu rozhodujícím způsobem přispěly.
Přestože s výstavbou kasáren se začalo až v roce 1937, zájem města Holešova o stálou přítomnost vojska byl staršího data. Již počátkem roku 1919
na dotaz místodržitelství, zda si Holešov přeje vojenskou posádku, město projevilo zájem a vyvolalo jednání s vojenskou správou. Zástupci města intervenovali v této záležitosti i u generála Podhajského, ale jejich tehdejší snaha
nebyla úspěšná.
Vývoj politické situace v polovině třicátých let přinesl nový pohled
vojenského velení na dislokaci armádních jednotek a Holešovu opět svitla
naděje na vlastní vojenskou posádku. V říjnu 1936 uzavřelo město s vojenskou správou smlouvu o stavbě kasáren pro pěchotu. Zavázalo se v ní zdarma
poskytnout pozemky pro stavbu a obstarat stavební úvěr v částce 7 milionů
korun výpůjčkou u Spořitelny města Holešova. Mezi další závazky obce patřilo i zřízení městské kanalizace v objektu, dodávka pitné vody, osvobození
dodávky elektřiny od obecních dávek, zřízení příjezdové komunikace a zajištění bytů pro vojenské gážisty za přiměřené nájemné. Brzy byly ke smlouvě
vyhotoveny dodatky, týkající se zejména zajištění úvěru na zvýšené stavební
náklady a získání dalších pozemků. Z těchto údajů je zřejmé, že zájem města
o stálou přítomnost vojska byl opravdu velký.
S vlastní stavbou bylo započato 15. června 1937 a vlastně až do počátku
okupace nebyla zcela dokončena. Zpoždění bylo zřejmě zaviněno potížemi
s opatřením dalších úvěrů na stavební náklady, které se zvedly téměř na 13
milionů korun. Přesto se již v prosinci 1937 do města dostavila ubytovací četa
budoucí posádky. Celá posádka, kterou tvořil hraničářský prapor 10 z Trebišova, přišla do Holešova 11. února 1938 a byla zpočátku ubytována v nouzových ubikacích, které pro ni byly připraveny na radnici, u firmy Bubílek
a Grauer na Plačkově, ve skladišti firmy Kneisl, ve všetulském cukrovaru, na
zámku a na dalších místech.
Ubytování posádky nebylo zřejmě jednoduché, neboť plánované válečné počty uvádějí, že se jednalo o prapor motorizovaný, jehož stav s velitelstvím, technickou rotou, třemi pěšími a jednou kulometnou rotou měl
činit cca 1230 osob, disponujících 36 lehkými a 12 těžkými kulomety, dvěma
minomety a čtyřmi protitankovými kanony. Už 20. února se ale uskutečnilo
slavnostní přivítání posádky na náměstí, pro něž její velitel plk. Jiří Osvald
připravil vojenskou přehlídku, město pak slavnostní oběd na Centrálu.
V průběhu roku 1938 – přesněji 21. května a 17. srpna – v souvislosti
s dalším vývojem situace posádka město opustila a odjela posílit naše pohra-

Npor. in memoriam Jan Hrubý.

Vojín František Fuksa.

niční opevnění. Jak je známo, pohraniční opevnění armáda nakonec bránit
nesměla, naopak v lednu 1939 byly ve městě ubytovány oddíly čsl. vojska, které musely opustit zabraná území. Přestože stavební práce v kasárnách byly již
z větší části dokončeny, kronika uvádí, že tito vojáci byli ubytováni v zadním
traktu nádvoří městské radnice.
Krátce po obsazení zbytku republiky německou okupační armádou
holešovská posádka odevzdává 18. března 1939 zbraně a odchází z kasáren,
které 20. března obsazuje německé vojsko. Armáda je zde však pouze do 31.
května a již od 1. června jsou kasárna užívána německou Schutzpolizei.
Dislokace hraničářského praporu č. 10 do Holešova byla součástí změn,
jimiž velení armády reagovalo na vývoj mezinárodní politické situace, která
již nepochybně směřovala k ozbrojenému konfliktu, jehož původcem se mělo
stát dříve nebo později sousední Německo. Není proto bez zajímavosti, že
mezi příslušníky 10. hraničářského praporu v Holešově byli i takoví, kteří
se později po vypuknutí války aktivně podíleli na domácím i zahraničním
ozbrojeném odporu proti nacistům. Připomeňme si alespoň dva z nich.
Jan Hrubý z Kunovic u Uh. Hradiště vykonával od 1. října 1937 u hraničářského praporu č. 10 prezenční službu. Po jejím skončení v roce 1939
emigroval a stal se příslušníkem naší armády v zahraničí. Spolu s dalšími dobrovolníky vybranými pro zvláštní operace absolvoval několikaměsíční tvrdý
výcvik a jako člen skupiny BIOSCOP, vysazené v dubnu 1942 na území protektorátu, byl jedním ze sedmi parašutistů, kteří zahynuli 18. 6. 1942 v kryptě
kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze.
Jedním z příslušníků praporu, kteří se zapojili do domácího odboje, byl
František Fuksa z Martinic. V roce 1943 působil v odbojové skupině Volání
hor v Žeranovicích, po zatčení většiny jejích členů se přidal k partyzánské
skupině Fedora Zimina a v březnu 1945
vytvořil vlastní partyzánský oddíl působící na Holešovsku.
***

Jedna z jednotek hraničářského praporu 10 v Holešově.
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Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově připravuje v současné době stálou expozici s pracovním názvem Prezentace školy, jejíž součástí bude
i dokumentace historického vývoje objektu
kasáren a jejich uživatelů, kterými byly po
roce 1945 útvary dělostřelců, výsadkářů
a ženistů.
Vedení školy by velmi uvítalo, kdyby
mohlo tuto dokumentaci doplnit exponáty,
které jsou zatím v soukromém držení bývalých příslušníků armády, kteří sloužili
v Holešově, případně jejich potomků. Jedná se zejména o dobové fotografie, osobní
dokumenty, zápisníky, případně uniformy
nebo jejich součásti i jiné artefakty, související s jejich službou v Holešově. Schází
zejména dokumentace z období před rokem 1960, kdy byly v Holešově umístěny
dělostřelecké útvary.
Miroslav Olšina
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Významný přírůstek do sbírky muzea
V minulém týdnu přejalo Městské muzeum a
galerie v Holešově do svých sbírek další významnou akvizici. Jedná se o rozsáhlou sbírku fotografií, pohlednic a map holešovského knihkupce
Františka Stelziga. Na tuto sbírku nás upozornil
Ing. František Rafaja a byla zakoupena od Mgr.
Jiřího Pánka z Bystřice pod Hostýnem. Pan Pánek
ji koupil od pana Stelziga někdy v 60. letech. Jak
sám vzpomíná, „tehdy jako začínající kantor“. Ze
sbírky jsme již stihli několik fotografií publikovat
i na výstavě Ztracená tvář města. Stavební proměny
Holešova na historických fotografiích.
František Stelzig, holešovský knihkupec,
se narodil v Holešově 15. května 1903. Zemřel
11. července 1988. Vyrůstal v rodině knihkupce
Františka Leandra Stelziga a jeho ženy Kamily
Terezy. Po přerušení gymnazijních studií se vyučil knihkupcem u firmy Krejza v Karlových Varech. Společně se svým otcem vytvořili ze svého
knihkupectví na Palackého třídě v Holešově skutečné centrum kultury. Láska ke knihám u něho
souvisela s jeho hlubokým vztahem k výtvarnému umění. Jeho významným nakladatelským
počinem bylo vydání edice Kroniky holešovské
(1940) se Svolinského dřevorytem písmáka na
obálce. Osobně se znal s celou řadou významných
umělců, např. s malíři Baruchem, Ondrúškem, se
spisovatelem Jiřím Mahenem, Marií Podešvovou
aj. Věnoval se také vlastivědě, folkloru, etnografii,
archeologii, numismatice aj. V roce 1943 byl po
udání zatčen a vězněn ve Zlíně, v Brně a pak až

do konce války v koncentračním táboře v Dachau. Převážnou část jeho
vzácné knihovny zabavilo gestapo.
Jeho soukromé podnikání skončilo
únorovými událostmi roku 1948. Již
v důchodu v roce 1968 přijal nabídku
zpracovat kartotéku a utřídit soukromou knihovnu dr. Mirko Očadlíka,
kterou tento hudební vědec věnoval
rodnému Holešovu.
Sbírka v počtu několika set
kusů položek (ke konkrétnímu počtu položek se ještě dobereme během
odborné katalogizace) je jedinečná
hned z několika aspektů. Za prvé je
ze sbírky patrná sběratelova cílevědomost a pečlivost. Některé z fotek jsou podlepeny na papírech a popsány, jiné jsou řazeny do
složek podle témat. Záleželo mu na tom, aby fotografie a pohlednice měl ve sbírce pouze jednou,
duplikáty odkládal (snad pro budoucí výměnu).
Sbírka obsahuje velký počet starých pohlednic
Holešova, ale i okolních obcí vydaných místními
tiskaři (Tuček, Balatka, Stelzig). Snad jejich kompletní produkci. Z unikátních fotografií vyzdvihněme například fotky holešovských pogromů,
interiéru Šachovy synagogy, fotografie z Krajinské
hanácko-valašské výstavy v roce 1914, fotografie
zámeckých interiérů v kvalitě doposud neznámé
a další množství holešovských staveb, které již
změnily svůj vzhled nebo již v Holešově nestojí.

Je velkým štěstím, že tato sbírka nebyla
rozprodána po jednotlivých kusech, ale v neumenšeném počtu se stává součástí sbírek holešovského muzea. Má totiž význam nejenom ve
svých jednotlivých položkách (fotografiích či
pohlednicích), které jistě pomohou historikům
a vlastivědným badatelům k lepšímu poznání historie Holešova, ale i jako celek – jako památka na
nevšední osobnost Františka Stelziga a jeho sběratelskou činnost. Po digitalizaci bude to nejlepší ze
sbírky prezentováno na stránkách Holešovska, na
webu nebo na Facebooku muzea.
Za Městské muzeum a galerii v Holešově
Mgr. Ondřej Machálek

Vojáci 1. československého armádního sboru SSSR
na Holešovsku
V sobotu 13. dubna se na našem území konaly malé vojenské manévry. V dopoledních hodinách navštívil holešovský zámecký park Klub
vojenské historie Hraničářského pluku 19. Několik desítek členů klubu přijelo v uniformách 1. čs.
armádního sboru v SSSR a částečně v uniformách
vojáků Rudé armády. Členové klubu uspořádali
polní výstavu dobových zbraní a vojenské tech-
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niky. Součástí výstavy byly ukázky pořadové přípravy, povelů, cviků s puškami. Vrcholem potom
byla slepá střelba z kulometu Maxim, z pušek, minometu i zcela největší, hromová rána z děla. Zájemci – děti i dospělí si mohli nejen prohlédnout,
ale i potěžkat a dokonce i natáhnout, zamířit
a „nasucho“ spustit nejen ruční zbraně z druhé
světové války, ale i sovětské protitankové pušky,

lehké i těžké kulomety, osahat si dělo, prolézt si
terénní vozidla i nákladní automobil – to vše se
zasvěceným výkladem členů klubu – nyní vojáků
československého armádního sboru v SSSR.
Odpoledne se jednotka přesunula do Rymic,
kde proběhla vzpomínková akce na události ze samého konce války, kdy příslušníci spojovací čety
čs. sboru omylem na dvou nákladních autech přijeli z Holešova k Rymicím, doposud obsazeným
německými vojáky, kteří na auta zaútočili.
Při této srážce padlo 17 československých
vojáků, někteří z nich byli zraněni a ubiti bajonety
a polními lopatkami. U pomníčku před Rymicemi,
kde ke srážce došlo, byla uskutečněna první část
pietního aktu za přítomnosti členů Klubu vojenské
historie, místních uniformovaných hasičů a myslivců, dechové hudby a občanů Rymic. Od pomníčku se potom průvod vydal svižným pochodem ke
kostelu sv. Bartoloměje, kde jsou pochováni padlí
čs. vojáci. Zde tyto události vzpomenul kronikář
obce Jan Pospíšil, dechová hudba zahrála českou
a slovenskou hymnu a zástupci složek položili věnec starosty obce. Od kostela se potom průvod přesunul do areálu obecního úřadu, kde členové klubu
opět předvedli výstavu zbraní a vojenské techniky
a střelbu slepými náboji. Člen klubu, vojenský historik ing. Milan Kopecký, potom přednesl krátkou
a velmi zajímavou přednášku o tomto rymickém
masakru, o kterém zjistil řadu nových skutečností.
Tuto přednášku ing. Kopecký v širším rozsahu provede rovněž v Holešově, ve studovně
Městské knihovny v pátek dne 3. května 2013 od
17.00 hodin.
Karel Bartošek
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František Stelzig - knihkupec z Holešova

Ke 110. výročí jeho narození a k 25. výročí jeho smrti
Starší generace holešovských milovníků knih dodnes vděčně vzpomíná na zkušeného a erudovaného knihkupce pana Františka Stelziga, který zákazníkovi dovedl pořídit vytoužené knižní tituly.
V knihkupectví na Palackého třídě vybudoval za první republiky vynikající knihkupecký a papírenský obchod proslulý výběrem knih, originálními výlohami a brzy také osobností prodávajícího.
Obdarován neomylným šestým smyslem
shromažďoval pan Stelzig knihy, které „zaberou“
na všechny čtenáře, ale i ty, co přivedou k nadšení
opravdové znalce a sběratele knih – bibliofily. Kromě nich nabízel zákazníkům prvotřídní papírenské zboží, obrazy a grafiku, později i gramofonové
desky. Dovedl si vážit každého zákazníka, dokázal
mu poradit a pro své stálé zákazníky dokonce zřídil v prodejně půjčovnu knih.
František Stelzig se narodil v Holešově 15.
května 1903 v rodině knihkupce Františka Leandra
Stelziga a jeho ženy Kamily Terezy. Po absolvování
čtyř tříd holešovského gymnázia (1914-1918) studia přerušil a vyučil se knihkupcem u firmy Krejza
v Karlových Varech. Od začátku dvacátých let se
stal zdatným pomocníkem a posléze pokračovatelem v knihkupectví svého otce na Palackého třídě,
které sídlilo nejprve tam, kde si pamatujeme dnes
již neexistující Charbutovu cukrárnu, a později
se přestěhovalo do protější novostavby rohového
domu pana Baďury (dnes část prostorů holešovské
pobočky ČSOB).
Pro pana Stelziga nebyly knihy pouhým obchodním artiklem, on je skutečně miloval.
Tato jeho láska ke knihám u něj souvisela
s jeho hlubokým vztahem k výtvarnému umění.
Svědectvím o tom jsou i jeho vlastní knižní edice – Kronika holešovská (1940) se Svolinského
dřevorytem písmáka na obálce a další soukromý
tisk – Gazda Jura Vašut, pán na Čartáku (1940),
který půvabnými kresbami vyzdobil Jan Kobzáň.
Osobně se stýkal s celou řadou významných umělců (malíři Kobzáň, Podešva, Baruch, bratři Schneiderkovi, spisovatelé Mahen, Podešvová aj.). Ve
svém bohatém archivu měl děkovné dopisy malířů Vincenta Hložníka, Karla Svolinského, literátů

- Petrem Bezručem počínaje a Miroslavem Horníčkem konče, křísitelky kralické tvrze dr. Vlasty
Fialové a množství docela obyčejných milovníků
krásné knihy.
Pan Stelzig byl mužem širokých kulturních
zájmů. Patřil mezi spoluzakladatele a aktivní členy
holešovského Vlastivědného kroužku, věnoval se
také folkloru, etnografii, archeologii, numismatice, k jeho láskám patřila turistika a lyžování atd.
S mravenčí pílí se ujal úkolu utřídit část soukromé
knihovny svého přítele dr. Mirko Očadlíka, kterou
tento hudební vědec věnoval svému rodnému Holešovu. Jeho rozsáhlá soukromá knihovna obsahovala jedinečnou sbírku Bezručových Slezských písní,
množství knih o Valašsku, nádherné monografie
malířů Švabinského, Uprky, Mánesa, Alše, Kašpara,
Boudy, Štáfla, Konůpka aj. A také celou řadu vzácných bibliofilských tisků, které většinou kupoval
na známé Zinkově aukci v Praze. Její součástí byla
i rozsáhlá sbírka pohlednic a fotografií starého Holešova. Když se pan Stelzig po válce vrátil z koncentračního tábora v Dachau, kde byl vězněn na udání
českého občana, se značným úsilím a s nemalými
finančními náklady obnovil svoji knihovnu, jejíž
převážnou část mu zabavilo gestapo. S vervou se
opět pustil do knihkupeckého podnikání, obnovil
vztahy s nakladateli a dalšími firmami. Jeho soukromému podnikání učinily konec únorové události
roku 1948, ale ani ty jej nedokázaly oddělit od milovaných knih: jako vedoucí prodejny „Kniha lidu“
nadále sloužil čtenářům. S knihami vlastně neskončil nikdy a obstarával je pro zájemce i v době, kdy
už je přestal prodávat. Po odchodu z obchodu se
s úžasným nasazením věnoval přípravě publikace
o dvou našich hradech, zámcích a tvrzích. Škoda že
tato jeho práce nebyla vydána.

Život pana Stelziga se uzavřel 11. července
1988. Jeho nejbližší, přátelé a známí se s ním rozloučili 15. července 1988 v obřadní síni v Holešově.
Při vzpomínce na pana Stelziga se mnohým
z nás vybavuje před očima silueta muže nezdolného temperamentu, uhánějícího na nezbytném kole
městem nebo kráčejícího turistickými cestami
k valašské hospodě Čarták na milovaném Soláni.
Především nám však v paměti zůstává jako člověk,
který po celý život obdarovával plnými hrstmi své
přátele knihami, radami, informacemi, vzpomínkami a laskavým humorem.
Ing. František Rafaja

Okresní školní dozorce Jan Rosypálek
Procházíme-li pozorně holešovským hřbitovem, zaujmou nás tři zvláštní náhrobky, které mají
společné znaky. Na všech třech jsou sochařské
portréty pohřbených významných holešovských
občanů, dva z nich nechali postavit jejich přátelé
a spolupracovníci.
Jeden z náhrobků se nachází v zadní části
hřbitova a již z dálky je vidět bronzová busta na
vysokém štíhlém soklu. Busta v mírně nadživotní velikosti od významného moravského sochaře
Františka Fabiánka zobrazuje protifašistického
bojovníka por. Oldřicha Seilera, holešovského rodáka, umučeného německými nacisty v roce 1945
v koncentračním táboře. Pomník nechali postavit
poručíkovi spolubojovníci ze Slovenského národního povstání.
Druhý náhrobek stojí v pravé části hřbitova
pár kroků před hlavním křížem. Na tomto místě je pohřben Jan Rosypálek, který se významně
zasloužil o rozvoj holešovského školství. Narodil
se roku 1847 v Břestu a zemřel roku 1896 v Holešově. Od roku 1878 byl ředitelem obecné a měšťanské školy v Holešově a později také zároveň
okresním školním inspektorem – v té době se
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říkalo školním dozorcem. Tehdy byla škola umístěna v budově vedle fary a v bývalém obecním
domě – dnes dům č. 11 na náměstí s průchodem
na náměstí Sv. Anny. V nevyhovujících podmínkách se tísnilo 850 žáků v 16 třídách. Proto Jan
Rosypálek usiloval o postavení budovy školy. Jeho
snaha byla korunována úspěchem v době, kdy byl
starostou města František Pokorný. V roce 1888
byla postavena nová škola (dnešní 1. ZŠ) v nynějších Smetanových sadech. O pět let později byla
,,…v překrásné budově školní národopisná výstavka spojená s průmyslovou…“, na jejíž organizaci se oba jmenovaní vlastenci podstatnou
měrou podíleli. V monografii ,,Holešov okres
a město“ z roku 1930 se v kapitole o školství uvádí:
,,Z představitelů školství v Holešově a na holešovském okresu slouží vzpomenouti Jana Rosypálka.
Zápisy poznamenávají, že za něho školství na
Holešovsku značně pokročilo; bylo nově zřízeno
13 škol a rozšířeno 25 škol. Byl též dobrým organizačním pracovníkem v učitelském spolku, požíval
všeobecné úcty a vážnosti. Učitelstvo okresu postavilo mu z vděčnosti a uznání na holešovském
hřbitově pomník.“
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Zmíněný starosta František Pokorný, první
holešovský starosta, který zavedl na radnici jednání v českém jazyku, má velkorysý náhrobek
u pravé hřbitovní zdi na úrovni hlavního kříže. Na
svislé ose rozměrné černé desky z leštěné žuly je
umístěn umělecky provedený kruhový bronzový
reliéf zobrazující starostův portrét.
Hrob Jana Rosypálka je ohrazen kovovým
dekorativně členěným oplocením, dnes již značně
poškozeným. Osobitý náhrobek tvoří vysoký obelisk ze světle šedé žuly, stojící na členěném podstavci. V horní části obelisku je kovový kříž, ve
spodní části portrét inspektora v životní velikosti,
umělecky vytesaný vysokým reliéfem do kruhové
desky bílého mramoru. Náhrobek nechali postavit jeho spolupracovníci, jak si lze dnes s velkými
potížemi přečíst na plastickém nápisu vytesaném
na soklu: ,,Svému milému představenému Janu
Rosypálkovi, c. k. okresnímu školnímu dozorci,
věnuje vděčné učitelstvo hejtmanství holešovského…“ Další řádek s datem se mi už v dnešní době
nepodařilo rozluštit.
Ještě nedávno – snad před rokem - byl nápis
zřetelný, stejně zřetelný a zachovalý byl i reliéfní

mramorový portrét. Nějaká firma se pravděpodobně nabídla, že náhrobek
vyčistí - a stalo se něco nenapravitelného. Pracovníci zvolili nevhodný postup
a prostředky, které náhrobek značně poničily. Mramor na reliéfu zčásti opadal a místo ušlechtilého
výrazu podobizny inspektora zůstala znetvořená
hlava. Dřívější vystouplá
plastická písmena byla
čištěním obroušena skoro
do roviny soklu. Mramorový portrét už opravit asi
nelze, ale nápis by firma,
která devastaci náhrobku způsobila, měla znovu
vytesat výrazně plasticky,
aby byl čitelný. Bylo by vhodné nechat opravit
i rám hrobu a kovové oplocení. Možná by také stálo za úvahu, aby někdo z 1. ZŠ, o jejíž budovu se

J. Rosypálek velkou měrou zasloužil, jednou za
čas na jeho hrob položil kytičku.
Jiří Valenta

Unikátní fotografie starého Holešova
Člen výboru Vlastivědného kroužku ing. Jan
Důbravčík poskytl redakci našeho časopisu unikátní leteckou fotografii starého Holešova. Není
datována, ale na věži farního kostela jsou zřetelně
vidět čtvercové černé plechové hodiny, které byly
nahrazeny současnými skleněnými v roce 1933.
Podle fronty ještě původních domů na levé straně náměstí lze odhadnout, že snímek byl pořízen
ve dvacátých letech minulého století. Díky tomu
zachycuje spoustu objektů, které buď již zmizely
z tváře našeho města, nebo se jejich podoba výrazně změnila. Pokud si snímek prohlížíme podrobně zleva doprava, vidíme na levém okraji
ve spodní polovině Holajku – zelená plocha tam
tvoří pouze zlomek současného stavu, hostinec
U Cabiša ještě zasahuje do vjezdu ulice Ke Střelnici, který je ostatně ještě úplně uzavřen i domkem,
těsně k Cabišovu přiléhajícím. Holajka má na fotografii charakter spíše dvora nějakého statku než
náměstíčka, což ostatně odpovídá tehdejší situaci, kdy tam bylo hospodářské zázemí zámku. Za
Holajkou vidíme hustý porost zahrady Krutilova

domu – nyní je to tovární nádvoří bývalé Krutilovy továrny, tehdy zde byly ještě zbytky parku
trinitářského kláštera včetně systému parkových
cest. Posuneme-li se kousek doprava, na náměstí
Sv. Anny, vidíme vyčnívat věž hasičské zbrojnice,
ve které se sušily použité hadice – tu si ostatně pamatuje ještě spousta poněkud dříve narozených
Holešovanů. Na frontě hlavního náměstí je vidět,
že ještě nestojí funkcionalistický Tučkův dům
(nyní prodejna Valentino vedle Masných krámů),
ale už jsou postaveny Klabusayův a Skuherského
domy (oba na počátku 20. století). Velmi zajímavá
situace je kolem farního kostela. Jednak si všimněme, že budova současného kina Svět (tehdy dům
Katolického spolku Sušil) je zleva i zezadu obklopena nízkými domky, které ustoupily rozšiřování
komunikace až po 2. světové válce. Na místě současné nárožní funkcionalistické budovy (původně spořitelna, nyní pohřební ústav) je ještě nízká
budova panské palírny a patrový „panský dům“,
jehož část padla za oběť spořitelně a druhá část
byla později nahrazena ošklivým „panelovým“

domem, ve kterém je nyní dětský bazar. Současné
budově městského úřadu – tehdy Okresního silničního výboru - ještě chybí křídlo na Masarykově třídě, ve Smetanových sadech s touto budovou
sousedí nízký domek, mezi ním a původní budovou 1. Základní školy lze tušit patrovou stavbu
hejtmanské vily, která po válce sloužila jako jesle
a byla nahrazena současnou budovou sportovní haly a novostavbou druhého křídla školy. Na
dvoře farní zahrady pak je zřetelně vidět barokní
patrová budova „kaplanky“, která byla zbourána
rovněž po válce. Vlastní plocha náměstí se zdá
prázdná, jen v levé části je vidět lípa svobody, zasazená na počest vzniku ČSR. Napravo od ní je
nezřetelná skvrna ukrývající sochu sv. Floriána na
místě původní městské kašny.
Vraťme se zpátky k zámecké zahradě – naproti ní, v místě, kde je nyní autobusová zastávka
(do přerušení silnice do Dobrotic stavbou jihovýchodního obchvatu na ní zastavovaly autobusy směrem na Dobrotice, Rusavu a Bystřici pod
Hostýnem), je krásně vidět první holešovskou
plovárnu, zásobovanou vodou ze zámeckého náhonu, jejíž obdélníkovou dřevěnou konstrukci si
nejstarší pamětníci rovněž vybavují. V rohu zámeckého parku je pak vidět nízká budova ledárny,
ve které se skladoval led ze zámeckých rybníků,
určený pro chlazení v pivovaře, a nad ní jsou malá
políčka v místě dnešních činžovních domů v ulici
Pivovarská, které byly pro městské zaměstnance
a vojáky postaveny před začátkem 2. světové války. A v místě dnešní Tyršovy ulice se rozprostírá
rozsáhlý areál Panského dvora – statku, patřícího
k holešovskému panství. Vzadu je pak vidět stavba dnešní Základní umělecké školy F. X. Richtera,
tehdy městského sirotčince.
Tato opravdu unikátní historická fotografie
našeho města a desítky dalších, pocházejících vesměs ze sbírek holešovské muzejní knihovny, jsou
k vidění do 31. května letošního roku na výstavě
„Ztracená tvář města – Stavební proměny Holešova na historických fotografiích“, která je umístěna
v čítárně Městské knihovny - jsou zde spousty
snímků, často zcela neznámých a odhalujících
dávno zmizelé objekty a zákoutí Holešova.
Karel Bartošek

22

Holešovsko

Noční vzpomínkový pochod Clay-Eva 2013 jubilejní!
Noční vzpomínkový pochod Clay-Eva letošním ročníkem vstoupil do desetiletí svého
trvání. Rok od roku sledují organizátoři narůstající zájem o tuto akci jak ze strany účastníků,
tak ze strany médií. Na desátý pochod se letos
přihlásilo 193 lidí, nakonec bylo na startu zaregistrováno 135 účastníků. A to je i přes letošní
nevyzpytatelné počasí a zejména náročnou trasu horami, na kterých ještě ležel mokrý sníh,
opět rekordní účast!
Vzpomínkovou akci podpořili svou přítomností rodinní příslušníci legendárních výsadkářů.
Z USA přiletěl Antonín Bartoš, syn velitele skupiny. Z Buchlovic přijel synovec šifranta skupiny Jan
Štokman a z Bystřice pod Hostýnem paní Bohumila Zicháčková, dcera spolupracovníků skupiny
Clay-Eva.
Zahájení pochodu se letos nekonalo u pomníčku v místě seskoku, ale kvůli blátivému terénu se přesunulo o kousek výš, na okraj Hostišové, kde vzniklo i improvizované pietní místo.
Samotnému zahájení předcházel seskok výsadkářů Armády České republiky, konkrétně výsadek příslušníků 102. průzkumného praporu gen.
Karla Palečka z Prostějova. Vrtulník Mi-17 se nad
Hostišovou objevil krátce po sedmé hodině. Po
několika nízkých průletech z něj postupně vyskočilo šest parašutistů. Vrtulník přistál na nedalekém poli a parašutisté přešli ke shromáždění, aby
také uctili památku svých předchůdců ze druhé
světové války.
Další program se již odvíjel podle minulých
ročníků. Michal Mynář z o. s. Horizont Hostišová, který je tradičním moderátorem akce, uvedl
folkovou skupinu Hostband, která otevřela ceremoniál písní Kdykoliv kdekoliv. Za skautské stře-

disko Holešov vzpomenul na počátky pochodů Ondřej Machálek.
Účastníky a čestné hosty pozdravil
místostarosta obce Pavel Vyoral
a Jan Štokman pozval přítomné na
odhalení památníku příslušníkům
čs. zahraničního odboje v Buchlovicích, které proběhne 30. dubna
2013. Svou zdravici přidal i Antonín Bartoš, který ve svém pozdravu zdůraznil: „Generál František
Moravec dával parašutistům adresy místních skautských a sokolských rodin, u kterých se jim po
seskoku dostalo první domácí pomoci a úkrytu před gestapem, kde
začali navazovat spolehlivé domácí
spojení. Jsem přesvědčen, že kdyby
si to situace znovu vyžádala a opět
se objevily tři padáky nad Hostýnskými vrchy, že i dnes by se našly pomocné ruce
a stateční dobrovolníci právě mezi vámi, jak tu dnes
stojíte.“
Na závěr zazněla hymna pochodu Jdou muži
tmou, položení kytic, čestná salva Hraničářského
pluku 19 a československá hymna – hymna státu,
za který parašutisté bojovali. Konec slavnostního
zahájení a start skupin doprovázel déšť, ale po
zbytek noci už počasí pochod nekomplikovalo.
Přesto byl letošní pochod asi nejextrémnějším
v jeho historii. Kvůli letošní dlouhotrvající zimě
se účastníci v horách potýkali s blátem a velkým
množstvím mokrého sněhu. Naštěstí všichni, kteří
chtěli ujít celou trasu, dorazili v pořádku. Nepřecenili své schopnosti a možnosti. Do Bystřice pod
Hostýnem přišly první skupiny před půl čtvrtou

hodinou ráno. Čekal tu na ně teplý čaj, chléb se
sádlem a cibulí. Kdo chtěl, dostal do pamětního
listu razítko pochodu.
Za bezchybný průběh akce děkujeme i našim spoluorganizátorům - občanskému sdružení
Horizont Hostišová a obci Hostišová. Příští rok
oslavíme 70 let od události, kterou si připomínáme – tedy seskoku a počátku působení skupiny
Clay-Eva v našem regionu. Chcete-li se o skupině
Clay-Eva nebo o našich dalších aktivitách dozvědět více, sledujte během celého roku web http://
clay-eva.cz/ nebo facebook https://www.facebook.
com/paraskupina.clayeva?fref=ts
Za Junák – Svaz skautů a skautek ČR,
středisko Holešov Ondřej Machálek
Foto: Milan Durda

Pomoc s přípravou výstavy
Prosíme ty, kteří mají fotografie, památky nebo osobní vzpomínky na holešovského
děkana, sběratele a vlastivědného pracovníka
P. Františka Alexe (1913–1988), aby pomohli
s přípravou výstavy. Výstavu připravuje Městské
kulturní středisko Holešov, Římskokatolická
farnost Holešov a Vlastivědný kroužek v Holešově na červen letošního roku. Cílem výstavy
je připomenout 100 let od narození P. Františka
Alexe, jeho život, duchovní působení a široké
sběratelské zájmy.
Autoři předem děkují za pomoc.
za Městské muzeum a galerii v Holešově Mgr. Ondřej Machálek,
za Vlastivědný kroužek v Holešově Ing. František Rafaja
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Chcete levnější
pojištění?

Inzerce
PROVEDU

Drobné stavební a obkladačské práce
v Holešově a okolí

Sjednáváme:
Životní a úrazové pojištění
Rodinné domy - 1 mil. = 623 Kč/rok
Domácnosti - 300 tis. = 614 Kč/rok
Chaty - lze i vč. zařízení, vybavení

Pronajmu byt

Odpovědnost:
• v běžném občanském životě
• z výkonu povolání
• z výkonu práva myslivosti (350 Kč)

Mobil: 736 731 776

2+1 v Holešově U Letiště.
Tel. 739 884 472

PERMANENTNÍ
MAKE-UP

neboli tetování obočí
a očních linek

Trvanlivost 2–5 let
Další služby a kosmetické ošetření
najdete na:

KOSMETIKA Petra Urubová
Nerudova 130, Holešov
www.kosmetika-urubova.cz
mob. 606 189 332
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Povinné ručení - výběr z 12 pojišťoven
Havarijní pojištění - sleva až 60 %!!!
Penzijní připojištění
Pojištění podnikatelů a firem
majetek, odpovědnost, přepravy

ZAVEDENÁ OBCHODNÍ
FIRMA
přijme spolupracovníky
do nově vznikající pobočky
ve Zlíně, Holešově
a Bystřici pod Hostýnem

na pracovní pozici:
ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST
A VEDENÍ KANCELÁŘE
Nabízíme:
práci ve stabilní a rostoucí firmě
možnost rekvalifikace. Tel.: 774 341 242

Pojišťovací
kancelář - Votava
Po - Pá: 8 - 12 • 13 - 16.30
Mobil: 603 740 659, tel.: 573 397 077
E-mail: votava.josef@post.cz

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621

Holešovsko

Holešov-Všetuly, Krátká 435
• Možnost pořádání svatebních hostin
až pro 90 osob
• Pořádání oslav
• Prostory při těchto akcích
jsou poskytnuty ZDARMA !!
• Možnost pořádání oslav
ve venkovních prostorech
• Světelný a zvukový aparát
• Svatby na klíč
• Dětské hřiště
• Parkoviště
• Catering po celém Zlínském kraji

Přijďte ochutnat

www.r-club.cz
ramirest@seznam.cz, tel. 736 760 659

Pravý
turecký
KEBAB
Vegetariánský
„KEBAB“
a jiné
speciality
Holešov,
nám. Dr. E. Beneše 57/12
Vedle BACARDI BARU
Otevřeno denně do
pozdních nočních hodin

Prodejna a půjčovna el. nářadí

značky BOSCH
Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.
Tel.: 573 398 317, www.instrumentum.cz
Najdete nás v Holešově v ulici Nerudova 325
v přízemí budovy firmy RAPOS, spol. s r. o.

Duben 2013
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POZVÁNKA NA OK MZ
Vážení přátelé, milí sponzoři,
rádi bychom vás přivítali jako hosty na okresní soutěži mladých zahrádkářů, soutěži dětí základních škol,
pořádanou Územní radou Českého zahrádkářského
svazu v Kroměříži a ZO ČZS Holešov pod patronací
místostarosty města Holešov pana Rudolfa Seiferta
a MKS.

Soutěž se uskuteční 26. 4. 2013
od 8 hodin na zámku v Holešově.
Program:
8.00 hod.
8.30 – 10.30
10.30- 11.00
11.00 – 12.00
12.00- 13.00

zahájení ve velkém sále zámku
vlastní soutěž
přestávka, pohoštění
prohlídka zámku s průvodcem
předání cen, vyhodnocení soutěže, závěr

Ing. Ivo Tatýrek, NEOTA
Jankovice 133, 769 01 Holešov

provádí ve dnech 25. 4. - 26. 4. 2013
školení a zkoušky
pro získání odborné
způsobilosti k činnosti
na elektrických
zařízeních dle vyhl. č.50/78Sb ČUBP
Informace a přihlášky:
tel.: 603 212 757
e-mail: ucetni@neota.cz

Poděkování patří:
Členům ZO ČZS Holešov
MěÚ Holešov
MěKS Holešov
ÚR ČZS Kroměříž
SO ČZS – Gladiris a DAGLA
COPY-NOVA s. r. o. Zlín, pan Bělíček
Okrasné školky – Horák a synové Bystřice p/Host.
Zahradnictví Stella - zámek Holešov
Semo a. s. Smržice
ZO ČZS Břest, Kvasice
Za komisi pro práci s mládeží: Vlasta Čablová
PAMATUJME:
Děti jsou naše budoucnost, to, co do nich vložíme, nám jednou vrátí.
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Jarní srdcovka, aneb závod horských kol
Raab Rohálovská 50ka
Jaro si dává načas a cyklisté nedočkavě připravují svá kola na novou sezónu. Ta pro mnohé
začne poslední dubnovou sobotu (27/4/2013)
v Prusinovicích, kde se uskuteční 4. ročník závodu
horských kol Raab Rohálovská 50ka. Hlavnímu
pořadateli závodu, Martinovi Koplíkovi z klubu
Vesani.cz, jsme položili několik otázek.
Jak se vypořádáváte se zasněženým začátkem jara a zvýšeným provozem v obci?
Poslat několik stovek cyklistů do lesa znamená
zařídit stovky činností a objížďka přes Prusinovice
nám jich přidala další desítku. Našli jsme ale povedenou alternativu se zajímavým lesním úsekem kousek po startu, u cesty na Hlinsko jsme postavili most
a cílový dojezd bude překvapením pro všechny bikery. Sněhová kalamita nás organizátorsky neomezuje, protože brigádnické práce na trase jsme stihli
ještě v březnu během jednoho z hezčích víkendů.

Jsou v rámci 4. ročníku připraveny nějaké novinky?
Usilujeme o to, aby Rohálovka
nebyla jen závod, který si lidé odjedou a chvilku na to už vyráží domů.
Rohálovka je celodenní akce pro
celou rodinu. Dopoledne je určeno
dětem, v poledne odstartuje hlavní
závod a odpoledne bude také bez
přestání probíhat doprovodný program. Pro nudu nebude prostor. Je
připraveno 5 hudebních kapel (Team
Revival, Horská chata ze Slovenska,
Dale B Williams z Walesu, Francis‘
Drake, Kosovci), módní show (Sýkora sportswear & GAS), zábavná
vystoupení, dětská zóna. Dnem budou provázet
moderátoři Ondřej Havlík (aka en.dru z Evropy
2) a Pavel Mrázek.
Hlavního závodu se zúčastní
šestinásobný paralympijský vítěz Jiří
Ježek, dodatečně jsme vypsali kategorii pro mladé bikery do 23 let s
finančními prémiemi a od sponzorů
se podařilo získat hodnotné ceny do
tomboly.
Závod provází motto „Vaše
jarní srdcovka“ a jezdci se na závod
opravdu rádi vrací. Co stojí za zájmem o Rohálovskou 50ku?
Jednak lidé poznali, že závod
nepořádáme za účelem výdělku,
a i když ho dosáhneme, snažíme se
tyto peníze darovat (tak jako loni
pro dětské oddělení nemocnice ve
Zlíně). Za startovné navíc dostávají

řadu věcí navíc. Letos to bude třeba funkční triko,
energetický přípravek, poctivý řízek, nápoj … jednoduše, tyto věci by v obchodě pořídili dráž. A to
nezapočítáváme další výdaje na techniku, pořadatelskou a zdravotní službu, doprovodný program.
Lidé také často znají jen Hostýnské vrchy
a jsou proto překvapeni (a já jsem byl také překvapen), jak hezká je trasa a příroda v okolí Prusinovic. Součástí zájmu je i atmosféra utvářená přihlížejícími a kvalitní zázemí, které poskytuje obec
účastníkům a hostům. Spokojenost tedy utváří
součet služeb zahrnující prezentaci cyklistů, plynulost závodu, občerstvovací servis, program pro
děti a dospělé. Vedle toho nespokojeným se stává
účastník, když se pokazí jen jedna věc! To zvyšuje
nároky na nás pořadatele a my věříme, že i letos
lidé přijmou naše pozvání na tuto nejen sportovní
akci.
Za informace a foto děkujeme
Martinu Koplíkovi

Holešovanka Matelová mistryní republiky
Holešovance Haně Matelové se podařilo
prosadit v jednom z nejmasovějších sportů –
stolním tenise. Úspěchy slaví nejen na domácím
poli, ale i v zahraničí. V současné době bydlí
v Jankovicích. Zeptali jsme se jí na pocity z jednoho z posledních výjimečných výsledků, kterých dosáhla na domácím poli v České republice.
Jste úspěšnou hráčkou a českou reprezentantkou ve stolním tenisu. Svědčí o tom jeden z Vašich posledních výjimečných úspěchů na domácím
poli. Kdy a kde jste se stala mistryní republiky?
Mistrovství České republiky se konalo první březnový víkend v Teplicích. V kategorii žen
startovala kompletní špička ČR. Nikdo si nenechá
ujít tento turnaj, s holkama se takto sejdeme právě jen na mistrovství. Vyhrála jsem dvouhru žen
a smíšenou čtyřhru spolu s parťákem Michalem
Obešlem, se kterým hraji již od mládežnických
kategorií a ve čtyřhře žen jsme s Kačkou Pěnkavovou prohrály až ve finále. Cením si každé medaile,
ale titul z dvouhry je obrovský a nečekaný úspěch
a toho si vážím nejvíce.
Vzpomenete si na své začátky? Kdo Vás ke
stolnímu tenisu přivedl, za jaký tým jste hrála
a koho reprezentujete dnes? Jste již profesionální hráčkou?

Duben 2013

Ano, vzpomenu. Začínala jsem v Holešově,
kde hrával taťka s bráchou a já jsem se k nim přidala. První klub byl samozřejmě v Holešově, ale
jelikož tu nebyla ženská liga, tak jsem asi od 12 let
dojížděla do Hluku, kde jsem hrála 2. ligu žen a
připojila jsem také tréninky ve Zlíně, protože každodenní cestování do Hluku bylo náročné. Českou extraligu jsem si zahrála v Hodoníně, kde hraji
doposud, s roční pauzou, kdy jsem hrála druhou
bundesligu v Německu. Nyní mě s Hodonínem
čeká náročné play off a boj o mistrovský titul.
A s Hodonínem mám profesionální smlouvu.
Čeho byste chtěla ve stolním tenise dosáhnout? Máte nějakou metu? Kdo Vás nejvíce podporuje?
Každý sportovec by se rád podíval na olympijské hry a já nejsem výjimkou. Bylo by krásné si
zahrát pod pěti kruhy, ale ve stolním tenise je kvalifikace náročná a konkurence velká. Do Ria zbývají 3 roky, pořád mám co zlepšovat, tak uvidíme.
Nejvíce mě podporují rodiče, přátelé, bez nich by
to samozřejmě nešlo.

krásné město, mně osobně se strašně líbí, člověk
může zajít kam chce, jsou tu neomezené možnosti,
ale ráda se vracím domů za rodinou a tam bych po
skončení kariéry a ukončení studia chtěla žít.
Je někdo, komu byste chtěla poděkovat?
Samozřejmě, nejvíc bych chtěla poděkovat
mámě a tátovi, protože mě podporují už od dětství.
Velký dík patří také mým přátelům a všem mým
dosavadním trenérům, protože všichni se podílejí
na mých úspěších.
Za rozhovor poděkovala Jana Zapletalová

Kde žijete a kde byste jednou chtěla žít natrvalo?
Studuji druhým rokem vysokou školu v Praze, kde zároveň trénuji v reprezentačním centru.
Do Hodonína jezdím pouze na zápasy. Praha je
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Akce
duben, květen

Komorní koncert tří sólistů

Holešov – Město Holešov společně s Městským kulturním střediskem Holešov již čtvrtým
rokem podporují občanské sdružení Musica
v jeho skvělých koncertních aktivitách. Díky tomuto spojení a také díky holešovskému rodáku,
klavírnímu virtuosovi Karlu Košárkovi, se ve velkém sále holešovského zámku ve čtvrtek 11. dubna uskutečnil komorní koncert tří sólistů. Jednalo
se o druhý pořad letošního hudebního festivalu.
Trio vystoupilo jednak ve společném programu
a každý také sólově. Obecenstvo vyslechlo Schumannovo Adagio Allegro op. 7, Bethovenovu Sonátu pro hornu a klavír op. 17,
sonátu pro housle a klavír op. 75 Saint Saense a Brahmsovo Trio pro hornu, housle
a klavír op. 40. Vystoupil hornista Radek
Baborák, který dnes patří mezi nejvýznamnější osobnosti mezinárodní hudební scény a pravidelně koncertuje s řadou
světových orchestrů, je hostem prestižních
festivalů a spolupracuje se špičkovými
dirigenty a hudebníky. Dalším z trojice
vystupujících umělců byl klavírní sólista
Karel Košárek. Vystudoval konzervatoř

v Kroměříži a Akademii muzických
umění v Praze. Svá studia zakončil
v USA. Obdržel ceny na mnoha mezinárodních soutěžích. Nejbouřlivějším potleskem odměnilo obecenstvo
mladého houslistu Josefa Špačka,
který patří mezi absolutní špičku
dnešní mladé generace houslistů.
Je laureátem mezinárodní houslové
soutěže Královny Alžběty v Bruselu,
zvítězil v mezinárodní houslové soutěži Michaela Hilla na Novém Zélandu a získal třetí místo v mezinárodní
soutěži Carla Nielsena v Dánsku. Studoval u nejvýznamnějších pedagogů,
je koncertním mistrem České filharmonie.
Tuto prestižní roli kombinuje se sólovou kariérou. Dech beroucí koncert ocenilo publikum
opakovaným aplausem. Přes množství kvalitních kulturních pořadů konaných v Holešově,
byl tento v poslední době jedním z nejlepších
a nejnavštívenějších. Všichni tři muzikanti od
Boha připravili návštěvníkům neopakovatelný
hudební zážitek, umocněný historickými prostorami zámku.
Text a foto Jana Zapletalová
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Oslavy výročí železnice

▶
▶
▶
▶
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▶
▶
▶

Holešov – V průběhu víkendu 13. a 14.
dubna proběhly v Kroměříži Oslavy výročí železnice. A slavily se hned tři historické železniční události najednou: 125 let od zahájení provozu Moravsko-slezské dráhy měst, 130 let od
zahájení provozu na trati Hulín – Bystřice pod
Hostýnem a 130 let od vyvrcholení stavebního
rozvoje akciové společnosti Kroměřížská dráha.
Centrem oslav bylo město Kroměříž s výstavou

historických lokomotiv a bohatým programem.
Spoustu pasažérů svezly vypravené zvláštní historické vlaky hnané motorem s lokomotivou
„Matěj“ nebo parním strojem – motoráček „Hurvínek“. Fotografie zachycuje zastávku vláčku,
taženého parní lokomotivou na nádraží v Holešově, kam přišli osazenstvo lokomotivy i cestující
pozdravit starosta, oba místostarostové a někteří
zastupitelé města Holešova.

Okresní kolo soutěže mladých
zahrádkářů. Zámek Holešov.
27. 4. Kristina s kapelou. Koncert
slovenské zpěvačky. Zámek Holešov.
28. 4. Koncert „Setkání dvou sborových
světů“. Zámek Holešov.
4. 5. První jarní vyjížďka. Zahájení
motorkářské sezony a žehnání.
Holešov- parkoviště u kostela.
4. 5. Výstup na Jehelník k památníku
L. Jaroše. Tesák, Jehelník.
5. 5. Koncert Big Band Holešov. Kino
Svět.
6. 5. Připomínka osvobození Holešova.
Hřbitov.
7. 5. Okresní kolo v aranžování mládeže.
Výstaviště Floria Kroměříž.
8. – 12. 5. Slavnosti města Holešova.
Dny města Holešova a setkání
partnerských měst.
11. 5. Vystoupení folklórních souborů
a promenádní koncert. Zámecký park.
11. 5. Ocenění osobností města
a předání dalších ocenění. Zámek.
11. 5. „MUSICA“ Holešov – Pražský
filharmonický sbor – zámek Holešov.
12. 5. Slavnostní mše za město a sv. Jana
Sarkandera – kostel N. P. Marie.
11. 5. Koncert Pražského
filharmonického sboru. Zámek Holešov.
14. 5. Absolventský koncert žáků ZUŠ
Holešov. Sál ZUŠ Holešov.
15. 5. Koncert malých flétnistů. Sál ZUŠ
Holešov.
16. 5. Majáles. Město, zámecká zahrada.
18. 5. Memoriál Rudolfa Plajnera. Tesák
– sv. Hostýn a pietní akt.
18. 5. Tradiční rybářské závody.
Rybníčky v Holešově.
18. – 29. 5. Závěrečná výstava výtvarného oboru. ZUŠ Holešov. Zámek
Holešov.
23. 5. Výchovné koncerty pro žáky
holešovských MŠ a ZŠ. Zámek Holešov.
23. 5. Závěrečný koncert souborů
a orchestrů ZUŠ Holešov. Zámek Holešov.
24. 5. Noc kostelů. Holešov.
31. 5. – 20. 6. Absolventská výstava
výtvarného oboru ZUŠ Holešov.
Zámek Holešov.
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