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Masopust v Mikroregionu Holešovsko
Holešov – Stejně jako na mnoha dalších místech vyšel 10. února do ulic tradič-

ní masopustní průvod také v Holešově a obcích na Holešovsku. V žádném z průvodů  
samozřejmě nechyběl medvěd, který je stěžejní postavou celé tradice, dále se objevo-
valy obvyklé masky jako například policisté, hasiči, klauni nebo rytíři. Spolky ale neza-
pomínaly ani na aktuální témata, proto téměř nikde nechyběla zmínka o Babišovi, v ně-
kolika případech také v souvislosti s čapím hnízdem, a pozadu pak nebyli ani uprchlíci.  
V Količíně stejně jako v Koreji zahájili zimní olympiádu a v Žeranovicích si letos opět 
určili celoroční téma, kterého se budou držet při všech hasičských aktivitách. Ulicemi 
všech obcí zněla hudba, veselí, smích a neodmyslitelně se linula vůně koblih a slivovice. 
A tak to má být.

Dobrotice

Martinice

Žeranovice

Ludslavice

Bořenovice, foto obec Bořenovice

Količín

Všetuly

 Foto a text |  Hana Helsnerová
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ÚVODNÍK STAROSTY

Užijme si závěr zimy v klidu, čekají nás různé zkoušky 
Vážení a milí čtenáři,  
první a vlastně i druhý měsíc roku 2018 nám ukazu-

jí, že každá zima je zcela jiná. Loňský leden byl výrazně 
nadprůměrně ledový a naopak letošní zimní měsíce nám 
nepřinesly ani pár „arktických“ dnů. Tak nám nezamrzly 
zámecké či jiné rybníky a jediné možné bruslení je letos na 
umělém kluzišti. Podobně jsou na tom milovníci lyžování 
nebo běžkaři. 

Můžeme asi konstatovat, že náklady na topení ne-
budou v domácnostech a veřejných budovách tak vysoké 
jako vloni, přesto letošní zima není až tak jednoduchá.  
A to především ve vztahu k údržbě komunikací a chodní-
ků. Teploty kolem nuly, časté střídání sněžení, tání, deště 
a mrazů je složité pro určení a užití posypových materiálů 
a následně jejich úklid. Tedy, jedná se letos o kolotoč v cel-
kem pravidelných cyklech. Ale snad i tento způsob zimy 
zvládneme – i pracovníci technických služeb – k alespoň 
přijatelné spokojenosti. 

Přitom bych velmi rád poděkoval těm, kteří se zapo-
jují do řešení či odstraňování nepříjemných situací a velké 
poděkování si zaslouží všichni obyvatelé města a provo-
zovatelé různých objektů a areálů za udržování čistoty 
a schůdnosti či sjízdnosti různých míst ve městě v době 
vyhraněných situací. Bez této pomoci by město nebylo 
schopno svými silami všechny situace v rychlém a potřeb-
ném času zvládnout.

Rozpočet města pro letošní rok
V roce 2016 došlo k přelomu dvou různých plá-

novacích období v oblasti poskytování dotací z fondů  
Evropské unie. Předpokládalo se tedy, že by už v letoš-
ním roce bylo jasno v dotačních titulech i ministerstev, 
jenže je to vše složitější. Přestože se město snaží využí-
vat snad všechny možné programy – tedy vyjma těch, 
jež jsou směřovány jen na různá školení apod. – tak 
jsme stále spíše jen v očekávání. Zastupitelstvo schvá-
lilo v prosinci loňského roku rozpočet, který je sestaven 
i s možnostmi realizace finančních spoluúčastí různých 
fondů a výzev – zateplení některých veřejných budov, 
budování sportovišť apod. Ale zřejmě bude třeba někte-
ré stavby či zámysly regulovat a deponované finanční 
prostředky využít jiným směrem. To ale ukáže předjarní 
a jarní období. Na jednání zastupitelstva města, které 
proběhne 26. února, je tak připravena první letošní 
úprava rozpočtu města.

Problémy jsou a není jich málo
Byl jsem jedním ze čtenářů obviněn, že v úvod-

nících píši jen pozitivní věci a nevšímám si problémů, 
které ve městě jsou. Nebo že Holešovsko neinformuje  
o různých nedostatcích či chybách. Nemyslím si, že je to 
zcela pravda.

Problematických oblastí ve městě a místních čás-
tech je skutečně mnoho a také nemálo věcí se snaží 
město a pracovníci úřadu řešit. Jedná se především  
o oblast dopravy a oprav či vybudování komunikací. 
Tímto problémem se město celkem dost intenzivně 
zabývá a mnohé komunikace se opravily nebo přímo  

vybudovaly nové. Jenže, problémem jsou okrajové loka-
lity nejen města, ale i místních částí. Mohl bych vyjme-
novat desítky cest a chodníků, které je třeba nějakým 
způsobem řešit – to znamená opravit nebo obnovit:

V Dobroticích cesty k zahrádkám pod Želkovem, 
vybudování chodníku od lípy a přechodu a spojení lo-
kality bývalého zahradnictví s obcí a městem. V Količíně 
město čeká budování vodovodu a tím opětná oprava 
všech komunikací.  V Holešově je těchto lokalit mnoho 
– Ulice Krátká - chodník, oblast lokality Za Cukrovarem, 
komunikace v místech za Kozrálovem, chodník a spoje-
ní ulice na Zlínské - nová zástavba a ulice, komunikace  
z ulice Bartošova k domům za bývalou cihelnou, po-
dobně jako oprava – asi výraznější – komunikace  
k samotám v ul. Bořenovská, komunikace k zahrádkám 
pod Želkovem, chodníky a cesty na sídlištích (U Letiště, 
Novosady, Kráčiny), komunikace a cesty v oblasti ulic 
Komenského, Jiráskova atd. Ale také je třeba řešit střed 
města – a na tyto práce se již připravuje projektová do-
kumentace. Jedná se o ulice Grohova, Plačkov a Očadlí-
kova. A samozřejmě mnoho dalších. V Tučapech je také 
několik komunikací vedoucí k domům, jež vyžadují –  
a to dlouhodobě – opravu, podobně jako v Žopech. Tak-
že je velmi složité vybrat pro každý rok priority a určit ty 
cesty, jejichž okolní obyvatelé budou uspokojeni. A to se 
musí někdy prosadit i přes nesouhlas části členů zastu-
pitelstva, protože každý zastupitel vidí tuto problemati-
ku jinak a z jiného úhlu nebo z jiných zkušeností a vazeb.

Ale problémy nejsou jen v investicích. Můžeme 
hovořit i o dalších nutných a zásadních oblastech chodu  
a života města. Je třeba se shodnout co v oblasti kultury 
a společenského vyžití obyvatel - zámek, knihovna, mu-
zeum, kino. Intenzivněji se starat o městské nemovitos-
ti - bytové domy, sport centrum, školy a školky (a tato 
oblast i více koncepčně) a další zařízení i budovy úřadu. 

Dalším velmi nepříjemným problémem a nemocí 
naší doby a společnosti jsou mezilidské vztahy. Vztahy 
mezi občany a sousedy těžko ale vyřeší město nebo 
úřady. To je především na aktérech všech nedorozumění  
a nejasností.

A co letošní rok ještě vyšperkuje v těchto vyjme-
novaných i dalších oblastech, jsou podzimní komunální 
volby. Již nyní se člověk setkává s různými sliby a ko-
mentáři. Slibem se určitě neurazí, že? Toto vše bude po-
stupně gradovat, a tak se možná mnozí dovíme i nějaké 
zajímavosti, budeme různě masírováni a přesvědčo-
váni o různých pravdách. Snad tyto snahy nevyvrcholí  
v podobný stav, jaký se objevil ve společnosti před i po 
posledních volbách. Na facky snad u nás v Holešově ne-
dojde, ale snad ani na nesmiřitelné rozdělování našeho 
malého společenství a křivé a lživé výroky.

Investice
O dvou velkých investicích města informujeme na 

jiném místě. Ale již se pomalu – tedy v souladu s poča-
sím – rozbíhají práce na dostavbě další ulice na sídlišti 

u letiště. Probíhá výběrové řízení na dodavatele opravy 
mostu do zámku, připravuje se podobně oprava mas-
ných krámů, zadáno je výběrové řízení na dodavatele 
opravy krytého bazénu a je ve finále příprava další vý-
znamné investice, a to je přemístění sochy prvního pre-
zidenta samostatného Československa T. G. Masaryka 
do parku v ulici Masarykova. Součástí je také částečná 
revitalizace tohoto parku a oprava a vybudování chod-
níků a mobiliáře. 

A připomeňme si, že v roce 1928 navštívil město 
Holešov prezident T. G. Masaryk a v témže roce před 
tehdejší reálkou obyvatelé města nechali postavit jeho 
sochu. Sice trochu jinou. Byla po r. 1948 odstraněna  
a definitivně zničena. Ta současná byla odhalena  
v r. 1993 (25 let) a pochází z dílny Otto Gutfreunda (z let 
1925 – 1927, stejná je např. i v Kroměříži).

Rok 2018
A když jsem vzpomněl stěhování asi nejvýznam-

nější holešovské sochy a památníku našeho prvního 
prezidenta, tak je dobré si uvědomit, že v únoru si při-
pomínáme jedno „osmičkové“ výročí, a to komunistické 
převzetí moci v našich zemích. Co následovalo, nemá 
cenu tady popisovat. O tom se dovídáme jinde. Ale ona 
velká část našich národních osmičkových výročí není 
vůbec pozitivní. Tedy kromě toho jednoho z roku 1918 -  
i když je mezi námi asi i nemálo monarchistů.

Ale je zajímavé, že osmičková výročí se neváží jen 
k celostátním či celonárodním událostem. I město Ho-
lešov jich má velmi mnoho a jsou také velmi významná 
a důležitá pro rozvoj nebo význam města. I z tohoto 
důvodu město, městské muzeum ve spolupráci s vlas-
tivědným kroužkem připravují výstavu k těmto „měst-
ským osmičkovým výročím“. A mohu říci, že budeme  
i překvapeni.

Vážení spoluobčané,
dovolím si vám popřát pěkné únorové dny a také za-

hájení března a tím i postupného příchodu jara. 
A ještě jedna věc. Před pár lety jsme zavedli tzv. ote-

vřený úřad. To znamená, že bez zbytečného objednávání 
můžete zajít za vedením města. Tak tuto skutečnost jen 
připomínám. Každou středu od 15 do 17 hodin se může-
me setkat. 

S úctou
Rudolf Seifert

Starosta

Máte-li zájem podat své podněty, 
připomínky či stížnosti
Městský úřad Holešov,
Masarykova 628, Holešov
Každá středa 15 – 17 hodin
Kancelář starosty
Tel.: 573 521 200
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Průvodce sociálními a zdravotními službami v Holešově a okolí IV
Holešov – Pro občany našeho města a místních 

částí vydává Město Holešov čtvrté vydání Průvodce so-
ciálními a zdravotními službami v Holešově a okolí. Bro-
žurka vychází v březnu tohoto roku nákladem tisíc kusů. 

Občané zde najdou informace a kontakty na po-
skytovatele sociálních služeb v Holešově a okolí. Dále 
oceníte seznam, kontakty a ordinační hodiny lékařů  
a zdravotnických zařízení.

Průvodce rovněž informuje o volnočasových aktivi-
tách, klubech a státních institucích působících v Holešově. 

Najdete zde i praktické rady do života se sociální 
tématikou. Brožurka je doplněna fotografiemi města 
Holešova i z organizací působících v našem regionu. 

Publikace je občanům k dispozici zdarma přímo  
u pracovníků sociálního odboru MěÚ Holešov, ul. Tovární 
1407, dále na podatelně MěÚ Masarykova 628, u pra-

covníků Úřadu práce, u poskytovatelů sociálních služeb 
/CpS Holešov, Charita Holešov/ nebo v Městském infor-
mačním centru na zámku.

Dovoluji si touto cestou poděkovat všem, kteří se 
spolupodíleli na aktualizaci průvodce.  

Mgr. Irena Seifertová
Odbor SVZ MěÚ Holešov       

ZPRÁVY 

Město Holešov se prezentovalo na veletrzích cestovního ruchu
Brno, Bratislava –   Brněnské výstaviště ve dnech 

18. až 21. ledna 2018 hostilo veletrhy cestovního ruchu 
Go a Ragiontour. Přišlo na ně více než 30 tisíc návštěvní-
ků, kterým se prezentovalo 860 vystavovatelů. Jedním  
z nich bylo i KROMĚŘÍŽSKO – sdružení pro cestovní ruch, 
které se veletrhu účastnilo pod záštitou Zlínského kraje. 

Náš kraj představil turistická lákadla pod značkou Vý-
chodní Morava.

Dalším místem, kde probíhal veletrh cestovní-
ho ruchu, byla Bratislava ve dnech  25. až 28. 1. 2018.  
Na obou místech město Holešov prezentovalo  své pa-
mátky a kulturní i společenský program.

Manažerka turistické oblasti, paní Ing. Ivana Kozá-
ková, děkuje všem, kteří se podíleli na přípravách a rea-
lizaci veletrhu, zejména pak městům Kroměříž, Holešov  
a Bystřice pod Hostýnem – která věnovala ceny do tom-
boly, potravinářské společnosti za poskytnuté občerstve-
ní a zaměstnancům měst a informačních center za skvěle 
odvedenou práci při prezentaci turistických krás regionu.

(red)

Město Holešov děkuje všem sponzorům, kte-
ří přispěli do tomboly Reprezentačního ple-
su města Holešova. Dále pak organizátorům 
a všem, kteří se na něm jakkoliv podíleli,  
a přispěli tak k jeho zdárnému průběhu.

Velmi nerad bych obyvatele města a návštěvníky 
Holešova či projíždějící cestující stresoval, ale blíží se nám 
zahájení opravy autobusového nádraží – tedy terminálu. 
Jde zatím o základní informace k plánovaným opravám 
ulice Palackého v oblasti od autobusového nádraží po 
křižovatku směrem na ulici Tovární (u gymnázia). 

Příprava této investice probíhala snad tři roky a po 
postupném vyřizování dotace, zpracovávání projekto-
vých dokumentů a souvisejících stavebních předpisů 
i vyřešení majetkoprávních problémů – např. převod 
pozemků ve vztahu ke Zlínskému kraji – je nyní stavba 
před zahájením.

Město Holešov vyhlásilo výběrové řízení na dodava-
tele, které vyhrála společnost Strabag. Nyní po nutných 
zákonných lhůtách k tomuto řízení dodavatel stavby 
sestavuje potřebné harmonogramy. Se stavbou souvisí 
nejen to, že autobusové nádraží bude staveništěm bez 
možnosti vjezdu autobusů, ale je třeba vytvořit náhrad-
ní a jednoznačné koridory pro cestující, jež docházejí 
na vlakové nádraží, musí být zachovány komunikace  
a možnosti pro zásobování objektu ČD a podobně. Hlavní 
věcí, jež ale tuto stavbu bude doprovázet, je přemístění 
autobusových zastávek z oblasti nádraží na ulici Palac-
kého podél gymnázia. A to v obou směrech. Komunikace 
v ulici Palackého pro svou šířku toto řešení umožňuje, 
ale samozřejmě s některými omezeními a přechodnými 
úpravami je třeba počítat.

Nyní se tedy zpracovává přesné stanovení zastávek, 
způsob dopravního značení, možnosti krátkodobého 
odstavení autobusů ve „všetulské části“ ulice Palackého 

Oprava autobusového nádraží před zahájením
i dalších možnostech řešení dopravy. Bude také sestaven 
přesný harmonogram prací tak, aby byla veřejnost i do-
pravci informováni a mohli na situaci reagovat např. i ve 
vztahu k návaznosti spojů.

Podle předběžných dohod s dodavatelem stavby se 
předpokládá, že bude zahájena kolem poloviny letošního 
měsíce března a také, že by měla být dokončena v průbě-
hu letních prázdnin. Hlavním smyslem tak je, aby dopra-
va cestujících od počátku nového školního roku probíhala 
v již obnoveném autobusovém nádraží.

Kruhová křižovatka u gymnázia
Aby toho nebylo málo, připravuje město i vybudo-

vání nové kruhové křižovatky u gymnázia. Jedná se také  
o stavbu nebo řešení dopravní situace v lokalitě, které 
bylo dlouhodobě připravováno (snad už deset let) a za-
tím nedošlo k realizaci. Nyní se tedy město do této re-
konstrukce pustí. A to i v souvislosti s opravou nádraží, 
protože tím se obě stavby vyřeší během jednoho roku  
a s jedněmi dopravními omezeními. I když to bude ná-
ročnější pro všechny zainteresované.

Proběhly poslední přípravy výběrového řízení na 
dodavatele stavby. Po jeho vybrání bude sestaven přes-
ný harmonogram všech prací tak, aby ulice Palackého 
zůstala vždy průjezdná a také byl umožněn příjezd nebo 
výjezd z ulice Tovární. V případě nejnáročnějších prací 
např. i na semafory. O všech souvisejících omezeních 
nebo úpravách dopravy bude město i dodavatelé prací 
obyvatele i cestující podrobně a všemi možnými způsoby 
informovat.

U této stavby zatím není vybrán dodavatel, takže 
nejsem schopen uvést přesnější termíny, ale předpo-
kládá se, že stavba kruhové křižovatky zabere přibližně 
stejný čas jako ta ve Všetulích, tedy asi čtyři měsíce. Je ale 
třeba dořešit ještě některé oblasti spolupráce s Ředitel-
stvím silnic Zlínského kraje a vzájemné harmonogramy. 
Již jsou ale připraveny dohody na přemístění některých 
důležitých sítí a na další přípravné či související práce.

Oprava budovy Gymnázia Ladislav Jaroše
A aby toho skutečně nebylo v této lokalitě letos 

málo, má Zlínský kraj a holešovské gymnázium připra-
venu opravu této významné budovy. Ta je naplánována 
a bude probíhat od jara po začátek podzimu letošního 
roku. Jedná se o zateplení, výměnu oken, opravu střechy 
a další práce.  To znamená, že ve zmíněné oblasti bude  
i o tyto práce zvýšen stavební a dopravní ruch. Ale podob-
ně, jako dvě výše zmíněné investice, je i tato dlouhodoběji 
plánována a závislá na dotaci ze Zlínského kraje (zřizova-
tel školy). Proto v následujících dnech a týdnech proběh-
ne řada jednání mezi investory všech staveb i dodavateli 
prací a zástupci dotčených institucí. Smyslem je to, aby se 
práce uskutečnily co nejrychleji, s co nejmenšími dopady 
na obyvatele města a cestující a k spokojenosti všech.

V posledních pár letech proběhlo v Holešově několik 
velkých dopravních akcí a snad se podaří i výše uvedené 
investice co nejlépe a bez výraznějších problémů zvlád-
nout. Výsledky za tuto námahu, odříkání či trpělivost pak 
skutečně asi stojí za to obětování.

Rudolf Seifert
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ZPRÁVY 

Poděkování
Charita Holešov tímto děkuje vedení města 
Holešova za poskytnutí účelové neinvestič-
ní dotace na poskytování sociálních služeb 
v roce 2018. Konkrétně se jedná o částku 
400 000 Kč pro Charitní pečovatelskou 
službu, 50 000 Kč pro Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi a 50 000 Kč pro 
Nízkoprahový klub Coolna.

Děkujeme.
Charita Holešov  

www.holesov.cz

Buďte s námi ve spojení 
také na webu 
a sociálních sítích
www.holesov.cz
www.facebook.com/holesov
a nově také na instagramu pod názvem 
#cityholesov

Na všech místech se budeme snažit o to, abychom vám 
kromě poskytnutí důležitých informací přiblížili také 
dění v Holešově a nabídli zajímavé fotografie. Budeme 
rádi za palce, srdíčka i sdílení.

Výsledky pro obec Holešov
Prezidentské volby 2018 - konečné výsledky
100,00 %    okrsků sečteno
  66,33 %     volební účast

Na přelomu loňského a letošního roku zahájilo 
město Holešov postupnou opravu „mlýnského náhonu“, 
tedy uměle vytvořeného toku, který od 17. či 18. století 
napájel mlýny v oblasti a okolí města Holešova a poté 
do všetulského cukrovaru a nyní je významný především 
proto, že dodává vodu do zámeckých rybníků.

Vlastnictví tohoto umělého vodního toku je proble-
matické, přesto město přistoupilo k nutným opravám.  
V loňském roce byla zpracována studie na obnovu celého 
toku tak, aby postupně mohly opravy probíhat. Na pře-
lomu roku a v prvních týdnech letošního roku dodavate-
lé prací vsadili nové betonové profily do toku v oblasti 
Dobrotic - zahrádek - směrem od „vantrok“. Jedná se  
o „poloskruže“, které jsou spojeny speciálním betonem  
a tím je snad definitivně odstraněno prosakování vody 
na cyklostezku u „vantrok“. Ale i v letošním roce bude 
město v těchto pracích pokračovat. To znamená, že by 
osazování skruží proběhlo v následující části koryta tak, 
aby už voda ze svahu u dobrotické cyklostezky neprosa-
kovala v žádném místě.

Druhou a asi ještě významnější investicí v letošním 
záměru je, že je třeba radikálně opravit stavidla, jednak 
to, které napouští vodu do náhonu (nad Dobroticemi), 
a vybudování nového (respektive staronového) stavidla 
na „vantrokách“. To by umožňovalo vodu na tomto za-
řízení v případě potřeby odklonit opět do Rusavy ještě 

Oprava „mlýnského náhonu“ průběžně probíhá
před průtokem do zahrádek. A třetím stavidlem, které 
by mělo být opraveno, je stavidlo u hájovny v zámecké 
oboře. To je schopno regulovat vodu proudící do od-
kalovacího jezírka a následně do rybníků. Bude také 
jednoznačně stanoveno, kdo a kdy bude tato stavidla 
obsluhovat a při jakých příležitostech nebo meteorolo-
gických situacích regulovat. I tato skutečnost, tedy za-
sahování různých lidí, skupin nebo institucí do regulace, 
způsobovaly někdy problémy v toku i rybnících. Nehledě 
i na častý vandalismus a záměrné narušování přijatých 
opatření.

Do první a zahajovací etapy prací město investovalo 
300 tisíc korun a ta letošní přijde asi na 500 tisíc korun. 
O mlýnském náhonu se hovoří již dlouhá léta a o jeho 
potřebě opravy podobně. Nyní tedy k tomuto procesu 
dochází a snad se podaří vodní dílo, které patří z hlediska 
historie města i regionu k velmi významným technickým 
památkám, postupně obnovit a udržet v provozu.

Mlýnský náhon skutečně patří k důležitým krajin-
ným a historickým stavbám a to i z hlediska přínosu 
pro životní prostředí a udržení vody v krajině a v půdě. 
Proto doufám, že při dalších pracích souvisejících s jeho 
obnovou nalezne město s majiteli i obyvateli okolních 
pozemků a nemovitostí soulad a tok se podaří opravit 
nejen ve vztahu k funkčnosti a uchování jeho historic-
kého smyslu, ale i k tomu, že nebude ohrožovat okolní 

Tak jako každoročně se uskutečnil v Ludslavicích 
Masopust za podpory SDH Ludslavice, který se letos těšil 
hojné účasti.

Byl výjimečný tím, že nastoupila stará garda hasi-
čů, kteří během průvodu vesnicí předváděli humornou 
scénku ve spolupráci s komikem Davidem Matuškovým, 

Masopust z pohledu pořadatelů
hašení pumpovací stříkačkou z dob minulých. Také nás 
navštívil holešovský starosta Rudolf Seifert s redaktor-
kou Hanou Helsnerovou, což nás moc potěšilo, že se zájí-
má i o dění okolních vesnic v mikroregionu.

Vojtěch Adamík

Vodění medvěda uspořádal také spolek Všetuláci sobě 
10. února ve Všetulích již po páté. Mezi čtyřmi desítkami 
masek nechyběl  vůz tažený koňmi ani živá muzika. Všem 
účastníkům i domácím, kteří nešetřili na pohoštění, děku-
jeme a věříme, že jste se pobavili stejně dobře jako my. 

Za spolek Lenka Karhanová

nemovitosti a pozemky nebo dopravní spojení. A nadále 
bude i přínosem a jistotou pro zámecké rybníky a park, 
tedy tuto důležitou památku. 

R. Seifert
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MĚSTO HOLEŠOV vyhlašuje výzvu k podání žá-
dosti o poskytnutí úvěru z „Fondu rozvoje bydlení 
města Holešova“.

Úvěry z fondu jsou poskytovány přísně účelově na 
základě žádosti žadatele podložené dalšími doklady,   
a to vždy na čtyři kalendářní roky. Druh a účel úvěru je 
přesně stanoven a zároveň upravuje nejvyšší možnou 
částku, kterou je možné z fondu poskytnout na konkrét-
ní účel.

Jednou žádostí lze žádat najednou o poskytnutí 
úvěru na více účelů, vždy však musí být uvedeno, jaká 
částka na jaký účel je požadována.  Stejný účel nelze 
použít opakovaně.

Na poskytnutí úvěru není právní nárok. Jestliže úvěr 
nebude žadateli poskytnut, bude mu tato skutečnost 
oznámena písemně, případně prostřednictvím vybra-
ných elektronických služeb nebo prostřednictvím tele-
komunikačních zařízení. 

Podmínky pro účast ve schvalovacím řízení:
Žadatelé mohou získat úvěr z fondu na základě žá-

dosti o zařazení do schvalovacího řízení.

Žadateli o úvěr z fondu mohou být pouze:
a) plně svéprávné fyzické osoby,
b) právnické osoby, které vlastní obytné budovy a byty 

na území města Holešova a jeho místních částech.

Žadateli o úvěr dále mohou být členové bytových 
družstev, kteří přijmou smluvní závazek použít poskyt-
nutý úvěr podle stanovených podmínek.

Město Holešov až do 28. 2. přijímá: 

Fond rozvoje bydlení - sběr žádostí
Žádost o poskytnutí úvěru bude doručena na poda-

telnu MěÚ Holešov do 23. 3. 2018 do 10.00 hod. 

Žádost o poskytnutí úvěru musí obsahovat:
a) jméno nebo název žadatele,
b) adresu trvalého bydliště nebo sídla, 
c) datum narození nebo IČO žadatele,
d) kontaktní údaje (zejména kontaktní adresu, pokud 

je jiná než adresa trvalého pobytu, telefonní číslo), 
e) účel, na který má být úvěr poskytnut, včetně jeho 

klasifikace,
f) předpokládaná cena akce, při svépomoci odhad cel-

kových nákladů,
g) požadovaná výše úvěru, 
h) předpokládaná doba dokončení akce,
i) označení nemovitosti, na kterou bude úvěr použit 

(adresa nemovitosti s uvedením ulice a čísla popis-
ného, případně parcelního čísla a katastrálního úze-
mí, v němž se parcela nachází).

 
Jako přílohu žádosti doloží žadatel zpravidla tyto 
doklady: 
a) doklad prokazující vlastnické právo žadatele (napří-

klad výpis z katastru nemovitostí ne starší tří měsí-
ců) nebo právo žadatele opravňující jej s nemovitostí 
nakládat (například kopie nájemní smlouvy), 

b) stavební povolení či jiný příslušný doklad o přípust-
nosti akce (členové bytových družstev souhlas byto-
vého družstva),

c) potvrzení o zaměstnání a o výši příjmu žadatele o 
úvěr, v případě osoby samostatně výdělečně činné 
doklad o její činnosti a přehled o příjmech a výda-

jích, v případě právnické osoby výpis z obchodního 
rejstříku, ne starší tří měsíců,

d) další informace o finančních závazcích žadatele, 
které by mohly ovlivnit splácení poskytnutého úvěru 
(například informace o finančních závazcích žadate-
le vyplývajících ze smlouvy o úvěru).

Žadatel odpovídá za aktuálnost, správnost a úpl-
nost všech sdělených údajů a je povinen bez zbytečného 
odkladu oznámit Městskému úřadu Holešov, odboru 
výstavby, rozvoje a životního prostředí všechny změny 
těchto údajů a změnu těchto údajů, pokud to její cha-
rakter umožňuje, doložit dokladem, ze kterého je změna 
zřejmá.

Před uzavřením smlouvy o úvěru může být žadatel 
vyzván k doplnění dalších potřebných dokladů. 

návrhy na ocenění osobností 
města: 

Město ocení osobnosti v následujících kategoriích:
Osobnost města Holešova
Osobnost v oblasti kultury
Osobnost v oblasti volnočasových aktivit
Kolektiv působící v oblasti kultury či volnočasových aktivit
Sportovní naděje (do 15 let)
Jednotlivci za sportovní úspěchy do 20 let věku včetně
Jednotlivci za sportovní úspěchy nad 20 let
Kolektiv působící v oblasti sportu
Trenér či organizační pracovník působící v oblasti sportu
Čin roku

Návrh na ocenění může podat každá fyzická nebo 
právnická osoba, která vyplněný formulář osobně podá 
na podatelně Městského úřadu Holešov nebo zašle na 
adresu: Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 01 
Holešov. Lze také využít datovou schránku či emailovou 
adresu petr.chvatal@holesov.cz. Uzávěrka příjmu návr-
hů je 28. února 2018.

žádosti o dotace v rámci 
Akce milion

Dotace bude poskytována za účelem podpory akti-
vit v oblasti kulturní, sportovní, společenské, vzdělávací, 
sociální a životního prostředí, a to pro aktivity v Holešo-
vě či s Holešovem spojené. Příjemcem dotace může být 
právnická osoba (spolky, pobočné spolky, příspěvkové 
organizace…). 

U mimořádných dotací i fyzická osoba a fyzická oso-
ba podnikající. Všichni příjemci však musí vyvíjet činnost 
na území města Holešova.

Veškeré formuláře můžou zájemci obdržet na MěÚ 
Holešov, odboru kultury, školství a památkové péče, 
nebo jsou k dispozici na internetových stránkách města 
v sekci Město – dotace a ocenění – Fond kultury, sportu 
a vzdělávání.

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

Inzerujte v Holešovsku 
Kontakt: 774 359 921

Pobočka Městské knihovny 
Holešov v Žopech
je nově otevřena od 20. února každé úterý  
a pátek od 17:30 do 19:00.

Knihovna, která se nachází v přízemí budovy 
osadního výboru, je vymalovaná a jsou v ní nové 
knihy jak pro dospělé, tak i pro děti.

Registrace je zdarma a je zde také přístup na 
veřejný internet s možností tisku.

Bližší informace v Městské knihovně Holešov, 
na nám. Dr. E. Beneše 17, u paní Barotové nebo na 
telefonním čísle 571 160 893
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Holešovské cechy (seriál)

Holešov vyhrál krajské kolo soutěže o Historické město roku 2017

Holešov –  Poctivé řemeslo – to je pojem, který má 
do dnešních dnů stále velký a pozitivní náboj. Dodnes 
používáme prastará přísloví („řemeslo má zlaté dno“),  
v mnoha evropských královských a šlechtických rodech 
bylo a dokonce stále je povinností jejich mužských pří-
slušníků vyučit se nějakému řemeslu. A ostatně řemesla 
to byla, která vlastně umožňovala, aby se nějaké osídlení 
považovalo za město – sice i na vesnicích byli občas řeme-
slníci (kováři, koláři, zedníci), ti ale buď museli být členy 
cechu v nejbližším městě, nebo jako poddaní vykonávali 
řemeslo v režii svého šlechtického pána. 

Takže je jasné, že i v Holešově se „odpradávna“ sdru-
žovali místní řemeslníci do cechů. Počátky cechovního 
zřízení v Holešově jsou pro nás zahaleny temnotou, ale 
předpokládáme, že jako v ostatních, obdobných vrch-
nostenských městech (tedy ve městech, které patřily 
místnímu šlechtici, nebyly tedy královskými městy, jako 
třeba Brno) se cechy formovaly od počátku 16. století, 
kdy Holešov už jasně představoval obchodní a řemeslné 
středisko pro regionální trh. Cechy byly vlastně jakýmisi 
spolky řemeslníků stejného, nebo podobného řemesla, 
které se řídily veřejně vyhlášenými pravidly (cechovními 
artikuly, privilegiemi), schvalovanými vedením města 
a  majitelem panství (u královských měst panovníkem). 

Holešov – Město Holešov se stalo vítězem krajské-
ho kola soutěže o titul Historické město roku 2017, kterou 
vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR a Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska 
(SHS-ČMS). Jedná se již o čtvrté vítězství Holešova v krajském 
kole této soutěže (předcházející za rok 2012, 2014 a 2016). 
Vítěz krajského kola postupuje do kola celostátního. Titul 
Historické město roku se uděluje jako ocenění za nejlepší 
přípravu a realizaci v rámci Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón. Celo-
státní vítěz soutěže bude slavnostně vyhlášen v dubnu 2018  
u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel. 

Poslední roky jsou pro Holešov v oblasti památkové 
péče velmi úspěšné, kromě vítězství v krajském kole pres-
tižní soutěže Historické město v letošním i loňském roce 
byl Holešov za Zlínský kraj v loňském roce nominován 
jako vítěz krajského kola v obou kategoriích rovněž velmi 
prestižní soutěže Patrimonium pro futuro, vyhlašované 
Národním památkovým ústavem (jednalo se o kategorie 
„Památková obnova roku“ a „Objev roku“). 

„Městská památková zóna v Holešově zahrnuje 
centrum města včetně velkého areálu zámku a rozlehlé 
zámecké zahrady. Na jejím území se nacházejí opravdu 
významné památky – celoevropsky unikátní interiéry 
vrcholně barokního farního kostela s mimořádnou sochař-
skou výzdobou, evropsky proslulá Černá kaple s nejstar-
šími rokokovými sousošími v celé ČR, monumentální zá-
mek, představující první raně barokní architekturu tohoto 
typu na Moravě s ještě významnější zámeckou zahradou, 
která ve svém velkorysém zpracování vodních kanálů  
a dřevin předběhla o padesát let vývoj zahradní architek-
tury ve střední Evropě použitím zásad slavného Le-Notre-
-a ze dvora francouzského krále Ludvíka XIV. Rovněž kom-
plex vrcholně barokního trinitářského kláštera s filiálním 
kostelem sv. Anny, tvořící předzámčí na středověkých zá-

kladech, osmiboká raně barokní pohřební kaple sv. Kříže, 
která vychází tvarově ze slavné kaple sv. Brigity ve Vídni 
a řada dalších kamenných památek (soch, křížů apod.) 
vytvářejí ve středu města skutečnou galerii zejména ba-
rokního umění,“ uvádí Karel Bartošek.  

Město Holešov tradičně podporuje ochranu, rekon-
struování a využití památek. Zejména velkorysá přestav-
ba holešovského zámku, do které město od roku 2005 
nainvestovalo přes 300 milionů korun je zcela ojedinělou 
aktivitou v této oblasti – Holešov realizuje opravdu mi-
mořádně rozsáhlou a kvalitní rekonstrukci, která doslova 
napíná rozpočet tohoto relativně malého města. Díky 
mimořádnému úsilí se podařilo z holešovského zámku vy-
tvořit kulturní a společenské centrum, jehož aktivity vyso-
ce překračují nejen hranice města, ale celého regionu. Zde 
pořádané rozsáhlé průřezové výstavy předních umělců 
minulosti i současnosti, festivaly klasické hudby, židovské 
kultury, folkové a bluesové muziky stejně jako letní škola 
barokní hudby mají celostátní význam a proslulost. Rov-
něž kvalita rekonstrukčních prací patří k vrcholům památ-
kové obnovy – právě vysoká kvalita rekonstrukce vnějších 
fasád holešovského zámku a na ní umístěných pískovco-
vých prvků byla navržena Národním památkovým ústa-
vem na cenu Patrimonium pro futuro za rok 2016.

Město podporuje rovněž dlouhodobou rekonstrukci  
a restaurování interiéru holešovského farního kostela Na-
nebevzetí Panny Marie. Za uplynulých deset let se podaři-
lo zrestaurovat díky podpoře  dotačního programu Rege-
nerace městských památkových zón Ministerstva kultury 
všechny boční oltáře (10 oltářů) kostela a nyní je již třetím 
rokem restaurován unikátní barokní „sochařsky“ pojatý 
oltář hlavní. Při těchto pracích došlo k několika zásadním 
objevům – mimo jiné byly pod novějšími přemalbami 
odkryty a obnoveny oltářní obrazy jednoho z největších 
barokních malířů, Jana Kryštofa Handkeho. V Holešově se 

nacházejí i světově proslulé židovské památky – renesanč-
ní Šachova synagoga a starý židovský hřbitov s tumbou 
nejvýznamnějšího židovského učence z celé ČR – Sabbataj 
ben Meir ha Kohena. I tyto památky město pomáhá jejich 
majiteli, Židovské obci Brno, opravovat a lépe využívat. 

Kromě státní památkové péče působí ve městě Komise 
památkové péče při radě města Holešova a spolek Vlastivěd-
ný kroužek, zabývající se historickými výzkumy a populari-
zací místních památek a historie. Ve spolupráci s odbornými 
pracovníky Národního památkového ústavu se v posledních 
letech podařilo realizovat několik skutečně unikátních nále-
zů a objevů. „Mimo jiné to byla identifikace renesančního 
původu věže filiálního kostela sv. Anny s tzv. depozitní míst-
ností („pokladnicí“), objev několika gotických kamenických 
prvků ve sklepech a přízemích holešovských měšťanských 
domů na náměstí a zejména objev zcela unikátního gotické-
ho dřevěného stropu (datovaného do roku 1492) ve sklepě 
domu č. p. 26, objev raně barokního mostu pod vstupní šíjí 
do zámku a v roce 2017 objev raně barokní zdi v unikátním 
areálu bývalých masných krámů, které chce město Holešov 
v letošním roce otevřít jako klidovou a obchodní zónu v sa-
mém centru města,“ dodává Bartošek.

Vítězství v letošním krajském kole soutěže o titul His-
torického města je o to hodnotnější, že Holešov předstihl 
takové „matadory“ v památkové péči, jako je Kroměříž, 
ve které se nachází městská památková rezervace a pa-
mátky UNESCO a Uherské Hradiště, disponující mnohem 
většími finančními i personálními možnostmi v oblasti 
ochrany, rozvoje a využití památek. Domníváme se, že 
byla oceněna především zcela mimořádná snaha a nasa-
zení jak místních památkářů, muzejníků, tak dobrovolníků  
a vlastivědných pracovníků, kteří vynakládají své veškeré 
síly, schopnosti a čas na zvelebení a popularizaci místních, 
naštěstí opravdu špičkových a unikátních památek.

Karel Bartošek, Hana Helsnerová

Jejich cílem bylo jednak zajistit poctivý výkon řemesla  
a obchodu z něj vyplývajícího, k čemuž patřilo jak sta-
novení dosahované kvality výroby a správné užívání měr  
a vah (kvantity) a stanovení cen při prodeji výrobků, tak  
i stanovování pravidel pro výchovu učňů, ale také zajištění 
monopolu cechu na výkon daného řemesla i řada dalších 
funkcí – sociálních (péče o zchudlé, staré členy cechu  
a jejich rodinné příslušníky), náboženských (společné vy-
konávání náboženských obřadů) i reprezentativních.

I holešovské cechy se dělily na různé úrovně – nejníž 
stáli učedníci, kteří pocházeli vesměs z potomků příslušníků 
cechu (i když nebylo vyloučeno, aby byl do učení přijat třeba 
mimořádně zručný chlapec z rodiny stojící mimo cech), nad 
nimi tovaryši – vlastně odborní dělníci, kteří byli vyučení, 
mohli vykonávat skoro jakoukoliv práci, ale nebyli mistry, 
nad nimi mistři – dělení na starší a mladší (opět v hierar-
chickém podřízení mladších mistrů starším) a v čele cechu 
stál cechmistr. Cechy přísně dbaly na početní omezení – ve 
městě byl přesně stanoven počet mistrů, každý mistr měl 
stanoven maximální počet tovaryšů a učňů. S postavením 
mistra bylo spojeno právo na to, být plnoprávným měšťa-
nem a využívat měšťanských privilegií – např. šenkovního 
práva, spojeného ale s domem, který musel mistr vlastnit.  
Do dnešních dob se zachovaly některé holešovské cechov-

ní atributy. Jednak to jsou cechovní truhlice, do kterých se 
ukládaly významné listiny a evidence cechu, jednak ce-
chovní pečetidla (odborně nazývaná typáře), dále  cechovní 
praporce a zejména v Holešově unikátně zachované ce-
chovní postavníky – plastické symboly cechů, které jednak 
označovaly místo pro členy jednotlivých cechů v kostelních 
lavicích, jednak byly nošeny  v průvodech, zejména při ná-
boženských, ale i funerálních a podobných příležitostech.

Nejstarším holešovským cechem byl cech řeznický, ten 
možná pochází dokonce už z 15. století, což by bylo v našich 
podmínkách unikátní. O něm si řekneme něco příště.

Karel Bartošek 

Cechovní truhlice tzv. čtyř cechů (kovářů, kolářů, zámečníků a bedná-
řů), opatřená třemi zámky – uložená v Městském muzeu v Holešově
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Zámecké kluziště láme rekordy

Oprava zvonice a nový zvon 
pro Količín

Holešov – Již více než měsíc je v provozu ledová 
plocha v zámecké zahradě. U veřejnosti je letos velmi 
oblíbená a za dosavadní provoz prolomila veškeré rekor-
dy z loňského roku. Brusle na zámeckém kluzišti letos 
nazulo již více než 5000 lidí. Ať už jde o začátečnické 
skluzy, zkušené piruety nebo hokejové útoky, na kluzi-
šti to žije. Přijíždí k nám lidé z blízkého i dalekého okolí  
a dokonce také ze Slovenska. Návštěvníky láká hlavně 
dlouhá provozní doba a kouzelná atmosféra zámecké za-
hrady. O hokejové zápasy je také velký zájem, vyhrazené 
termíny jsou zpravidla zaplněné, proto byly doplněné 
další hodiny určené hokejovým nadšencům. Osvědčilo 
se také půjčování bruslí, kdy tuto službu využily stovky 
lidí. Zámecké bruslení oživila také show s Rádiem Zlín 
a zlínskými hokejisty (reportáž přineseme v příštím vy-
dání Holešovska). O provoz kluziště se svědomitě starají 
zaměstnanci Technických služeb Holešov, kteří led upra-
vují několikrát denně. „Z minulého roku jsme se poučili, 
led jsme udělali nižší, údržba je pak snazší a samotný 
led kvalitnější,“ uvedl jednatel TS Libor Liška. Ledovou 

plochu si bruslaři mohou užívat dle předpokladů do 
druhého březnového týdne. Věříme, že se podařilo za-
jistit příjemné místo k setkávání a povzbudit občany ke 

smysluplnému trávení volného času.  Doufáme, že také 
bruslaři malí i velcí byli, jsou a budou spokojeni. 

Hana Helsnerová

ZPRÁVY 

Obec Količín bude v letošním roce slavit výročí 670 let obce. Oslavy proběhnou dne 
16. 6. 2018. 

U této příležitosti členové Osadního výboru iniciovali pořízení nového zvonu do míst-
ní kapličky. Stávající zvon je vyroben ze zinku,  srdce zvonu je vymláceno a na zaoblení je 
puklina. K vypracování cenové nabídky byla oslovena firma - ZVONAŘSKÁ DÍLNA, Tomáš-
ková - Dytrychová s.r.o. z Brodku u Přerova. 

Nový zvon bude vyroben ze zvonařského bronzu nejvyšší kvality a budeme mít vyšší 
tón. Díky této kombinaci se bude rozléhat více do okolí. S tím souvisí také obnova tradic, 
kdy bude v Količíně opět zavedeno klekání.

Zvon bude vysvěcen v den oslav obce a po mši svaté se slavnostně rozezní. Na poříze-
ní zvonu se může kdokoliv finančně podílet. Pro sbírku na zvon zřídilo Město Holešov účet, 
na který je možné přispět. Budeme vděčni za jakýkoliv příspěvek. Město Holešov na účet 
vložilo 20 tisíc korun.

Samotnému svěcení zvonu předchází ještě spousta práce. Proběhne rekonstrukce 
kaple, úprava parku a oprava pomníku padlých vojínů. Celý projekt bude stát přibližně 
180 tisíc korun. V měsíci květnu pak bude vypraven autobus do zvonařské dílny v Brodku  
u Přerova, kde mohou být zájemci přítomni slavnostnímu odlití zvonu.

ČÚ: 115-5441050217/0100
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POZVÁNKY
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KULTURA 

Holešovská synagoga získala v aukci mimořádný výtisk Šachovy knihy 
z roku 1677

Holešov si připomíná 355. výročí smrti významného rabína Šacha
Holešov – Šestnáctého února si město Holešov 

připomnělo 355. výročí úmrtí významného židovské-
ho učence rabína Šacha, který v 17. století působil  
v holešovské synagoze a je pohřben na místním židov-
ském hřbitově. Synagogu a Šachův hrob při této příle-
žitosti navštíví židovští poutníci z celého světa. Období 
Šachova výročí je mimořádný čas a příležitost přijet  
a pomodlit se.

Rabín Šach patří mezi deset největších židovských 
učenců na světě. Narodil se v roce 1621 v litevském Vilnu 
a zemřel v roce 1663 v Holešově, kde před smrtí působil 
jako rabín a napsal některé své knihy. Jeho práce věno-
vané především židovskému právu jsou pro židovský 
svět zásadní.  

Dana Podhajská

Holešov – Holešovská synagoga získala v aukci vý-
tisk Šachovy knihy z roku 1677. Jedná se o mimořádné 
vydání, které do Holešova přijelo z New Yorku, a které 
rozšíří stávající expozici rabínových knih. Zároveň bude 
nejstarší, které je v Holešově k vidění. Vyšlo čtrnáct let 
po Šachově smrti. Šachova knihovna doposud nabízela 
nejstarší výtisk z roku 1715. 

„Slavíme mimořádný úspěch, protože takové vý-
tisky se na trhu téměř nevyskytují, narazíte na ně vel-
mi zřídka,“ řekl správce a průvodce Šachovy synagogy  
v Holešově Vratislav Brázdil. Na cestě ze spojených států 
je přitom podle něj ještě další kniha z roku 1711. 

Výtisk z roku 1677 je Šachovým komentářem Šul-
chan aruchu, který na přelomu 15. a 16. století napsal 
pro sefardské židy Josef Karo a shrnuje v něm židovské 
právo. Kniha v té době vyvolala obrovský ohlas, kvůli 
zvykovým rozlišnostem však nebyla použitelná pro 

aškenázské židy. První, kdo Karův kodex okomentoval 
pro potřeby židů ze střední a východní Evropy, byl kra-
kowský rabín Moše Isserles. Následovalo ho dalších pět 
nejvýznamnějších židovských učenců, mezi nimiž byl  
i holešovský Šach. Těchto několik komentářů tvoří do-
dnes základ židovského práva. Nabádají židy, jak se 
správně chovat, jak jednat a pracují i s halachou. V přípa-
dě výtisku, který nově rozšíří holešovskou sbírku, je zde 
však ještě jedna zajímavost: 

„Šachův komentář Šulchan aruchu doplňuje ko-
mentář rabína Taze ze Lwova. Oba své práce vydali ve 
stejném roce 1645 a naše kniha je vlastně úplně novým 
vydáním Šulchan aruchu, který tito dva rabíni komen-
tují. Od té doby se tisknou vždy dohromady,“ vysvětlil 
Brázdil.         

Vratislav Brázdil začal budovat Šachovu knihovnu 
již před lety a ve světových internetových aukcích po-

stupně nakupoval jeden zajímavější výtisk za druhým. 
Dnes má sbírka pětadvacet kousků vystavených v Šacho-
vě studovně, která vznikla před dvěma lety ve druhém 
patře synagogy. Primárně slouží židovským poutníkům 
ke studiu z Šachových knih a k rozjímání. Pro běžného 
turistu je však zážitkem, podobný památník v jiných čes-
kých synagogách není. 

Rabín Šach vlastním jménem Šabtaj ha-Kohen pa-
tří mezi nejvýznamnější židovské učence na světě a je 
pohřbený v Holešově, kde působil a napsal některé ze 
svých knih. Jméno Šach dostal podle pojmenování svých 
komentářů Šulchan aruchu a podle něj dostala název  
i holešovská synagoga. 

Stavba patří mezi nejstarší a nejdochovalejší syna-
gogy v Česku. Ceněna je díky vnitřní výzdobě polského 
typu, která je k vidění jen v několika synagogách na 
světě. 
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Druhý Jan Sarkander  (k 70. výročí smrti P. Vojtěcha Rygala)

Životní paralely dvou holešovských katolických kně-
ží lze stručně postihnout těmito řádky:

P. Jan Sarkander - holešovský farář, mariánský cti-
tel, který vodil své farníky poutními cestami na svatý 
Hostýn. Zemřel jako mučedník předbělohorského násilí 
v březnu 1620 v Olomouci, ve věku 44 let.

P. Vojtěch Rygal - holešovský kaplan a katecheta, 
mariánský ctitel, který rovněž vodil farníky na posvátnou 
horu svatohostýnskou. Zavražděn na počátku komunis-
tického teroru v březnu 1948 v Aši, při pokusu o přechod 
státní hranice. Je to první oběť totality z řad katolických 
kněží v Československu. Bylo mu 38 roků. O Janu Sarkan-
derovi byla napsána řada článků v souvislosti s jeho sva-
tořečením papežem Janem Pavlem II. v květnu r. 1995  
v Olomouci. O páteru Vojtěchovi se toho ví méně. Letos  
v březnu uplyne od jeho smrti 70 roků. Proto o něm ale-
spoň několik řádků...

Narodil se 10. 4. 1910 v Hulíně v zemědělské rodi-
ně. Od mládí ministroval a pod vlivem pátera Alberta 

 P.  Vojtěch Rygal s žáky Orla

Nezapomenutelný P. Vojtěch Rygal
Dodnes zůstává na Holešovsku, Bystřicku a v Hulíně 

živá památka kněze, katechety, obětavého orelského 
pracovníka a výborného sportovce P. Vojtěcha Rygala, 
který byl před 70 lety zastřelen při pokusu o přechod 
státních hranic  u Aše. Stal se první kněžskou obětí na-
stupujícího totalitního režimu u nás, který měl trvat 
dalších 40 let.

Narodil se v Hulíně 10. dubna 1910 v rodině drob-
ného zemědělce. Studoval na Arcibiskupském gymnáziu 
v Kroměříži v letech 1921 – 1927 prvních šest ročníků, 
poslední dva ročníky vystudoval pak  na Státním reál-
ném gymnáziu v Kroměříži, kde také maturoval. Pod 
vlivem tehdejšího faráře v jeho rodném městě P. Alberta 
Jadrníčka se rozhodl stát knězem a věnovat se mládeži. 
Od studentských let byl Vojtěch Rygal aktivní ve Skautu 
i v Orle a tento jeho zájem ho zvláště s mládeží sbližoval 
i v jeho kněžské pastoraci. Po teologických studiích byl  
v roce 1934 vysvěcen v Olomouci na kněze. Postupně 
působil v Pavlovicích u Přerova, Bystřici pod Hostýnem,  
v Nákle a poslední dva roky v Holešově - zde jako kate-
cheta na zdejších školách, pomocný kaplan i jako obětavý 
vychovatel orelské mládeže a vzdělavatel orelské jedno-
ty. Byl všestranným sportovcem a agilním dopisovatelem 
katolického tisku. Imponoval mládeži svojí velkorysou  
a citlivou povahou, důsledností a laskavostí. Z holešov-
ské chlapecké školy většinou spěchal do nedaleké, dnes 
již zbourané orlovny vybudované v bočním křídle hotelu 
Central (dnes kino Svět) nebo naproti do orelského do-
mova. Výrazně se podílel na zpracování ideového návrhu 
na přestavbu orelského hřiště, při zahájené rekonstrukci 
hřiště patřil k nejpilnějším brigádníkům, intenzivně se 
věnoval orelskému mládežnickému sportu.

Jeho velká obliba u mladých lidí byla trnem v oku 
novým mocipánům. Už měsíc po komunistickém pře-
vratu mu bylo zakázáno vyučovat na školách a po likvi-
daci Orla nemohl působit ani jako vzdělavatel, trenér 

a vychovatel mládeže v místní jednotě. Tento akt mo-
censké zvůle se citlivého kněze hluboce dotkl. Tehdy si 
uvědomil, co může od nového režimu očekávat. Když se 
s ním krátce nato přišel rozloučit před svou urychlenou 
emigrací jeho přítel, bývalý válečný letec v RAF Karel 
Bednařík, kterého právě vyhodili ze zaměstnání – požá-
dal ho, aby se mohl připojit k jeho skupině uprchlíků. Při 
pokusu o přechod státních hranic v blízkosti Aše v noci 
z Velkého pátku 26. 3. na Bílou sobotu 27. 3. 1948 byl 
však bez jakéhokoliv předběžného varování pohraniční 

hlídkou zastřelen. Manželé Bednaříkovi byli bezmoc-
nými svědky brutality esenbáků, kteří se neštítili kopat 
do umírajícího těla oběti. Úřady povolily převoz mrtvé-
ho těla do rodného Hulína, kde byl P. Rygal pochován  
2. dubna 1948 za velké účasti spolubratří, občanů z Hu-
lína, Holešova a Bystřice pod Hostýnem, dětí a mládeže, 
ale i příslušníků StB vykonávajících dozor. Průvod na 
hřbitov šel v obvyklém složení, měl však jednu zvlášt-
nost: Muzikanti nesměli hrát. Šli v průvodu potichu, hu-
dební nástroje měli na ramenou či v podpaždí. Pohřeb 
byl vnímán i jako protest politický…

Půjdete-li někdy okolo hulínského hřbitova, zastav-
te se u hrobu P. Vojtěcha Rygala u hřbitovní zdi při levé 
straně hřbitova a připomeňte si památku vzácného člo-
věka, velkého vlastence a statečného muže, který v tou-
ze po svobodě ztratil svůj život, když se marně pokoušel 
projít obludnou železnou oponou.

                                                   Ing. František Rafaja
                            (člen žactva Orla Holešov do r. 1948)                             Před 70 lety zahynul násilnou smrtí P. Vojtěch Rygal

Jadrníčka (mimořádné moravské kněžské osobnosti) 
nastoupil na středoškolská studia a pak do olomouckého 
semináře. Vysvěcen na kněze v červenci 1934 arcibisku-
pem Prečanem. Po kaplanských místech v Pavlovicích  
u Přerova, Bystřici p. Host. a Nákle u Litovle byl ustano-
ven po 2. světové válce katechetou v Holešově. Zde se 
aktivně účastnil skautské a orelské činnosti, dopisoval 
do náboženských periodik. Byl vynikajícím sportovcem 
- pěstoval atletiku, hrál aktivně házenou a v sousedním 
Hulíně hrával za fotbalový klub.

Po únoru 1948 otevřeně kritizoval režim. Poté mu 
byla zakázána výuka na školách a byl sledován STB. Po 
vraždě ministra Jana Masaryka již na nic nečekal. Se 
svými přáteli - bývalými čs - letci RAF z Anglie - a ně-
kolika dalšími se domluvili, že opustí republiku. Koncem 
března 1948 odcestovali vlakem a autobusem do Aše. 
Původně domluvený převaděč však pár dnů předtím 
sám uprchl před pronásledováním za hranice. Nové 
dvě převaděčky (Němky žijící v Aši) přislíbily převedení.  

Ale byly to zřejmě nastrčené figury. V noci z Velkého pát-
ku na Bílou sobotu převedly skupinu městským lesopar-
kem na západní okraj Aše. Zde následoval přechod přes 
velkou otevřenou louku (asi 100 x 200 m) k hranici. (pozn. 
autora: Když jsem před léty v Aši prošel a zkoumal inkri-
minovanou oblast, nabyl jsem přesvědčení, že to bylo 
nejnebezpečnější místo přechodu). Z úkrytu postupně 
přebíhali přes louku ve dvojicích či trojicích. Převaděč-
ky jako první přeběhly bez problémů. Po další skupince,  
v níž byl i Vojtěch, začala SNB střílet ze samopalů  
a pušek. Páter Vojtěch byl smrtelně raněn a na louce do-
konal, zbytek skupiny byl pozatýkán. Převaděčky se okli-
kou vrátily do Aše a byly den poté vyslýchány na stanici 
SNB v Aši a propuštěny! 

Pohřeb P. Vojtěcha se konal 2. 4. 1948 v Hulíně. Ce-
lebrovali tři kněží, já byl jedním z ministrantů. I přes sle-
dování STB byl pohřeb velikou domonstrací hulínských 
obyvatel proti nastupující totalitě.

Ing. František Rýznar, Vsetín

VZPOMÍNKA
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SŇATKY
Libuše Matyášová – Rymice
Otakar Jeřábek – Rymice

Barbora Paštěková – Němčice
Martin Buchta – Radkova Lhota

Pavla Chytilová – Litovel
Jiří Hojgr – Štěpánov

NAROZENÍ
Jindřich Ištvánek – Holešov
Klára Hlaváčová – Holešov
Dominik Čipčala – Holešov
Monika Opluštilová – Holešov
Tobiáš Arban – Holešov
David Caha – Holešov
Jindřich Darebník – Holešov

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní 
vítání občánků, které probíhá v prostorách sala terre-

ny holešovského zámku. Pokud máte zájem o přivítání 
Vašeho dítěte, přijďte si dohodnout konkrétní termín na 
Městský úřad v Holešově – matrika, přízemí vpravo nebo 
telefonicky tel. 573 521 355.  
Těsíme se na Vaši návštěvu.

JUBILANTI 
Únor 2018
Vladislav Horák – Holešov
Františka Sedláčková – Holešov, č. Dobrotice
Libuše Stojanová – Holešov
Vlasta Vémolová – Holešov
Libuše Rypková – Holešov
Vladimír Prášil – Holešov
Josef Trhlík – Holešov, č. Tučapy
Josef Dvořák – Holešov
Josef Randula – Holešov
Alžběta Mynaříková – Holešov
Jaroslav Rieger – Holešov
Marie Sovadinová – Holešov
Marta Šimečková – Holešov

Růžena Mrlinová – Holešov
Jiřina Matůšů – Holešov
Irena Fuksová – Holešov
Rudolf Kozmík – Holešov
Marie Slabá – Holešov
Vlastimil Odložilík- Holešov
Josef Javořík – Holešov
Jan Votruba – Holešov
Josef Daněk – Holešov
Zdeněk Daněk – Holešov
Marie Krajňáková – Holešov
Jindřich Sedlář – Holešov
Josef Šenkyřík – Holešov
Ludmila Pavlíková – Holešov
Otakar Michalčík – Holešov, č. Žopy

ÚMRTÍ
Vlastimila Zapletalová – Holešov
Marta Širmerová – Holešov
Milan Barbořík – Holešov
Marie Fialová – Holešov                                        

Koncert skladeb 
Ladislavy Jančové

Ladislava Jančová hraje na klavír od 4 let. Vystudovala 
Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži, JAMU v Brně  
v oboru klavír, také se zúčastnila stáže na Vysoké škole Con-
servatorium Hogeschool v Enschede v Holandsku. Působila 
v Holandsku a Belgii. Korepetovala a učila na Církevní kon-
zervatoři v Kroměříži a dále na uměleckých školách v České 
republice. Od roku 2011 působí na ZUŠ F. X. Richtera v Ho-
lešově jako korepetitorka v baletu a doprovází zpěv i jiné 
nástroje. Na nejrůznějších domácích i zahraničních soutěžích 
se účastní jako sólistka, korepetitorka a také se žáky  nejen 
jako korepetitorka ale i jako pedagožka. Od raného dětství 
improvizuje, aktivně skládat hudbu začala na zahraničních 
cestách od roku 2007. Píše skladby pro klavír, housle, flétnu, 
kontrabas, zpěv, smyčcový soubor, balet  pro žáky i pro pro-
fesionální umělce. Na svých koncertech zařazuje své vlastní 
skladby. Její skladby zní na nejrůznějších mezinárodních 
soutěžích. V roce 2017 získali 1. místo v mezinárodní soutěži 
Talent Awards spolu s kontrabasistou v duu v oboru hudební 
nástroje senioři-profesionálové s její skladbou Mořské hvěz-
dice, která již také získala ocenění na soutěžích v tanečním 
oboru. V tomto období se Ladislava účastní ještě mezinárod-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Munzarová a Trnavský 
rozehrají v kině Svět Rošádu

Městské kulturní středisko Holešov připra-
vuje na 5. dubna představení Rošáda v hlavní roli  
s Barborou Munzarovou a Martinem Trnavským. 
Rodinná komedie odráží běžné starosti manželů 
a jistě pobaví. Ve vedlejších rolích uvidíte Mariku 
Procházkovou a Radima Nováka. 

Představení se koná v kině Svět a začne v 19 
hodin. Vstupenky je možné již nyní koupit v před-
prodeji na MIC Holešov za 380 Kč.

Zahrádkáři Holešov
zvou všechny zájemce na odbornou přednášku: 
 „Ošetřování ovocných dřevin na jaře, vhodné  
a povolené chemické  postřiky pro zahrádkáře“.
Přednáška se uskuteční v pátek  2. 3. 2018  od 16 hodin, 
v Domě zahrádkářů v Holešově, Dlažanky 321. Přednášet 
bude odborný instruktor Ing. Jaroslav Oborný. Vstup pro 
všechny zájemce je volný. 

UPOZORNĚNÍ
Výbor ZO ČZS  Holešov zve všechny své  členy  na 
Výroční členskou schůzi ZO, která se uskuteční  
v sobotu 17. 3. 2018  od 15 hodin.

ní soutěže Fidelio Piano Composition ve Španělsku se svými 
dvěma vlastními skladbami pro klavír.

Své skladby také vydává, byly publikovány tři kusy jejich 
vlastních skladeb (Amsterdam Cats, Stvoření světa a Mladým 
umělcům klavírní sešit 1. pro klavír).

Kromě jejího vystoupení na různých koncertech jako 
sólistka či korepetitorka, můžete shlédnout její pravidelné 
nahrávání na youtube.com, nebo na fcb či web www.ladka-

mariaclara.estranky.cz. Dne 22. 3. 2018 v 17.30 hodin uslyšíte 
koncert na Zámku v Holešově v Sala terreně jen s jejími vlastní-
mi skladbami, na kterých zahraje autorka, žáci a kolegové ZUŠ 
Holešov a hosté. Budou to skladby pro klavír, flétnu, housle, 
smyčcový soubor, kontrabas, zpěv a balet, program bude vel-
mi pestrý a některé skladby budou mít i světovou premiéru.

Všichni jste srdečně zváni!
Ředitelství a kolektiv pedagogů školy
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O archeologii je v Holešově zájem

IX. Varhanní koncert Ludvíka Šuranského v Holešově

Holešov - Stalo se již dobrou tradicí, že první vlas-
tivědná přednáška v novém roce, kterou pořádá Městská 
knihovna Holešov ve spolupráci s Městským muzeem  
a s Vlastivědným kroužkem, je vždy věnována archeolo-
gii a archeologickým výzkumům ve správních okresech 
Kroměříž a Zlín, které se uskutečnily v minulém roce. 
Proto 25. ledna 2018 doslova přeplněná studovna ho-
lešovské knihovny zájemci o archeologii opět přivítala 
Mgr. Miroslava Popelku a Mgr. Adama Fojtíka z Ústavu 
archeologické památkové péče Brno, v.v.i. - pracoviš-

tě Hulín. Název přednášky „Výsledky archeologického 
bádání na východní Moravě v roce 2017“ vystihuje její 
téma. Jelikož hlavním úkolem Ústavu archeologické pa-
mátkové péče, a tím pádem i obou mladých archeologů, 
je zabezpečení záchranných archeologických výzkumů 
souvisejících se stavební činností a jejich zpracování, se-
známili své posluchače s prací v terénu v uplynulém roce 
a se spoustou pozitivních výzkumů, které se jim podařily 
např. v místech, kudy povede obchvat Otrokovic, u ma-
lenovického nákupního centra, v Holešově – Všetulích 

V úterý 23. ledna 2018 se uskutečnil v téměř zapl-
něném kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově již 
IX. Varhanní koncert Ludvíka Šuranského.

V první části zazněla dvě díla Johana Sebastiana 
Bacha - Fantasie a Fuga c moll BWV 537 a chorálová pře-
dehra ze sbírky nazvané Orgelbüchlein - Der Tag, der ist 
so freudenreich BWV 605. Dále byl proveden Chorál č. 3 
a moll, francouzského varhaníka, pedagoga a skladatele 
od sv. Klotildy v Paříži Césara Francka. Třetí část patřila 

blízko Palackého ulice. Zazněly ale také informace o tom, 
že ne vždy ze strany stavebníků jsou dodrženy zákonné 
podmínky k provádění archeologického výzkumu, a pak 
v těchto případech dochází k nenávratným škodám.
Přednáška doplněná bohatým obrazovým materiálem, 
zajímavými informacemi, ale i nezbytným humorem 
těchto erudovaných archeologů, zaujala i pobavila 
všechny návštěvníky. 

Městská knihovna Holešov

deseti chorálovým předehrám německého skladatele 
Maxe Regera. V závěru pak kostelem zněla brilantní 
Toccata francouzského varhaníka a skladatele Léona 
Boëllmanna. Po oficiálním programu zakončil varhaník 
a učitel Základní umělecké školy F. X. Richtera v Holešově 
celý koncert dvěma přídavky.

Ludvík Šuranský každoročně koncertuje na mnoha 
místech u nás i v zahraničí. Mezi nejvýznamnější místa 
se řadí Freiberg - nástroj Gottfrieda Silbermana z roku 

V sobotu 27. ledna se na holešovském zámku konal 
už 19. farní ples, a protože je známý pohodovou atmo-
sférou, sjíždějí se na něj lidé ze širokého okolí. 

Děkan Jerzy Walczak pozdravil přítomné prostřed-
nictvím telefonického spojení, protože se právě vracel  
z pouti do Svaté země. S programem plesu pak všechny 
seznámil klavírista Holešovského komorního orchestru 
Lubor Horák, který se zdárně zhostil úkolu moderátora. 
K tanci v hlavním sále hrála dechová kapela Moraváci, 
kterou dvakrát vystřídal Holešovský komorní orchestr  
a sálem zněly krásné vídeňské valčíky. V lipovém salonku 
se zpívalo a tančilo u cimbálové muziky Včelaran. A mi-
lovníci jiných hudebních žánrů to mohli v balkonovém 
sále roztočit s DJ Davem. Své taneční umění představila 
Kristýna Němčeková a Filip Straka z taneční školy Grada-

1735, Waltershausen - Trost Orgel z roku 1730, Dessau, 
Hannover-Münden, Stadtkirche Jena, Erfurt, Seehau-
sen, dále vystoupení na Audite Organum v Bazilice sv. 
Jakuba v Praze. V současné době je jedním z koncertních 
varhaníků Peterskirche ve Vídni. Od roku 1996 po sou-
časnou dobu odehrál více jako 300 koncertů. Bohatá je 
jeho nahrávací činnost na Youtube.com

        
Ředitelství a kolektiv učitelů školy

SPOLEČNOST

Farní ples
ce Kroměříž. Nechyběla ani tradiční scénka - tentokrát 
to byl předpůlnoční večerníček s Králíky z klobouku.  
A už přišel čas na losování tomboly - kdo si odnese domů 
vepřovou hlavu a kdo si pochutná na dortu? Který šťast-
livec pojede do lázní? Napjaté chvíle při losování hlavní 
tomboly vystřídaly taneční melodie a milovníci tance 
opět zaplnili parket. 

Děkujeme našim sponzorům, ženám, které napekly 
vynikající koláčky,  a všem, kteří se jakýmkoliv způso-
bem podíleli na zdárném průběhu. 

Již nyní se můžete těšit na jubilejní 20. farní ples, 
který bude 26. ledna 2019.

MM



14 | holešovsko www.holesov.cz

Holešovští prvňáčci získali svá 1. vysvědčení

II. Základní škola - žáci 1. A společně s deváťáky, kteří jim budou po celý rok strážnými anděly

Žáčci 1. ročníků na III. Základní škole Holešov

ŠKOLSTVÍ
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ŠKOLSTVÍ

V letošním roce byla na naší škole otevřena třída  
s rozšířenou výukou anglického jazyka. Žáci jsou rozděleni 
do dvou skupin a anglický jazyk je zde vyučován 5 hodin týd-
ně. Žáci se tedy mohou anglickému jazyku, který je v dnešní 
době velmi žádoucí a potřebný, ve škole věnovat opravdu 
denně. Díky takové intenzivní výuce mnohem lépe vstře-
bávají novou slovní zásobu, gramatické jevy a jsou schopni 
mnohem lépe rozvíjet konverzaci v tomto cizím jazyce. 

A to, že žáci v naší 6. C angličtinu skutečně milují, 
potvrzují nejen jejich vynikající výsledky, kterých v prvním 
pololetí dosahují, ale svědčí o tom i jejich celkový přístup k 
práci a studiu. A nám vyučujícím nezbývá, než je pořádně 
pochválit. Takové žáky bychom přáli všem učitelům na zá-
kladní škole. 

Pololetní ohlédnutí za prací v jazykové třídě na III. ZŠ

Lyžařský kurz Velké Karlovice - II. ZŠ
V termínu od 21. 1. do 26. 1. 2018 se 33 žáků  

2. Základní školy zúčastnilo  lyžařského výcvikového kur-
zu ve Velkých Karlovicích.  Děti byly již tradičně ubytová-
ny v horském Hotelu Galík. Na své si přišli zdatní lyžaři  
i ti méně zdatní. S ohledem na aktuální předpověď 
počasí a kondici jednotlivých účastníků jsme navště-
vovali skiareál Razulu a mírnou sjezdovku u hotelu Ho-
ral. Dopoledne i odpoledne probíhala výuka lyžování.  
Po večeři měli žáci osobní volno, ve kterém si mohli za-
hrát ping-pong, bowling, či využít společenskou místnost 
k různým hrám. V polovině lyžařského kurzu jsme měli 
odpočinkové odpoledne, v němž jsme si oddechli od ly-
žování a podnikli jsme túru po nedalekém okolí. „Lyžák“ 
jsme si všichni užili a už teď se těšíme na příští rok. 

Mgr. Lucie Dvorníková

Na I. ZŠ přivítali 
zahraniční stážisty 

V týdnu od 4. února do 11. února hostila I. ZŠ Hole-
šov zahraniční studenty z různých zemí. Přijelo celkem  
5 dívek a 2 chlapci z Číny, Indie, Ukrajiny, Indonésie a Tai-
wanu. Stážisté byli ubytováni v hostitelských rodinách  
v Holešově, Prusinovicích nebo Martinicích. Slavnostně byli 
přivítáni také svými spolužáky, učiteli a představiteli města. 
Žáci školy tak měli zprostředkováno jedinečné setkání se 
studenty z exotických zemí, od kterých se mohli dozvědět 
spoustu informací o jejich životním stylu, studiu a mnohé 
další. Díky informacím o životě v těchto zemích budou moci 
žáci srovnávat životní úroveň nebo kulturní zvyky. Stážisté 
se účastnili výuky, navštívíli TyMy centrum, prohlédli si pa-
mětihodnosti města a také památky blízkého okolí.                     

Hana Helsnerová

Navýšená dotace hodin pro anglický jazyk nejen že po-
skytuje větší prostor věnovat se individuálním možnostem 
žáků, ale dává nám i více času rozvíjet jednotlivé oblasti ja-
zyka, dále poskytuje dostatek prostoru pro vlastní aktivitu 
žáků a v neposlední řadě umožňuje vyučujícímu zařazovat 
více prvků zábavnější a netradiční výuky cizího jazyka.

Proto bychom chtěli touto cestou poděkovat všem 
žákům, kteří v letošním školním roce tuto třídu navštěvu-
jí, za jejich zájem a nadšení při studiu anglického jazyka, 
jejich rodičům, že nám dali tu důvěru a své děti nám svěřili  
a v neposlední řadě i celému vedení 3. Základní školy v Ho-
lešově, že nám, učitelům angličtiny, věřili a poskytli vše, co 
jsme pro výuku potřebovali.

Vyučující anglického jazyka, 3. ZŠ Holešov
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Masopust v Centru pro seniory

se uskutečnil v týdnu od 5. 2. do 9. 2. 2018, postupně ve všech třídách Mateřské školy 
Sluníčko Holešov.

Ve spolupráci s Nadačním fondem Albert jsme pro děti připravili program plný 
her o správné výživě. Pohádkový příběh o Evičce a Péťovi, kteří naleznou společně  
s partou Zdravé 5 cestu ke zdraví, byl proložen interaktivními praktickými úkoly, do kte-
rých se zapojily jako aktéři příběhu všechny děti. I ty nejmenší si obohatily své znalosti  
o potravinách. Děti příběhem provázela veselá písnička a vtipný text doplňoval hravou  
a zábavnou atmosféru příběhu.

Hrátky Zdravé 5 aneb Den pro zdraví…

Masopustní veselí vyvrcholilo také v Centru pro seniory. Zaměstnanci CPS a žáci  
Odborného učiliště a Základní šlkoly praktické Holešov si stejně jako v minulých letech 
připravili kostýmovaný průvod s programem. Klienti CPS si tak mohli zanotovat s har-
monikou a čekaly je také sladké koblížky.

Hana Helsnerová

ŠKOLSTVÍ / PŘÍSPĚVKY



únor 2018 | 17

Gymnázium profesora Ladislava Jaroše Holešov se představuje
Když v roce 1899 představitelé města Holešova pře-

konali mnohé překážky a díky velkému úsilí dosáhli zalo-
žení reálky (změněné v roce 1909 na reálné gymnázium), 
prospěli našemu městu snad nejvíc v jeho historii. Protože 
i když se zde nacházejí významné památky, firmy a podni-
ky, gymnázium, jako centrum vzdělání a vědění posunulo 
naše malé město o několik řádů výš – ani si to teď možná 
neuvědomujeme, ale kolik měst s deseti tisíci obyvateli se 
může pochlubit vlastní Almou mater?!?!?! Tisíce absolventů 
gymnázia Holešov úspěšně absolvovaly snad všechny vysoké 
školy a univerzity nejen v českých zemích, stovky jich vynikly 
ve vědě, výzkumu, průmyslu, kultuře, finančnictví, politice, 
národním hospodářství, diplomacii. Učitelé i studenti gym-
názia významnou měrou přispěli k rozvoji poznání v našem 
městě, stáli v čele rozvoje vlastivědy našeho regionu, mimo-
řádně se zasloužili o vzdělávání našich spoluobčanů.

Mám to štěstí, že patřím k absolventům holešovského 
gymnázia, i když jsem na něm maturoval před více než čty-
řiceti lety. A i když jsem zde dokonce nějakou dobu v první 
polovině osmdesátých let externě učil, upřímně jsem se těšil 
na návštěvu této vzdělávací instituce v rámci Dne otevřených 
dveří, pořádaných gymnáziem v pátek 26. ledna. Mojí milou, 
ochotnou, nadšenou a vysoce erudovanou průvodkyní byla 
zástupkyně ředitele Mgr. Miriam Kuczmanová.

Holešovské gymnázium navštěvuje zhruba 420 studen-
tů a to jak ve standardním čtyřletém studiu, tak i v klasickém, 
osmiletém běhu nižšího a vyššího gymnázia. Všechny stu-
denty vede 30 pedagogů, jeden ředitel a dva jeho zástupci. 
Velmi pozitivní je, že v pedagogickém sboru gymnázia působí 
13 mužů, tedy více než třetina. Gymnázium, jak už z poslání 
tohoto druhu školy vyplývá, připravuje studenty všeobecně 
(ostatně v šedesátých letech minulého století se gymnázium 
oficiálně nazývalo Střední všeobecně vzdělávací školou, i když 
stejně bylo pro všechny gymnáziem). Učí se zde společenské, 
technické i přírodní vědy a různé výchovy včetně té tělesné. 
Co mne ale, jak se říká „dostalo“, to je oproti mým vzpomín-
kám mimořádný posun v kvalitě a úrovni výuky. Holešovské 
gymnázium není jen pokračováním (sice prohloubeným a dů-
kladnějším) základní školy, jako to bylo za mých studií. Zdejší 
systém skvěle připravuje studenty na vysokoškolská studia 
a vlastně i na základy vědecké práce. Už od prvního ročníku 
(vyššího) gymnázia se studenti učí zpracovávat a obhajovat 
odborné práce. V hodinách informatiky se seznamují se způ-
sobem a se zásadami zpracování odborných prací (ono to není 
tak jednoduché, platí pro to velmi přísná pravidla a „natvrdo“ 
jsou s nimi konfrontováni vysokoškoláci už při zpracování 
seminárních a zejména bakalářských prací), v hodinách čes-

kého jazyka se učí tvořit tzv. citace dle citační normy – to jsou 
všechny ty složité poznámky pod čarou a v přílohách každé 
odborné publikace, týkající se pramenů, zdrojů, rejstříků 
apod. A hned v prvním ročníku si studenti vybírají dle svého 
zaměření témata odborných prací – ty jsou zpočátku krátké, 
tak na 1,5 stránky, určené hlavně k tomu, aby se studenti nau-
čili používat a splňovat formální požadavky na odborné práce 
a pracovat s odbornou literaturou. Každým rokem se rozsah 
odborných prací zvyšuje – ve třetím ročníku už je to víc než 
15 stran. Studenti už ale tyto své práce musí nejen napsat, 
ale také veřejně prezentovat a obhájit, učí se tedy i verbální 
dovednosti a schopnosti argumentace! Nejlepší z těchto „vel-
kých“ odborných prací postupují do celostátně organizované 
soutěže Středoškolské odborné činnosti (SOČ – ta fungovala 
dokonce už za mého mládí před 40 lety!). A zde, právě díky 
široké základně odborných prací, holešovské gymnázium jak 
na krajské, tak i celostátní úrovni sklízí opravdu velké úspěchy. 
Sám jsem několik oceněných prací SOČ viděl a jsou to praktic-
ky bakalářské práce ve svém oboru! 

Skutečně skvělé je, že se studenti mohou postupně 
už od prvního ročníku vyššího gymnázia specializovat, či 
správně pedagogicky – profilovat. Slouží k tomu jimi navště-
vované semináře. Studenti si je mohou vybírat podle svého 
zaměření – ve 4. ročníku navštěvují dokonce čtyři volitelné 
„profilové“ předměty, z nichž každý má 4 hodiny týdně, tedy 
student 4. ročníku navštěvuje celkem 16 hodin profilových 
předmětů za týden – to byl v dobách mého mládí neuvěři-
telný sen, nastavit si studium už na střední škole podle svých 
představ! Tak se samozřejmě zcela dokonale a skvěle připra-
vují studenti na studium těch vysokých škol, které si vybrali 
a při začátku studia ještě dlouho čerpají z toho, co se naučili 
právě na gymnáziu. Ostatně o tom svědčí dopis rektora tolik 

slavného a současně obávaného Vysokého učení technic-
kého v Brně řediteli holešovského gymnázia Dr. Janalíkovi, 
ve kterém mu mimo jiné oznamuje, že se naše gymnázium 
umístilo mezi 10 nejlepšími středními školami, odkud na 
VUT nastoupilo nejvíc úspěšných maturantů z celé ČR. No to 
už je co říci!!!

No a protože byl zrovna den otevřených dveří Gymnázia 
Ladislava Jaroše, prošli jsme s paní zástupkyní Kuczmanovou 
letem-světem tuto naši Alma mater a pohovořili s kantory  
a studenty, které jsme zrovna potkali.

V učebně dějepisu jsme narazili na mladé učitele děje-
pisu a společenských věd, Václava Novotného a Víta Janalíka 
a na jejich studenta, známého diskutéra (o tom později), 
Štěpána Kaluse. Podle pánů profesorů je o společenské vědy 
a dějepis značný zájem, plně jsou obsazeny právě semináře 
těchto předmětů. Rýsuje se spolupráce s městem Holešovem 
zejména v letošním roce, kdy slavíme řadu „osmičkových“ 
výročí (1848, 1918, 1938, 1948, 1968 – schválně, k jakým 
událostem se váží???). Dějepisná sekce gymnázia bude spo-
lupracovat s městem na tvorbě pamětního spisu – almana-
chu, zachycujícího dějinné události našeho města v oněch 
osmičkových výročích (ostatně Václav Novotný je platným 
členem městské komise, připravující vydání velké monogra-
fie o historii Holešova). Seminaristé historie a společenských 
věd pod vedením profesorů Víta Janalíka a Martina Leška 
zase připravují skvělý diskusní „kroužek“, tedy Debatní klub 
DEBAKL, ve kterém probírají významná společenská a po-
litická témata a učí se živé diskusi a argumentaci. Ostatně 
takovýto DEBAKL uspořádá gymnázium v rámci oslav sta let 
vzniku samostatné republiky i pro občany města Holešova - 
máme se na co těšit! Právě student Štěpán, který je jedním 
z pravidelných účastníků DEBAKLu vysvětlil jeho podstatu – 
klub zahájí krátká přednáška k danému tématu, potom stu-
denti a učitelé svými vstupy rozeberou problém a následuje 
volná diskuse. Účast na DEBAKLu je dobrovolná, ale vždy jsou 
spíš problémy s tím, aby se všichni zájemci na klub dosta-
li – bývá plno.  Když jsem se zeptal obou mladších kantorů 
na to, jak se jim jako mužům líbí učit, tedy provozovat povo-
lání, které má v současnosti spíše stigma ženské záležitosti, 
dostal jsem jednohlasnou nadšenou odpověď, že sice učení 
musí bavit, ale když se to mladému muži zalíbí, naplní jej 
to beze zbytku. Jedná se často o poslání, které se vyrovná 
adrenalinovému sportu. A student Štěpán doplnil, že páni 
profesoři jsou sice přísní, ale je vidět, že se snaží ze všech sil, 
aby jejich studenti měli všeobecný přehled a že se jim to daří.

Z učeben společenských věd jsme se přesunuli do tělo-
cvičny gymnázia. Pro sporty a tělocvik jsou na gymnáziu rov-
něž skvělé podmínky – nejen ona tělocvična, kterou pama-
tuji sám, ale i velká sportovní hala a sportovní areál (za mých 
studií zarostlý býlím a plevelem) poskytují všechny možnosti 
pro provozování atletiky i míčových her. Učitel tělocviku  
a společenských věd Jakub Chudárek mne provedl nabídkou 
tělesných aktivit studentů – od standardních sportovních 
her, míčových her provozovaných i v zimě, tedy halové ko-
pané, basketu, volejbalu, házené a floorbalu, přes základní 
gymnastiku, až po atletické disciplíny. Studenti mohou dle 
svého zájmu navštěvovat i kroužky, letos kraluje volejbalový 
kroužek, halová kopaná a shánějí se zájemci o floorbal.

Z tělocvičny jsme se s Mgr. Kuczmanovou vydali po dlou-
hých chodbách gymnázia, plných různých nástěnek, upoutá-
vek, informací i artefaktů (já si zde pamatuji kromě několika 
portrétů národních buditelů a vůdců světové revoluce jen 
prakticky rozbitou slepou plastickou mapu hostýnských hor) do 
laboratoře a učebny fyziky. Magistr Zdeněk Hrnčiřík kromě výu-
ky fyziky vede spolek mladých vědců – debrujárů, kteří bodují  
v soutěžích ve vědeckých, technických a přírodovědných oborech. 

ŠKOLSTVÍ
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Rozhovor s rodilým mluvčím z USA
Znalost (a DOBRÁ znalost) jazyků, zejména pak anglič-

tiny, je v současné době nutnou podmínkou pro uplatnění 
nejen ve světě, ale i pro pracovní úspěchy za humny našeho 
města. Proto se holešovské gymnázium velmi soustřeďuje 
na to, aby jeho absolventi byli co nejlépe jazykově připra-
veni. A velkým trumfem gymnázia je, že může využívat 
„rodilého mluvčího“, tedy lektora, jehož rodným jazykem je 
angličtina. Při Dnu otevřených dveří jsme se s tímto lektorem 
mohli setkat a položit mu několik otázek. Tady jsou:

Mohl byste se našim čtenářům představit? 
Jmenuji se Mario Taravella a narodil jsem se v New 

Orleans (USA). Dříve jsem pracoval jako operní zpěvák, ale 
prošel jsem i řadou jiných profesí. Již 11 let bydlím ve Zlíně. 
Do České republiky jsem se dostal díky své bývalé přítelkyni, 
která je Češka. V České republice se mi zalíbilo, a tak jsem se 
rozhodl zde zůstat.

Před 11 lety jsem začal pracovat jako učitel, vystudoval 
jsem učitelství a učím na základní škole, v jazykové škole  
a na gymnáziu. Dříve jsem ještě učil na gymnáziu ve Zlíně, 
ale jakmile jsem poznal holešovské gymnázium, rozhodl 
jsem se změnit školu. Sice zde učím prvním rokem, ale i tak 
se mi zde líbí. 

Jaká je Vaše práce na holešovském gymnáziu?
Pracuji na gymnáziu jako učitel anglického jazyka, učím 

v osmi třídách, od tercie po sextu, všechny prváky a druháky. 
Systém mé výuky je nastaven tak, že mám v každé z těchto 
tříd jednu hodinu týdně a mé české kolegyně dvě – spolupra-
cujeme spolu, učím, zkouším i známkuji. Samozřejmě hlavní 
rozdíl a pozitivum pro žáky je v tom, že mluvím pouze anglicky.

Celkově shledávám český školský systém srovnatelný se 
školským systémem v USA. Český systém dává větší důraz na 
teorii, zatímco v USA více dbají na kreativitu studenta. Ale neří-
kám, že jedno je lepší či důležitější, než druhé. Výhodou českého 
vzdělávacího systému je fakt, že v české populaci mají všichni 
lidé solidní základ vzdělání, což není v Americe vždy pravidlem.

Jak hodnotíte jazykové znalosti studentů hole-
šovského gymnázia?

Podle mého názoru se na holešovském gymnáziu stu-
denti ve svých jazykových dovednostech opravdu posouvají 
dopředu. Úroveň angličtiny je velmi dobrá a nejsou zde tak 
velké rozdíly mezi studenty oproti mým předešlým zkuše-
nostem. Opravdu velmi rád zde učím. Hlavním plusem je vel-
mi dobrá a příjemná atmosféra ve škole a učitelé angličtiny 
zde mají vynikající angličtinu.

Jak se Vám líbí v České republice, a jak se Vám líbí 
Holešov?

Největším plusem České republiky je málo násilí. Bylo 
pro mne velkým překvapením, když jsem viděl v autobuse 
malé děti, jak dojíždějí do školy. V USA mají speciální auto-
busy, které dopraví děti z místa bydliště až na pozemek ško-
ly, a když se děti vracejí ze školy, rodiče čekají na autobusové 
zastávce, aby si děti vyzvedli. 

Město Holešov se mi velmi zalíbilo – je tu příjemná 
atmosféra, lidé na mne působí milým dojmem, cítím se tu 
lépe, než ve Zlíně, kde momentálně žiji. Zlín mi velmi připo-
míná Chicago, především svou architekturou. Nejspíše proto, 
že Baťovi architekti byli ovlivněni prací slavného chicagské-
ho architekta F. L. Wrighta.

Jaké jsou Vaše plány do budoucnosti?
Zatím neplánuji návrat do své rodné země. Jedině na 

návštěvu za rodinou, která tam žije. Na druhou stranu uva-
žuji, že bych se přestěhoval přímo do Holešova a to nejen 
kvůli práci, ale hlavně kvůli rodině. Holešov mi přijde vhod-
nější pro rodinný život.

Ptala se Kateřina Bartošková

Po cestě z fyzikálního království jsme se několikrát zastavili 
na chodbě. Jednak jsme si prohlédli nástěnku s informacemi 
o projektu ceny Vévody z Edinburghu, ve kterém gymnázium 
spolupracuje s TyMy centrem, jednak mne málem uzemnila 
malá školní galerie – gymnázium má ve svých sbírkách řadu 
nádherných obrazů, zejména portrétů, jejichž autorem byl 
František Růžička – přední holešovský malíř a za první re-
publiky rovněž profesor výtvarné výchovy na gymnáziu. Tak-
to bohatou a skutečně nádhernou sbírku Růžičkových kreseb 
a maleb jsem ještě nikdy neviděl a vytvoření malé galerie 
tohoto skvělého malíře na chodbě holešovského gymnázia 
je nejen uznání hodnou poctou jednomu z nejvýznamněj-
ších pedagogů (o jehož milých vlastnostech ještě za mých 
časů kolovaly po škole historky, vždyť řada našich profesorů 
– Peška, Gogela st., Ochrana, Stojan – byli buď jeho kolegy, 
nebo žáky), skvělému umělci i výchovným aktem, rozvíje-
jícím estetické cítění mladé generace. Přes učebnu infor-
mačních technologií, kde byly vystaveny nejlepší seminární 
práce studentů, o kterých již byla řeč, jsme ukončili pouť  
v hájemství chemie a přírodních věd, kde nás magistra Lenka 
Hrnčiříková informovala o spolupráci gymnázia s Univerzi-

tou Tomáše Bati – její chemicko-technologickou fakultou, se 
kterou se studenti gymnázia zapojují do řešení projektů SOČ 
– studentské odborné činnosti.

Prošli jsme jen zlomek Gymnázia Ladislava Jaroše Hole-
šov, ale to, co jsme viděli, stálo za to. Dohodli jsme se s Mgr. 
Kuczmanovou, že se ještě několikrát sejdeme a dokončíme  
zevrubnou prohlídku „srdce vědění“ našeho města. Sezná-
míme se s dalšími předměty, učebnami, kantory, ale také  
s mimoškolními aktivitami gymnazistů – vždyť zdejší stu-
denti zdaleka jen nešprtají, ale věnují se nesmírné řadě ak-
tivit – navštěvují kroužky, sportují, vedou děti, hrají různé 
deskové a další hry, provozují skvělý dramatický kroužek, je-
hož letošní výstup – divadelní hru Limonádový Joe – bude-
me moci shlédnout i my, občané města minimálně v jednom 
veřejném představení. Město Holešov oslovilo holešovské 
gymnázium s nabídkou na intenzivnější spolupráci a podaři-
lo se dohodnout řadu zajímavých aktivit, zejména spojených 
s letošními „osmičkovými“ výročími. Takže se těšíme – a bu-
deme naše čtenáře informovat o dalších a dalších aktivitách 
naší staroslavné almy mater!

Karel Bartošek foto: Pavel Daďa

Odborné učiliště a ZŠ Holešov, Nádražní 525/1, nabízí vycházejícím žákům ze zá-
kladních škol, kteří na základní škole dosahovali z různých důvodů slabších studijních 
výsledků, popř. vycházejí z nižšího ročníku, vyučení v těchto učebních oborech:  

65-51-E/01   Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce
75-41-E/01   Pečovatelské služby
66-51-E/01   Prodavačské práce
41-52-E/01   Zahradnické práce

• Nutnost písemného Doporučení ke studiu ze školského poradenského zařízení (SPC, PPP).
• Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek žáci obdrží výuční list.
• Zajišťujeme celodenní stravování i ubytování žáků na internátě školy. 
• Školu je možné kdykoliv navštívit po předběžné telefonické domluvě.
• Podrobnější informace  na tel. 573 396 213 / www.ouholesov.cz

ŠKOLSTVÍ

Nabídka pro vycházející žáky ze Základních škol v Holešově a blízkém okolí 
pro školní rok 2018/2019
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Kmotr hudebního klubu Michal Prokop se vrátil do Holešova
Holešov – Před osmi lety pokřtil hudební klub  

v nově opraveném zámku v Holešově skvělý zpěvák, hu-
debník a moderátor Michal Prokop. Nyní se na místo činu 
vrátil, aby holešovskému publiku zahrál společně s kape-
lou Framus Five nejenom své největší hity Kolej Yesterday 
nebo Bitva o Karlův most, ale také novější písně ze svých 
novodobých alb. Tóny silných písní i slovo charismatické-
ho muže vyvolaly v New Drive Clubu úžasnou atmosféru 
plnou nejrůznějších dojmů. Od humoru přes rozjímání až 
k dojetí. Koncert si nenechalo ujít 250 lidí, kteří nešetřili 
potleskem a kapelu Framus Five pak odměnili zaslouže-
nými ovacemi ve stoje. 

Michal Prokop, který svou plodnou hudební kariéru, 
jež bývá spojována s kapelou Framus Five a hudebními 
žánry blues, rock a soul, zahájil už v době vysokoškol-
ských studií v 60. letech. Letos oslaví dvaasedmdesáté 
narozeniny. Svůj věk ale svým působením na jevišti ra-
zantně popírá. Energie z něj přímo sálala a bylo znát, že si 
každý okamžik na pódiu užívá. Se svými posluchači, kteří 
se dožadovali dalšího přídavku, se ale s úsměvem rozlou-
čil větou „Nechte starce odpočinout.“

Vracíte se do Holešova po osmi letech, jakou 
atmosférou a jakou návštěvnost jste očekával?

Já se musím přiznat, že jsme počítali s něčím podob-
ným, na co jsme tady narazili. Takhle nějak jsme to chtěli 
a bylo to moc fajn.

Jste kmotrem místního hudebního klubu, jak 
na křest vzpomínáte?

Tehdy jsem měl nějaké problémy se zvukem a také 
se zvukařem, ale nakonec jsme to nějak zvládli. A musím 
říct, že dnes to tedy bylo výrazně lepší.

Jste také mužem mnoha profesí, víme, která 
je nejznámější. Která je ale vašemu srdci nejbližší?

Určitě ta hudební. Hlavně tedy pěvecká. Víte, já jsem 
totiž dost mizerný kytarista. Ale muzika je pro mě nejvíc.

Váš kalendář koncertů a vystoupení je naplněn 
až do října, máte vůbec čas na sebe a na rodinu?

Podívejte se, to se zdá, ono těch koncertů není tolik. 
Polovina koncertů je takhle s Framusem a polovina s malou 
klubovou partou s Honzou Hrubým a Lubošem Andrštem, 
to je záležitost trošku jiná. To hrajeme akusticky a vsedě. To 
víte, já už se musím šetřit. No ale i přesto je potřeba sebrat 
síly a ještě chvíli do toho šlapat.                         Hana Helsnerová

Pořád jsme mladí kluci 
a holky, říká Michal Prokop

Jste kmotrem našeho hudebního klubu, který 
jste před osmi lety pokřtil. Jste zvědavý na atmo-
sféru, jak večer proběhne?

Na to otevření a křest si docela pamatuji, byl tam 
tenkrát dost velký problém se zvukem a mým "in ear" od-
poslechem. Doufám, že tentokrát to nebude tak nervózní, 
tak se těším.

Vládnete mimořádně pěknou češtinou, což  
u rockové hvězdy nebývá vždy zvykem. Kde jste ji 
vzal?

Máte na mysli češtinu textů mých písniček? Za tu 
mohou autoři, já si texty bohužel psát neumím. Pokud jde 
o češtinu, kterou se vyjadřuji, prostě ten jazyk tak cítím. 
Nezapomeňte, že jsem šestnáct let moderoval televizní 
talk show a i když jsem často nedodržoval zcela klasickou 

spisovnou češtinu, přeci jen nějaký nárok na jazykovou 
kulturu to kladlo. Snažím se to dodržovat. To snad s roc-
kovou hvězdností nemá co dělat, ne?

S hvězdností ne, ale je to určitě jeden z pří-
značných pilířů vaší tvorby a osobnosti. Jste velmi 
pracovitý člověk, přirovnala bych vás k panu Su-
chému...

To mi lichotíte až moc. Jiří Suchý je ikona české kul-
tury druhé poloviny dvacátého století. Mám ho moc rád, 
mezi lety devatenáct set sedmdesát dva až sedmdesát 
pět jsem po jeho boku vystupoval v semaforské Kytici  
a moc si toho vážím. Byla to škola. Snad ještě víc si vážím 
jeho účasti na mém koncertu k šedesátinám v Lucerně, 
kde patřil ke gratulantům. Zpívali jsme spolu Blues pro 
tebe. Vždyť já jsem na jeho a Šlitrových písničkách za-
čínal, ještě jako študák amatér, a on mi přišel zazpívat  
a popřát! Srovnávat se s ním, to opravdu nemohu.

Loni během vašeho koncertu na Konopišti jste 
upřímně a přátelsky pozdravil své spoluhráče, kte-
ří jsou již v nebi. Je to pěkné a také ne vždy vída-
né. Vracíte se k nim v myšlenkách často a v jakém 
smyslu?

Bohužel mých spolupracovníků ubývá, zejména  
v poslední době. Myslím na ně často, je to už otázka věku, 
jak dlouho ještě?

Rozumím vám. Zkusme ale zakončit naše poví-
dání optimisticky… co připravujete?

Čím jsem starší, tím častěji si kladu otázku co ještě 
mohu vymyslet, připravit, co jsem ještě neudělal, abych 
se neopakoval? Ale možná, že to nejlepší teprve přijde… 
Tak se připravuji na to, abych ještě vydržel. Právě proto, 
co jsem řekl před chvílí. Pořád jsme přece mladí kluci  
a holky, ne?

Dana Podhajská

KULTURA / ROZHOVOR 
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Město Holešov vrátilo dotaci na digitalizaci kina

Poděkování v pomoci o opuštěná zvířata
Děkujeme tímto všem svých zákazníkům, kteří 

nám ve zverimexu u minigolfu přispívají během celé-
ho roku na opuštěná zvířata. Díky tomu jsme v začátku 
letošního roku mohli odvézt materiální pomoc do dvou 
zařízení, kde se starají o opuštěné či týrané psy a kočky. 
Podařilo se nám nasbírat opravdu velké množství dek  
a ručníků, kterých není při práci se zachráněnými zví-
řaty nikdy dost!

7. ledna jsme odvezli do zlínského útulku Vrša-
va pro opuštěná zvířata kvalitní podestýlky pro kočky  
v hodnotě 3000 Kč, které nejen že dopřejí kočičkám lepší 
komfort, ale obětavému personálu částečně ulehčí práci.

14. ledna jsme přispěli 100kg steliva, 40kg granulí, 
60 konzervami, velkým množstím dek, ručníků a čistí-
cích přípravků do kroměřížského spolku Zatoulané štěs-
tí, které obětavě vede paní Chrástová.

 Chtěly bychom zde veřejně poděkovat 9. třídě při 
2.ZŠ Holešov pod vedením paní učitelky Lucie Dvorní-
kové a slečně Denise Jelínkové, která uspořádala v pro-
sinci velkou charitativní sbírku a podařilo se jim nasbírat 
neuvěřitelné množství ručníků a dek, které putovaly do 
spolku Zatoulané štěstí.

Dalším našim počinem ve zverimexu byl chari-
tativní prodej kalendářů, kdy se nám podařilo prodat 
neuvěřitelných 30ks kalendářů za 6000 Kč, a tato celá 
vybraná peněžní hotovost šla transparentně na úhradu 
veterinárních výdajů, právě ve spolku Zatoulané štěstí  
v Kroměříži.

Děkujeme Vám 1000x za to, že nejste lhostejní  
k utrpení zvířat v našem okolí.

Moc si Vaší pomoci a podpory vážíme.

 Zdenka Doleželová a Alena Byjová
 Zverimex u minigolfu                             

Holešov  - Vypadalo to, že kino Svět má nakročeno 
ke znovuzrození. Loni v dubnu zastupitelstvo odsouhla-
silo, že se bude ucházet o dotaci Státního fondu kinema-
tografie na jeho digitalizaci. Žádost byla podána v červ-
nu. V září jsme se potom dozvěděli, že holešovské kino 
dotaci skutečně získalo, a to s částkou 750 tisíc korun 
navíc jako jedno z nejlépe oceněných v tomto ročníku.

Městské zastupitelstvo celou záležitost překvapivě 
zakončilo tím, že na svém zasedání v prosinci odsouhla-
silo vrácení již přijaté částky dotace zpět Fondu. Předem 
rozhodnutým zastupitelům tento krok rozmlouvala ini-
ciativa Holešovské kino; stejně jako se už téměř poslední 
tři roky snaží zprostředkovávat kontakty a odborné rady 
ohledně digitalizace a provozování kina. Aniž by došlo 
k jakékoli újmě na straně města, bylo by vhodnější se  

s Fondem domluvit na úpravě termínů. Takovýto postup 
by například poskytl příležitost, aby se k dané záležitosti 
vyjádřilo nové zastupitelstvo po letošních komunálních 
volbách. 

Promítací technika je v zásadě mobilní. Není třeba 
se vázat výhradně na velký sál kina Svět, dokonce ani na 
budovu kina. Jsou zde další možnosti: zámek, letní pro-
mítání venku apod. Podmiňovat zprovoznění digitálního 
kina právě opravou budovy kina Svět je lichý argument.

Statisticky vzato má Holešov a jeho spádová oblast 
potenciál více než 30 tisíc prodaných vstupenek ročně. 
Prozatím si tyto diváky „rozebírají“ kina v okolí. Snaha 
získat je zpět pro Holešov v co nejkratší době byla navíc 
vyhodnocena Fondem jako klíčová. Podle něj „samotná 
digitalizace může vést k přesvědčení lokálních samo-
správ, že kino může fungovat“.

Připomínáme, že v případě minimální varianty di-
gitalizace v celkové výši asi 1,8 milionu by spoluúčast 
města na digitalizaci představovala částku přibližně 
1,13 milionu korun. Za tuto cenu by Holešov získal 
kvalitní promítací a zvukovou techniku ve formátu 2D 
schopnou uvádět nejnovější tituly.

Provoz v holešovském kině se stal obětí změny 
promítací technologie z analogové na digitální, ke které 
došlo zhruba před pěti lety. Nebýt tohoto přelomu, kino 
v Holešově by pravděpodobně pokračovalo v provozu až 
do současnosti. Nicméně když už taková technologická 
výzva přišla, je vizitkou města, že si nechalo ujet vlak… 
a nakonec ani nevyužilo štědrou nabídku pomoci od 
Státního fondu kinematografie. Ve svém úkolu pokraču-
jeme. Sledujte nás na holesovskekino.joomla.com.

Michal Šuráň

Rej „mini“ masek v Srdíčku
Holešov  -  Přiblížilo se období masopustu a nejrůz-

nějších karnevalů, a tak tradiční dětský karneval uspořá-
dalo také MC Srdíčko v Holešově. O zábavu se stejně jako 
v minulých letech postarala agentura Jana z Olomouce, 
která si pro děti připravila spoustu her, tanečních kreací 
a zábavy. Každé dítě také vyhrálo hezkou cenu v tombo-
le. Spokojení s programem i výhrou byli hasiči, princez-
ny, vodník, spiderman, rytíř, čarodějnice, klaun a mnoho 
dalších krásných masek.

Hana Helsnerová

PŘÍSPĚVKY
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Holešov – “Kdo ještě nic nepořádal, ten si vůbec 
neumí představit, co je za přípravou takovéhoto plesu 
práce a starostí….“ 

Tento ples byl pro společnost Castellum Holešov  
v pořadí již desátý. S cestovní kanceláří Bohemian tour 
Holešov pak třetí. A myslím, že se opět vydařil. Díky 
ochotě lidí, kteří pomáhali v zázemí i ve světle ramp. 
A kteří věnovali svůj volný čas, energii a umění tomu, 
aby vše dopadlo dobře. Abychom vytvořili dobrou at-
mosféru, aby návštěvníci, kterých si nesmírně vážíme, 
a pro které tuto společenskou událost pořádáme, byli 
spokojeni. Chci poděkovat především CK Bohemian 
tour za bezchybnou spolupráci, dále pak našim stálým 
partnerům, Technickým službám a Tepelnému hospo-
dářství, a samozřejmě všem dárcům, kteří přispěli do 

Keltský ples a upřímné poděkování

Holešov - Jako malé dítě mě můj otec, stará to 
myslivecká škola, tahal na Štědrý den po lese a musela 
jsem mu pomáhat zanést zvěři nějaké krmení. V nedáv-
né minulosti já, uvědomělá retro matka, tahala jsem své 
2 syny na Štědrý den po lese a nosili jsme zvěři nějaké 
vhodné krmení. 

Já, v současnosti úřadující manželka, tahám svého 
muže každý rok na Štědrý den po lese nebo po polích 
a neseme zvěři nějaké to krmení.

Jak si mám tedy vysvětlit, celý rok zanedbané, hlav-
ně v současné zimní dny prázdné zakrmovací zařízení 
pro drobnou zvěř?

Ještě pár vět ke Štědrému dni...

naší tomboly. Děkuji všem účinkujícím a hudebníkům za 
jejich nasazení a za to, že umějí rozdávat radost. Vlaďce 
Dvořákové pak velký dík za to, že v nás uměla probudit 
emoce a jako účinkující jsme si své vystoupení užívali. 
A našim milým hostům pak děkuji za to, že naše plesy 
opakovaně navštěvují a tvoří už s námi společenství,  
z něhož se těšíme dvojnásob. 

Pan Jiří Zapletal, zakladatel spolku Castellum Hole-
šov, mi v roce 2007 napsal:  „Většina tužeb se nám možná 
nesplní, ale nepřestávejme toužit dál. Protože mnohem 
hůř jsou na tom ti, kteří toužit přestali.“ Tato jeho slova 
jsem si vybavila, když jsme ples připravovali. Byla jsem 
totiž obklopena těmi, kteří toužit nepřestali. A za to jim 
patří obrovský dík.

Jarka Pokorná, předsedkyně spolku Castellum Holešov

PŘÍSPĚVKY

až 1500,- Kč

Mám zájem koupit byt. 
Holešov. 

Tel.: 731 362 416 

STUDIO 365 
hledá nové tváře pro reklamu 

od 9-27 a 28-45 l.
Tel.: 605 427 271,  9-12 h. 

www.studio365.eu 

Kde je myslivec, který má toto na starosti ? Myslím si, že pro 
zvěř není vůbec důležité, že onen myslivec sedí při hubertských 
slavnostech v kostele v první řadě. Naopak, je asi potřeba ho ve-
řejně napomenout a připomenout mu, že i Bible říká něco o tom, 
jak se má člověk chovat ke zvířatům či připomenout mu slova 
„myslivecké přísahy“. 

Jinak se nebojte, zatím k danému zařízení chodím pravidelně 
já a pytle se senem, ječmenem a kukuřící tahá můj muž :)        

Zdenka Doleželová  
přírodomil amatér
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Holešov – Začátek minulého roku byl pro Coolnu 
ve znamení změn. Tou největší byly personální změny 
v podobě nástupu nové sociální pracovnice. Od ledna 
2017 tedy tvoří tým Nízkoprahového klubu Coolna dvě 
sociální pracovnice na plný úvazek. 

Díky mrazivým teplotám a lákavým vánočním dár-
kům byla návštěvnost klubu vysoká. Uživatelé klubu pi-
lovali hru na nové hudební nástroje a trénovali na taneč-
ní podložce. Dny na klubu nám svou návštěvou zpestřilo 
pět studentek Univerzity Palackého v Olomouci, které si 
pro naše klienty připravily zajímavý program na téma 
Nástrahy internetu. 

S nástupem jara jsme se začali čím dál více ob-
jevovat i venku. Nejdříve jsme se v dubnu účastnili již 
tradiční akce Den zdraví na 3. ZŠ, se kterou počítáme  
i v letošním roce a již teď vymýšlíme zajímavý program 
pro mladé návštěvníky. Koncem dubna jsme se s šesti 
našimi uživateli účastnili další zavedené akce. Jednalo se 
o turnaj v malé kopané pořádaný Selesiánským klubem 
mládeže ve Zlíně. Našim klientům se v mladší katego-
rii podařilo vybojovat pěkné druhé místo a kluci se tak 
mohli radovat z medailí a krásného poháru. Uvidíme, 
zda se i v novém roce zúčastníme této akce, případně 
zda obhájíme loňský úspěch. 

Díky dotaci ve výši 10 000 Kč z Akce milion jsme moh-
li rozšířit vybavení Coolny o nové a netradiční vybavení. 
Tyto zábavné aktivity měly úspěch a přes letní prázdniny 
oslovily nejméně 20 nových zájemců o službu. V létě jsme 
zavedli další novinku – středeční odpoledne v zámeckém 
parku. Zde si nás mimo jiné všimli také kluci a holky z dru-
žiny při 1. ZŠ a trávili s námi několik odpolední. Naše akti-
vity se jim zalíbily natolik, že jsme dostali nabídku udělat 
pro dvě třídy čtvrtých ročníků program na jejich tzv. Dni 
bez lavic. Počasí nám naštěstí přálo a nám se podařilo 
zpestřit konec školního roku asi čtyřicítce dětí. 

Léto bylo ve znamení pohody a pohybu. V upravené 
otevírací době (od 10 do 15 hod.) jsme převážnou část 
dne trávili venku. Nejčastěji jsme využívali hřiště na No-
vosadech a zůstali jsme věrni také středám v zámeckém 
parku. A co jsme všechno podnikali? Hráli hry, sporto-
vali, trénovali na novém vybavení, vyráběli a tvořili 

Jak šel čas s Nízkoprahovým klubem Coolna v roce 2017
A co nás čeká v novém roce?

zajímavé věci, jako jsou například lapače snů, batůžky, 
náramky, ozdoby do vlasů, náušnice a také jsme se ozdo-
bili tetováním z Henny. Ve dnech, kdy nám počasí zrovna 
nepřálo, jsme sledovali na klubu filmy, hráli hry, vařili 
nebo se dozvěděli zajímavé informace při pokusech  
s balonkem, vodou či vejci. 

Na podzim jsme se rozhodli pro menší úpravy  
v našem klubu. Stěny nám ozdobila nová výmalba a také 
nové plakáty a dekorace. Vybavení Coolny jsme rozšířili  
o nové deskové hry, které se staly nedílnou součás-
tí volnočasových aktivit klubu. Podzim nám zpestřil 
Halloween, kde jsme jednak vařili netradiční pokrmy  
a také jsme si vydlabali strašidelnou dýni. 

Na 10. a 11. listopad jsme naplánovali Den otevře-
ných dveří. Přišli nás podpořit představitelé města. Mezi 
nimi nechyběl pan starosta Mgr. Rudolf Seifert, pan mís-
tostarosta Bc. Jaroslav Chmelař, ředitel Charity Holešov 
pan Mgr. Milan Jelínek, také zástupci sociálního odbo-
ru – vedoucí paní Mgr. Michaela Vaško, Mgr. Irena Sei-
fertová a sociální pracovnice. Navštívili nás také bývalí 
kolegové Coolny, kteří zde působili v roce 2016. Jediné 
co nás mrzelo, byl malý zájem ze strany široké veřejnosti. 

Nesmutněli jsme ovšem dlouho a vymysleli pro-
gram pro blížící se předvánoční a vánoční období. 
Nejdříve jsme čtyři čtvrtky po sobě uspořádali tzv. „Tvo-
řivé dílny“, ve kterých si zájemci a klienti Coolny mohli 

zdarma vyrobit a odnést drobný předmět, který mohl 
posloužit jako dárek k Vánocům. Děti si mohly vyrobit 
ozdoby ze zažehlovacích korálků, vonné svíčky, šuměnky 
do koupele, sněžítko s figurkou či originální sypaný čaj. 
Tato akce se vydařila a my  jsme zaznamenali 17 nových 
zájemců o naši službu. 

Vánoční čas jsme strávili v klidu a pohodě. Vyzdobili 
jsme si klubovnu, připravili vánoční nepečené cukroví, 
uvařili si punč, pustili si film, vyzkoušeli některé z tra-
dic, udělali si procházku ke stromečku na náměstí, ale 
především si společně rozbalili dárky. Některé z dárků 
jsme dostali v rámci akce „Krabice od bot“, kterou již po 
šesté uspořádala Diakonie ČCE. Obdrželi jsme 10 krabic, 
určených především pro mladší dívky. Do Coolny jsme 
tedy získali několik dětských knížek, výtvarné potřeby, 
drobné hry a sladkosti. V krabicích se ovšem objevilo vel-
ké množství hraček a dětského oblečení, které na našem 
klubu nevyužijeme. Z toho důvodu jsme se rozhodli tyto 
věci předat do další služby Charity Holešov, a to do So-
ciálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Pracovnice 
SAS navštěvují rodiny osobně a z toho důvodu mají větší 
přehled o potřebných rodinách, kterým by se oblečení  
a hračky hodily více. Každopádně žádná z věcí nepřišla 
nazmar a našla si své vhodné majitele. Mimo dárky  
z výše zmíněné akce dostali uživatelé Coolny nové, pře-
devším sportovní vybavení. Do klubu tedy přibil míč na 
rugby, házenou, baseballová rukavice s míčkem, házecí 
šipky, pálky pro stolní tenis, ale především pár boxova-
cích rukavic i s tréninkovou lapou. 

A teď nějaká čísla k již uplynulému roku. Celkem 
jsme v roce 2017 zaznamenali 1536 návštěv ať už v klu-
bu Coolna či v terénu. Celkem jsme v loňském roce při-
vítali 282 zájemců o službu a měli 30 aktivních klientů. 

2018
Rok 2018 jsme odstartovali hned 2. 1. 2018. Aktiv-

ně jsme se zapojili, jak pracovníci, tak klienti,  do Tříkrá-
lové sbírky pořádané Charitou Holešov. 

V novém roce plánujeme několik úprav a změn 
týkajících se především metodik a změn v Registru po-
skytovatelů sociálních služeb. Také bychom do volnoča-
sových aktivit rádi vnesli více preventivních programů. 
Průběžně se také poohlížíme po jiných, vhodnějších pro-
storách pro náš klub. A také budeme hledat novou posilu 
týmu na DPP, která by vždy zastoupila jednu z pracovnic 
a vypomohla tak především v době dovolených.

Už nyní přemýšlíme nad programem na jarní i letní 
prázdniny. O prázdninách bude klub otevřen v upravené ote-
vírací době od 10:00 do 15:00 hodin. Proto sledujte webové 
stránky Charity Holešov nebo náš facebookový profil – Níz-
koprahový klub Coolna, kde se dozvíte bližší informace. 

Ještě pár informací pro připomenutí. Najdete nás  
v bývalém SVČ Duha ve Školní ulici. Otevřeno máme ka-
ždý všední den od 12 do 17 hod. Jedinou výjimku tvoří 
středa a naše novinka „dívčí odpoledne“, kdy je od 14:30 
klub otevřený pouze pro holky. Stačí jen přijít. 

Těšíme se na vás!

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

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

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

Výstava Myslivost a příroda nabídne odborné i laické veřejnosti tradiční chovatelskou pře-
hlídku trofejí zvěře ulovené v okrese Kroměříž v roce 2017.  Sokolníci zde představí své svěřence, 
se kterými se ti odvážní mohou nechat vyfotografovat. Po celou dobu výstavy představí svou prá-
ci profesionální umělečtí řezbáři i studenti Střední školy nábytkářské z Bystřice pod Hostýnem. 
Zajímavou novinkou bude venkovní laserová střelnice na létající terč, která simuluje skutečnou 
brokovou střelbu. Děti i dospělí se mohou zapojit do soutěže o nejlepšího střelce. Vítězové získají 
volnou vstupenku na libovolnou akci pořádanou kroměřížským výstavištěm. Součástí výstavy 
budou i desítky prodejních stánků se vším, co potřebujete do lesa, na hory či na vodu.

INZERCE
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Holešov – V prosinci se v Bratislavě konalo florba-
lové mistrovství světa žen. Do České reprezentace byla 
nominována brankářka Nikola Příleská - odchovankyně 
klubu Slow Shoes Holešov, která poté odchytala 6 let  
v extraligových brněnských Židenicích a od loňské sezo-
ny působí v týmu vícemistryň ve Vítkovicích.  Dvaadva-
cetiletá florbalistka, která stále bydlí v Holešově, měla 
v závěru roku nabitý program. Po turnaji ve Švédsku 
nastoupila ve dvou extraligových duelech a absolvo-
vala poslední reprezentační soustředění v Bystřici nad 
Pernštejnem. Vraťme se ale na začátek, jak se vůbec  
k florbalu dostala, a jaké jsou další vize, nám prozradila 
samotná brankářka Nikola.

Od kdy hrajete florbal a co Vás k němu přivedlo?
K florbalu jsem se dostala asi ve 13 letech, když mě 

tenkrát můj soused a spolužák Honza Němeček vzal na flor-
balový trénink mladších žáků Holešova. Myslím, že klukům 
zrovna chyběl brankář a mě nenapadlo nic lepšího, než to 
jít zkusit.. No a od té doby mě z brány nikdo nedostal :-)

Bylo Vaše místo hned od počátku v bráně?
Ano, bylo, musím říct, že běhat s hokejkou v poli 

mě nikdy moc nelákalo. Jednou jsem si to na tréninku 
vyzkoušela a zjistila jsem že to asi vážně není nic pro mě. 
Už odmalička jsem ve všech sportech obdivovala bran-
káře, líbilo se mi, jak můžou vpodstatě sami „vyhrát” 
nebo zachránit týmu zápas, takže jsem ráda, že jsem 
nakonec v bráně skončila i já.

Florbal je tak trošku netypickým sportem pro 
ženy, ale jak vidíme, dá se v něm docela dobře 
prosadit. Byla to náročná cesta?

Já bych ani neřekla, že by v dnešní době byl nety-
pickým sportem pro ženy. Ano, tady u nás v Holešově 
rozhodně, ale ve větších městech, např. v Ostravě, Brně 
nebo v Praze už florbal hraje opravdu hodně žen. Třeba 
přímo Praha má v ženské extralize hned 6 týmů. 

Pro mě osobně, když si teď všechno shrnu, tak to 
byla náročná cesta, která mi vzala veškerý můj volný 
čas. Avšak zároveň cesta, která za to všechno stála. Právě 
proto, že v Holešově, ani širokém okolí, se žádná vyšší 
ženská soutěž nehraje, tak jsem vpodstatě už od 15 let 
musela neustále dojíždět do Brna, kde jsem dostala 
možnost extraligu žen chytat. Po 6 letech v Brně jsem 
dostala nabídku od Vítkovic, které mají nejvyšší ambice 
a pokud jsem se chtěla probojovat do konečné nominace 
na Mistrovství světa žen v Bratislavě 2017, musela jsem 
tento zásadní krok v kariéře udělat. A jsem přesvědčena, 
že to bylo správné rozhodnutí - na MS jsem se probo-
jovala a ve Vítkovicích budeme, věřím, bojovat o titul. 
Takže ikdyž to byla, a vlastně stále je, náročná cesta, tak 
vím, že to za to stojí. Člověk přece musí něco obětovat, 
jinak nikdy nic nedokáže.

Absolvovala jste mistrovství světa, jaké jsou 
Vaše pocity?

Moje pocity jsou smíšené. Z osobního hlediska se 
pro mě jednalo o splněný sen, o kterém se mi ještě před 

Nikola Příleská bojovala na Mistrovství světa

2 lety ani nezdálo. Probojovat se na mistrovství světa  
a reprezentovat svoji zemi je to nejvíc, čeho může spor-
tovec dosáhnout. Avšak tyhle osobní dojmy trochu kazí 
fakt, že se nám nepodařilo získat medaili.

Dostaly jste se mezi 4 nejlepší týmy světa, 
skládám velkou poklonu. Vaším cílem ale byla 
medaile, bylo zklamání velké?

Děkujeme, ale jak říkáte, naším cílem byla medai-
le. Byl to cíl, kvůli kterému jsme během celého 2 letého 
cyklu trénovali, pro který jsme tvrdě dřeli a nakonec to 
stejně o jeden gól v zápase o bronz nedopadlo. Takže 

zklamání bylo opravdu velké, ale nezbývá nám nic jiné-
ho než zvednout hlavy a připravit se na další MS natolik, 
aby nám medaile už neutekla.

Užila jste si zápasy nebo panovala nervozita?
Já osobně jsem si zápasy opravdu užila, samozřej-

mě jsem byla lehce nervozní, bylo by asi špatně, kdy-
bych žádnou nervozitu při svém prvním MS necítila :-) 
Ale jelikož se šampionát hrál v Bratislavě, což je relativně 
blízko, tak mohla přijet fandit rodina a o to více jsem si 
to užila, když mohli být mí nejbližší u největšího zážitku 
mojí kariéry se mnou.

Jaké jsou Vaše vize do budoucna?
Zatím svoji florbalovou budoucnost řeším pouze  

z krátkodobého hlediska, což je do konce této sezony. 
Vrcholí základní část extraligy, blíží se play off, ve kte-
rém chceme s Vítkovicemi uspět. Jelikož ve Vítkovicích 
jsou vždy jen ty nejvyšší cíle a tým je letos opravdu silný, 
tak se pod pojmem “uspět” dá chápat jedině zisk titulu. 
Motivace je to pro nás o to větší, jelikož se superfinále 
tentokrát koná v ostravské Ostravar aréně, takže bychom 
hrály v podstatě před domácím publikem. Čeká nás  
k tomu ještě dlouhá a těžká cesta, ale věřím, že můžeme 
uspět. A další budoucnost budu řešit až po konci sezony. 
Samozřejmě mě láká zahraniční angažmá, ale mám po-
depsanou smlouvu ve Vítkovicích a to je to jediné, co mě 
momentálně zajímá :-) 

Děkujeme za rozhovor a přejeme spoustu dalších 
úspěchů. 

Hana Helsnerová

ROZHOVOR
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Házenkářské jaro 2018

Holešov – Komise mládeže Šachového svazu 
Zlínského kraje pořádá každoročně okresní žákovskou 
ligu okresů Zlín a Kroměříž. /OŽL/.  Tato šachová soutěž 
se skládá ze čtyř samostatných turnajů, které se konají  
v Malenovicích,  Morkovicích,  Holešově a v Kroměříži. 
Z jednotlivých turnajů získávají hráči body do celkového 
hodnocení.  Holešovský turnaj pořádal náš oddíl – Spor-
tovní klub EMKaD Holešov a proběhl 25. listopadu 2017 
na 3. ZŠ Holešov.  Poslední turnaj okresní žákovské ligy 
se uskutečnil v sobotu 20. ledna 2018.  

V rámci OŽL se vyhlašují dvě samostatné kategorie 
-  mladší a starší žáci, a dále se chlapci a dívky  vyhod-
nocují zvlášť. Ve všech kategoriích se ligy zúčastnilo 117 
soutěžících, z toho v kategorii starších žáků 50 a v kate-
gorii mladších žáku  67 soutěžících. 

Náš oddíl vyslal do této soutěže celkem 12 účastní-
ků. Nejlepší umístění - první místo - si vybojoval ve vel-
mi těžké konkurenci vesměs o 1-2 roky starších žáků náš 
mladý a nadějný Jakub Mařák. Jakub získává postupně 
zkušenosti v i soutěžích dospělých a současně hostu-
je v soutěžích mládeže v dorostenecké lize za ŠK Zlín  
a v krajském přeboru za Sokol Postoupky. 

Z dívek začínající Anička Dobešová obsadila ve své 
kategorii krásné 4. místo.

Do první desítky mladších žáků se ještě z našeho 
oddílu probojovali začátečníci - nadějní šachisté Tomáš 
Nguyen, který skončil na sedmém místě a Matěj Holub, 
který obsadil desáté místo.

Za SK EMKaD Holešov  
Marián Tomeček – trenér mládeže

Ohlédnutí za Okresní žákovskou ligou v šachu 2017 – 2018

Celek mužů TJ SOGOS Holešov, který přezimoval 
po velmi úspěšném podzimu na druhém místě tabul-
ky druhé ligy, zve své příznivce na své jarní odvety. 

V domácím prostředí však holešovští na jaře 
odehrají díky změně pořadatelství s Lesanou Zubří 
pouze čtyři utkání, která by si jejich příznivci neměli 
nechat ujít.  

18. 2. 2018 16:30 SKH Polanka n. Odrou - TJ SOGOS Holešov
24. 2. 2018 17:00 TJ SOGOS Holešov - SK Žeravice
4. 3. 2018 17:00 HK Zbrojovka Vsetín - TJ SOGOS Holešov
18. 3. 2018 17:00 TJ SOGOS Holešov - MHK Karviná
24. 3. 2018 16:00 TJ Rožnov p. R. - TJ SOGOS Holešov
7. 4. 2018   15:00 Házená Uničov - TJ SOGOS Holešov
14. 4. 2018 17:00 TJ SOGOS Holešov 
- SKP Frýdek Místek B
22. 4. 2018 17:00 HBC Olomouc - TJ SOGOS Holešov
28. 4. 2018 17:00 TJ Lesana Zubř - TJ SOGOS Holešov
5. 5. 2018   13:00 Sokol Ostrava - TJ SOGOS Holešov
12. 5. 2018 17:00 TJ SOGOS Holešov 
- TJ Sokol Luhačovice

SPORT

Tabulka po podzimní části 2017
1 Vsetín 11 10 0 1 348 : 293 20

2 TJ SOGOS Holešov 11 9 1 1 358 : 302 19
3 SKH Polanka n. O 11 9 1 1 296 : 278 19

4 MHK Karviná 11 8 2 1 324 : 258 18

5 Sokol Ostrava 11 6 0 5 292 : 280 12

6 HBC Olomouc 11 4 0 7 290 : 289 8

7 Pepino SKP F-M B 11 4 0 7 328 : 328 8

8 Lesana Zubří 11 3 0 8 293 : 315 6

9 Žeravice 11 3 0 8 250 : 288 6

10 Rožnov p.R. 11 3 0 8 289 : 330 6

11 Uničov A 11 3 0 8 300 : 357 6

12 Luhačovice 11 2 0 9 306 : 356 4

Své příspěvky zasílejte na emailovou 
adresu hana.helsnerova@holesov.cz.
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26. 11. 2017 se v Praze na Smeťáku konal již  
12. ročník mistrovství ČR v landkitingu. Počasí vycháze-
lo, slunce svítilo a začalo i foukat. Závod se jel v náhrad-
ním termínu a jel se na předpověď.

Soutěžilo se ve třech disciplínách a to: Mountain 
board race, MTB freestyle a kitebuggy race.

Také Holešov měl na Mistrovství zastoupení - jezd-
ce Petra Němečka za klub Kiteboarding Holešov, který 
soutěžil ve dvou disciplínách (MTB race, MTB freestyle). 
„Konkurence byla skutečně na vysoké úrovni a rozhodně 
se bylo na co dívat. Bohužel se mi moc nedařilo a nako-
nec jsem skončil 2x na čtvrtém místě, což je pro mě zkla-
mání. Ale i tak na můj první závod je to celkem úspěch,“ 
dodává Petr. Je třeba zmínit, že Kiteforce.cz byli pořada-
teli této akce a zhostili se toho na výbornou.

Pro více informací sledujte fb stránky Kiteboarding 
Holešov.

Holešov – Společného soustředění krajského vý-
běru mladých judistů do 16 let se ve dnech 19. - 21. 1. 
2018 zúčastnili chlapci a dívky z Kroměříže, Uherského 
Brodu, Uherského Hradiště, Zlína, Hulína a domácí z SKP 
Holešov. Všech 42 účastníků, mezi nimiž byli mistři České 
republiky, vítězové krajského přeboru i vítězové šampio-
nátu mláďat Moravy, absolvovalo denně tři tréninkové 
jednotky, které byly zaměřeny na upevnění zápasových 
dovedností pro boj v postoji i na zemi. Fyzicky náročný 
program byl prověrkou obratnosti, rychlosti, síly a tech-
niky jednotlivců. Přes únavu a vyčerpání závodníci poda-
li dobré výkony a co je důležité, testy prošli bez zranění. 
Nyní je zapotřebí vydržet v nastaveném tempu a pokra-
čovat v kvalitní přípravě na jednotlivé turnaje.

Naši borci mají na co navazovat, v roce 2017 získali 
titul krajských přeborníků David Dvorník, Jakub Hanák 
a Petr Bárta, druhé místo pak Lukáš Adamuška a v nej-
mladší kategorii se šampionem Moravy stali Monika 
Jindrová, Jakub Bárta a třetí místo vybojoval Lukáš Gab-

Mladí judisté si sáhli na dno sil
rhel. Taktéž se našim judistům v minulém roce podařilo 
probojovat na Přebor ČR mladších žáků a doufáme, že  
i v roce 2018 se někteří z našich závodníků nejen kvalifi-
kují na Přebory ČR a Mistrovství ČR, ale přivezou i nějaký 
cenný kov z těchto u nás nejvyšších soutěží. Závěrem si 
dovoluji poděkovat vedení Vyšší policejní školy a Střední 

12. ročník MČR v landkitingu

policejní školy MV v Holešově za poskytnuté zázemí pro 
pořádání sportovní přípravy našich svěřenců, firmě Was-
tex za poskytnutí ovoce a panu Aleši Saibertovi za za-
jištění kvalitního stravování v restauraci Internátu školy.

Luboš Jindra, trenér

Provoz Kiteboardingu na Větřáku v Holešově ZASTAVEN!
Dne 1. 2. 2018 se na MěÚ Holešov konalo jednání 

ohledně provozování sportu KITEBOARDING na Větřáku  
v Holešově. S lítostí však musíme oznámit, že provoz to-
hoto sportu je na tomto místě ZASTAVEN!

Ze strany LMK Čmelák není v rámci bezpečnosti vhod-
né tento sport v těchto místech provozovat (i když si naro-
vinu řekněme, že se s modeláři potkáme jen velmi zřídka 
a provoz modelů bývá v bezvětří nebo ve slabších povětr-
nostních podmínkách. Naopak KITEBOARDING je provo-
zován za větších a silnějších povětrnostních podmínek). 
Nabízeli jsme a projevili ochotu se domluvit na pravidlech 
provozu těchto sportů v rámci bezpečnosti a součinnosti.  
K dohodě bohužel nedošlo. Ze strany zemědělce a nájem-
ce těchto pozemků, pana Františka Janalíka, není ochota  
k pronájmu části pozemku v těchto místech a ani provo-
zování tohoto sportu (údajně kvůli ničení této travnaté 

plochy – což samozřejmě není pravda!). Kdo chce, nechť 
se podívá na videa a posoudí sám. Nabízeli jsme panu 
Janalíkovi i správci těchto pozemků Industry servis ZK si 
za případnou dohodu o pronájmu části pozemku zaplatit 
nájem, případně panu Janalíkovi vynahradit ušlé seno. 
Bohužel ani k této dohodě nedošlo. Ze strany Industry 
servis ZK nám byla nabídnuta možnost užívání okrajových 
pozemků v průmyslové zóně Holešov, za předpokladu do-
hody se stávajícími uživateli (i tuto možnost tedy vyzkou-
šíme). Závěrem bychom chtěli poděkovat panu starostovi 
Mgr. Rudolfu Seifertovi za pomoc a ochotu toto jednání 
uspořádat a zaštítění tohoto jednání městem HOLEŠOV. 
Děkujeme i všem zúčastněným. Doufáme, že se nám do 
budoucna podaří najít vhodné místo k provozování KITE-
BOARDINGU a ochotu uživatelů případných pozemků.

Děkujeme za Vaši přízeň!

SPORT
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Vrchařská koruna Valašska opět lámala rekordy 
Holešov - Pátý ročník cykloturistického projektu 

WOCO Vrchařská koruna Valašska je již minulostí. Udržel 
si přitom trend z předchozích let - počet jeho účastníků 
opět přepisoval rekordy. Zejména pak v juniorské kate-
gorii. 

 Z Holešova a okolí se Vrchařské koruny Valašska  
účastnilo přes 40 cyklistů - bikeři z Všetulského bajk 
tým, Cobram tým, Drásal tým, atd. 

 Projekt Vrchařská koruna Valašska (VKV) vznikl  
v roce 2013 jako komorní akce kamarádů kolem jeho au-
tora Adama Hlocha ze Vsetína. Smyslem VKV je ve sta-
noveném časovém období zdolat na kole předem vypsa-
ných 20 vrcholů na Valašsku, na každém si pořídit selfie 
a kompletní fotodokumentaci následně zaslat e-mailem 
pořadatelům. Splněním podmínek se biker stává drži-
telem VKV. Ta není primárně soutěží, ale zejména mo-
tivačním prvkem pro veřejnost, aby sportovala (jezdila 
na kole) a přitom poznávala krásy Valašska. Je tedy na 
každém z účastníků, kdy se na jednotlivé vrcholy vypraví 
či jakou zvolí trasu. Vše je založeno na dobrovolnosti.

Myšlenka VKV se rychle začala šířit a získávat si 
oblibu u stále většího počtu cyklistů. Každoroční nárůst 
počtu účastníků (statistika hlavní kategorie: rok 2013 - 
21 účastníků, 2014 - 137, 2015 - 287, 2016 - 461, 2017 
- 573) to jen podtrhuje. „Zájem cyklistů je tou největší 
odměnou za práci, kterou VKV věnujeme,“ prohlásil 
Adam Hloch. 

Počet účastníků ročníku 2017 v hlavní kategorii 
není jediným rekordem. Výrazně narostl i počet zapo-
jených dětí v juniorské kategorii, která byla vyhlášena 
potřetí. VKV se v ní letos zúčastnilo 420 malých bikerů 
(vloni 259 a předloni 190). „Když k tomu navíc připočtu 
desítku účastníků kategorie VKV bez bariér, která je nově 
určena handicapovaným a cyklistům s přívěsnými vozí-
ky, můžeme být s právě skončeným ročníkem maximál-
ně spokojeni,“ dodal Hloch s tím, že se VKV stala vzorem 
pro vznik Vrchařských korun v dalších regionech jak ČR, 
tak Slovenska. 

Letos se jich uskutečnilo celkem sedmnáct. „Rozvoj 
nás moc těší. Už nyní pokrývají Vrchařské koruny přibliž-
ně polovinu území České a Slovenské republiky. A regist-
rujeme zájem o další území,“ uvedl Hloch.

Ročník 2017 je již minulostí, VKV projekt se defini-
tivně uzavřel  20. ledna. To proběhl ve Vsetínském domě 
kultury slavnostní galavečer, jehož součástí bylo tradiční 
předání cen všem držitelům. 

 Současně již startují i přípravy ročníku příštího.  
„Samozřejmě připravujeme pár novinek, o nichž bude-
me včas informovat. Přehled vrcholů šestého ročníku 
VKV začneme odtajňovat od prvního březnového dne,  
a to postupně - každý den jeden vrchol. Jsme přesvěd-
čeni, že cyklistům opět nabídneme atraktivní místa,“ 
uzavřel Adam Hloch.     

článek i foto Petr Musil,  Všetulské bajk tým

SPORT

Maškarní bál Rádia Kroměříž zakončí
plesovou sezonu s Jankem Ledeckým

Když minulý rok uspořádalo Radio Kroměříž první ročník Maškarního bálu jinak zvaného jako Ples plný 
komedie, byl to odvážný krok plný otázek. Budou se chtít lidé namáhat s kostýmy? Není maškarní zábava 
spíše pro děti? Organizátoři to riskli a stal se z toho nejbláznivější ples celé sezony, který vzbudil v lidech něco, 
co na plesech často postrádají: uvolněnost a bláznivost. A tak se v Kroměříži zrodila nová tradice. Proto se i 
letos kroměřížský Dům kultury promění v ráj kostýmů a velkolepě zakončí celou plesovou sezónu. Na ples 
plný masek totiž nemusíte jezdit do Benátek. Maškarní bál Rádia Kroměříž se uskuteční v sobotu 17. března 
v kroměřížském Domě Kultury a opět zde potkáte šašky, kejklíře, harlekýny i komedianty. Hlavní hvězdou 
večera bude jeden z nejoblíbenějších českých zpěváků a muzikálový autor Janek Ledecký s kapelou. Stálice 
české pop-rock scény má ve své kapele i dva muzikanty z Kroměříže, Hanze Sedláře a Pavla Muchu. Plesem 
budou provázet moderátoři Radia Kroměříž a kromě tradiční diskotéky budete moct protancovat střevíce i na 
jednu z nejlepších plesových kapel “Kanci paní nadlesní“. Cena vstupenky činí 390 korun a zakoupit je může-
te na pokladnách Domu kultury v Kroměříži, ale i on-line na webu Domu kultury. Přijďte na uvolněný ples, 
kde záleží jen na sympatiích masky a odneste si vzpomínku z královského fotokoutku. Vítány jsou masky vše-
ho druhu. Třeba se opět potká benátská šlechtična s Mickey Mousem na baru. Možné bude zkrátka cokoliv. 

Volejbalisté SKP Holešov zakončili v prosinci minulého 
roku první polovinu obnovené sezony v krajském přeboru 
na vynikajícím 2. místě v tabulce. Do druhé poloviny již 
vstoupili v letošním roce zápasem v domácí hale proti týmu 
TJ Bojkovice. Holešov v tomto zápase potvrdil roli favorita  
a soupeři nedal šanci, když vyhrál oba zápasy shodně 3:0. 
Další zápas čekal hráče SKP hned další víkend, kdy odcesto-

Volejbalisté SKP Holešov jedou na vítězné vlně
vali na půdu TJ Nivnice. I přes horší tabulkové postavení mu-
seli holešovští volejbalisté vynaložit velké úsilí, aby soupeře 
dostali pod tlak. Nakonec se jim to trpělivou hrou podařilo  
a z Nivnice si odvezli dvě výhry 3:1 a 3:0. Dalším zápasem 
mělo být utkání o přímé čelo v tabulce s týmem Starého 
Města B. Soupeř ale pár dní před zápasem požádal o jeho 
přesun z důvodu velké marodky týmu. Tento zápas se tedy 

odehraje až jako úplně poslední utkání, a to 24. března  
v domácí tělocvičně. Posledním zápasem v únoru se tak pro 
Holešov stalo utkání na půdě SK Březolupy. Zde si hráči SKP 
dovezli přetrvávající výbornou formu a domácí jednoznačně 
přehráli ve dvou zápasech ve shodném poměru 3:0. 

Volejbalisté Holešova si tedy do závěrečné poloviny sezóny 
přinesli výbornou formu, protože drží šňůru 6 výher v řadě, při-
čemž ztratili pouze jediný set. Aktuálně se nachází na 3. místě 
tabulky a to pouze vinou odloženého zápasu se Starým Měs-
tem B. Do konce února mají dle rozpisu volejbalisté SKP „volno“  
a závěrečná porce zápasů je čeká v březnu, kdy se utkají 3. 3. 
v domácí tělocvičně s týmem TJ Slavia Uherské Hradiště. 11. 3. 
odjíždí k poslednímu zápasu na venkovní půdě do Vsetína, kde 
je bude čekat jeden z klíčových zápasů a zároveň by chtěli Vsetí-
nu oplatit dvě domácí porážky z první poloviny sezony. Poslední 
dva soupeře již přivítá Holešov na půdě domácí tělocvičny a bu-
dou to opět klíčové zápasy o čelo tabulky – 17. 3. Valašské Me-
ziříčí a 24. 3. již zmíněný odložený zápas se Starým Městem B. 

Všechny domácí zápasy mají začátek od 15hod. a tímto 
zveme všechny fanoušky do domácí haly v areálu policejní 
školy SPŠ MV, aby přišli podpořit domácí tým v cestě za ví-
tězstvím v krajském přeboru v jejich první obnovené sezoně.

Přehled zbývajících zápasů:
3. 3. od 15 hod. – SKP Holešov – TJ Slavia Uherské Hra-
diště (doma hala)
11. 3. od 10 hod.: VK MEZ Vsetín – SKP Holešov (hala Vsetín)
17. 3. od 15 hod.: SKP Holešov – VK Valašské Meziříčí 
(domácí hala)
24. 3. od 15 hod.: SKP Holešov – VSK Staré Město B  
(domácí hala)
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1. 3. 2003 Zemřel ONDRÁČEK, Jaromír. Archeolog píšící o archeologických nálezech na Holešovsku, např.: „Ukončení výzkumu nitranského pohřebiště v Holešově“.  
(*30. 4. 1931) – 15. výročí úmrtí 

11. 3. 1968 Zemřel KOPŘIVA, Miloslav, inženýr, architekt. Profesor VUT Brno, ve 30.letech 20. století hlavní architekt Košic. Architekt a urbanista moravských a východosloven-
ských měst, vysokoškolský profesor více než jedné generace moravských, slovenských a východoevropských architektů. Iniciátor zavedení regulačních plánů také 
u menších měst. Tvorba: Poštovní a telegrafní úřad Přerov, Spořitelna Přerov, Kostel Pravčice, sokolovna a Entlerova vila ve Znojmě, obecná škola v Rajnochovicích, 
měšťanská škola Buchlovice, dům s knihtiskárnou v Holešově. (*30. 1. 1894 v Tučapech) – 50. výročí úmrtí

14. 3. 1983 Zemřel BEDNAŘÍK, Mojmír, právník a ekonom. Vystudoval gymnázium v Holešově a právnickou fakultu v Praze. V r. 1952 přesídlil do Spojených států, profesor 
mezinárodního finančnictví a zahraničního obchodu. Přednášel na Fairleigh Dickinson University a poté na Pace University. Žil a zemřel v New Yorku. (*8. 1. 1910  
v Holešově) – 35. výročí úmrtí

22. 3. 1913 V Holešově se narodil  SEGET, Vladimír, katolický duchovní. Studoval bohosloví v Olomouci, byl kaplanem v Kokorách a administrátorem v Drahanovicích (od 1948) 
a Bludově (1953 - 31. 7. 1963). († 22. 6. 1999 v Holešově) – 105. výročí narození

26. 3. 1903   Zemřel ŠTĚPÁN, Ferdinand. Učitel dějepisu a českého jazyka. První učitel na Moravě, který se dal přezkoušet česky, hovořil krásnou češtinou, měl smysl pro krásu  
a bohatství našeho jazyka. Působil jako odborný pedagog na měšťance ve Valašských Kloboukách, od roku 1881 v Holešově. Vlastenec, žákyně  vedl k lásce k vlasti. 
V Holešově založil Čtenářský spolek, kde byl nejprve jednatelem, později předsedou. Spolek konal různé koncerty, přednášky, výlety i plesy. Kromě svého povolání 
byl ještě účetním Občanské záložny. Na poslední cestě vyprovázel oblíbeného učitele, ale i šlechetného člověka celý Holešov.  Pohřben za zvuku písně „Kde domov 
můj“. (*15. 10. 1851 ve Frenštátě pod Radhoštěm) – 115. výročí úmrtí

30. 3. 1978 Zemřel PRAVDA, Vladimír, učitel, publicista, fotograf. Rodák z Němčic na Holešovsku, profesor gymnázia ve Vsetíně. Překládal z ruštiny nejen prózu A. P.  Čechova,  
I. A. Gončarova, L. Leonova, ale také obsáhlou monografii Nikolaje Stěpanova „I. A. Krylov: život a dílo“. (*17. 11. 1907 v Němčicích) – 40. výročí úmrtí

Plán činnností TYMY únor/březen
23. 2. Premedical – centrum preventivní medicíny -  mož-
nost  vyšetření od 9.00 do 20.00, informace a přihlášky  
v TYMY
25. 2. Taneční polepšovna – v 18.00 zahájení tanečního 
kurzu pro dospělé, cena: 1400,- Kč za pár a pět lekcí + zá-
věrečná prodloužená), přihlášky do 10. 2.
27. 2. Beseda o Číně a Hong Kongu s manželi Macurovými 
– od 16.30 hodin, beseda spojená s promítáním, vstupné 
dobrovolné
28. 2. Jarní keramická dílna – od 16.00 do 19.00 vedená 
odborným lektorem Barborou Winklerovou, jarní kvě-
tináče, zápichy a velikonoční dekorace, cena: 200,- Kč  
(v ceně je zahrnuto lektorné, 1kg hlíny, přežah, glazování 
a následný výpal), přihlášky do 26. 2.

BŘEZEN
3. 3. DÍVKA ROKU 2018 -  FINÁLOVÝ SPOLEČENSKÝ VEČER 
Od 17.00 ve společenské hale TYMY, vstupné 50,- Kč/děti, 
100,- Kč/dospělí
4. 3. Karneval na ledě – ukončení bruslařské sezony,  
zámecké kluziště od 15.30 
8. 3. Turnaj ve stolním fotbálku – od 15.00 v ICM, star-
tovné 10,- Kč
9. – 10. 3. Noční deskohraní - od 18.00, cena: 100,- Kč pro 
členy Deskohraní, 150,- Kč ostatní, večer s deskovými hra-
mi a nejen to, tentokrát i valentýnské karaoke, přihlášky 
do 20. 3.
10. 3. Slavnostní finále Holešovského talentu 2018 – 8. 
ročník, galavečer od 17.00, v programu se představí fi-
nalisté z různých oblastí zájmové činnosti – tanečníci, 
zpěváci, instrumentalisté atd. nejen z Holešova, ale také 

z širokého okolí, v rámci večera vystoupí také vítězové 
předcházejících ročníků, čeká vás krásný večer a spousta 
zábavy
11. 3. Miss Poupě -  pro dívky od 4 do 7 let, Miss Kvítek – 
pro dívky od 8 do 12 let 
 - disciplíny: rozhovor, módní přehlídka, volná disciplína, 
přihlášky do 28. 2. 
13. 3. Muzikoterapie s Jitkou Králíkovou - od 16.00 do 
19.00 hodin, cena: 400,- Kč, přihlášky do 6. 3.
15. 3. Svátek poezie - od 10.00, regionální přehlídka re-
citátorů základních škol
17. 3. Ples mladých – od 16.00 pro mládež od 12ti let, 
vstupné: 50,- Kč
18. 3. O Všetulskou sedmikrásku – soutěž ve sportovním 
aerobiku
19. – 23. 3. Srdíčkové dny – charitativní sbírka
22. 3. Premedical – centrum preventivní medicíny -  mož-
nost  vyšetření od 9.00 do 20.00, informace a přihlášky  
v TYMY 
22. 3. Beseda o zdraví s Ladislavem Čapkem – Premedical 
Brno – od 18.00, vstupné dobrovolné
23. – 24.  3. Noc s Andersenem - od 18.00 v SVČ – TYMY, 
cena: 100,- Kč, přihlášky do 20. 3.
24. 3. Sedmikvítek 2017 – republikové finále rukodělné sou-
těže, 10.00 – 15.00 dílny pro veřejnost, 17.00 galavečer
25. 3. Vítání jara - v 10.00 sraz u ZUŠ Holešov, společná 
vycházka přes Žopy do Přílep k myslivecké chatě, zde pro-
běhnou hry pro děti, soutěže, přírodovědná sazka, táborák 
atd.
26. – 29. 3. Velikonoční jarmark 
27. 3. Velikonoční kreativní dílna – zdobení kraslic (vosko-

vý reliéf) a malování anilínovými barvami, pletení tatarů, 
cena: 50,- tatar, 30,- kraslice
27. 3. Přišlo jaro do vsi – tradiční velikonoční pásmo pro 
děti MŠ a ZŠ
29. 3. Velikonoční prázdniny v TYMY – od 9.00 do 16.00
OD 2. POLOLETÍ JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT DO VŠECH 
KROUŽKŮ
Nabídka příměstských a pobytových táborů Léto s TYMY 
2017 už je zveřejněna na našich webových stránkách, bliž-
ší informace v kanceláři TYMY
!!! V SOBOTU MÁME V TYMY OTEVŘENO!!!  od 14.00 
do 18.00

VÝROČÍ

VÝROČÍ - BŘEZEN 
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Holešov - SVČ - TYMY v letošním roce uspořádalo již 
čtvrtý ročník lyžařského kurzu ve spolupráci s lyžařskou 
školou Eskimák, který probíhal od 22. do 26. ledna ve Ski-
areálu Troják a byl určen především pro menší děti z ma-
teřských škol a prvního stupně škol základních. Celkem 
se zúčastnilo 36 dětí z Holešova, Bystřice pod Hostýnem  
a měli jsme také jednu malou lyžařku dokonce z Prahy. Po 
pětidenní intenzivní výuce na konci týdne lyžovali nebo 
jezdili na snowboardu i ti, co v pondělí na svahu stáli 

poprvé. O lyžařském a snowboardovém umění svých dětí 
se také mohli přesvědčit v pátek na Trojáku rodiče, kteří 
přijeli své děti povzbudit při „závodech“ na sjezdovce.

Chtěla bych poděkovat všem dětem za výbornou 
atmosféru a plnění všech úkolů. Kromě lyžování a jízdy 
na snowboardu se děti naučily také spoustu dalších dů-
ležitých věcí – např. jak se bezpečně chovat na sjezdovce  
a také se naučily spoustu písniček, kterými si krátily čas  
v autobuse. Děkujeme instruktorům lyžařské školy Eski-

mák za vzorné vedení celého kurzu. Poděkování si zaslou-
ží také pan Jakub Juračka a ostatní pracovníci skiareálu 
Troják za vytvoření výborných podmínek a zázemí celého 
kurzu. Děkuji také rodičům a vedení 1. a 3. základní školy 
za spolupráci při organizaci tohoto kurzu. Děkujeme také 
dopravní společnosti CrossEurope za zajištění bezpečné 
přepravy dětí na Troják a zpět domů.

Těšíme se na další společné zážitky.
Jarmila Vaclachová

Historie hradu Lukov ožila v TYMY

TYMY uspořádalo lyžařský a snowboardový kurz s Eskimákem na Trojáku

Šáša Veselík rozparádil drobotinu na karnevalu
Středisko volného času TYMY v Holešově se poslední 

lednovou sobotu otřásalo v základech. V pestrobarevně 
nazdobené tělocvičně dováděli princezny, princové, rytí-
ři, loupežníci, čarodějky, kouzelníci, víly, piráti, indiáni, 
berušky, broučci i další roztomilé pohádkové postavičky. 
Tentokrát hráli na maškarním bále v TYMY prim klauni  
v čele se šášou Veselíkem. Děti byly na tanečky a soutěže 
tak natěšené, že ho nenechaly vůbec vydechnout. Vese-

lík předcvičoval, tančil, hrál si s dětmi a většina malých 
raubířů na něm mohla oči nechat.

Tři hodiny plné zábavy uběhly jako by nic a bylo na 
čase se rozloučit. Doufáme, že všichni z dětského karne-
valu odcházeli spokojeni a příjemně naladěni, a že se za 
rok opět uvidíme!

Barbora Winklerová, SVČ - TYMY

Ve čtvrtek odpoledne se mohli návštěvníci Stře-
diska volného času TYMY dozvědět zajímavosti z dějin 
nejrozlehlejšího hradního komplexu na Moravě, hradu 
Lukova, a to z úst nejpovolanějších. Radim Vrla, pracov-
ník památkového ústavu v Kroměříži a spoluautor knihy 
„Hrad Lukov,  proměny opevněného sídla“.  Přítomné 
posluchače seznámil se stavebním vývojem tohoto kdysi 
královského hradu, který byl jeden z prvních kamenných 
hradů v českých zemích. 

Poutavou přednášku doplnily fotografie kamenic-
kých i keramických skvostů, objevených během archeo-
logických průzkumů, a také kresby jednotlivých fází 
stavebního vývoje hradu. Následné dotazy posluchačů 
směřovaly k přístupnosti hradu a současnému průběhu 
rekonstrukce částí hradu.

Jan Machala, 
SVČ - TYMY

TYMY

TYMY
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Plesová sezóna ve fotografiích

 Foto |  H. Helsnerová, K. Bartošek a pořadatelé plesů

Reprezentační ples města Holešova a Reprezentační myslivecký ples

Farní ples

Reprezentační ples Gymnázia a Keltský ples
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regionální měsíčník města Holešova

KONCERTY
Nina Van Horn -  Jarní bluesznění
10. března, 19,30 hod., sobota, zámek Holešov, New Drive Club. 
Mezinárodní přehlídka menšinových žánrů.
NINA VAN HORN
Americká zpěvačka se svým triem složí poctu skladbám legen-
dární jazzové klavíristky a zpěvačky Niny Simone. 
BLUES JUNKERS
Jedna z nejlepších bluesových kapel z Polska mapující rané  
období blues.
CHARLIE´S HOT SISTERS
Dívčí trio s jazzovými standardy swingové éry.

MUSICA HOLEŠOV
Smyčce a klarinet, klarinet a smyčce
Haydn, Mozart, Janáček, Kukal
20. března, v 19,30 hod., úterý, zámek Holešov, velký sál
Benewitzovo kvarteto, Ludmila Peterková – klarinet. Kouzelné 
spojení zvuku klarinetu a smyčcového kvarteta, navíc v podání 
tak skvělých a žádaných muzikantů, jakými jsou klarinetistka 
Lída Peterková a Benewitzovo kvarteto, zcela určitě nadchne po-
sluchače úvodního koncertu devátého ročníku MUSICA Holešov.

MUZIKÁL
Limonádový JOE
7. března, v 18,00 hod., středa, zámek Holešov
Účinkují studenti pěveckého oddělení Konzervatoře P. J. Vej-
vanovského Kroměříž, Limonádový DIXIELAND, režie: Antonín  
Valenta. Limonádový Joe aneb Koňská opera je hudební ko-
medie resp. osobitá parodie westernu na motivy knihy Jiřího 
Brdečky, Hlavní hrdina filmu – pistolník popíjející zásadně jen 
Kolalokovu limonádu – potírá zlo na Divokém západě, přede-
vším pak pistolníky popíjející whisky. Vstupné: 100,- / 70,- Kč

Výstava fotografií Tomáše  Janečka je prodloužena do 31. 3. 2018. 
Výstava je volně přístupná a je viditelná i z nádvoří.  

Kulturní servis – únor / březen
VÝSTAVY
Výstava grafiky, malby a keramiky Lenky Illy Bílkové
27. února – 30. dubna, Městská knihovna
Tomáš Janeček, fotografie
fotografie z cest inspirované světlem a stíny
arkády zámku do 31. 3. 2018
Výstava Volného výtvarného sdružení Valašský názor
Zámecká galerie Holešov, do 31. 3. 2018
Výstava prezentuje práce pětadvaceti členů, k nímž se přidala 
také kolekce plakátů společenství Trinitas.
(je zpřístupněna pouze v době konání společenských akcí)

PLESOVÁ SEZÓNA
Ples 2. ZŠ Holešov, zámek Holešov
3. března, zámek Holešov

AKCE
Rockování s Jiřím Černým
6. března, úterý, zámek Holešov, New Drive Club
Čtení ke kafi
15. března, v 19 hodin, čtvrtek, Kino Svět Holešov,
scénická čtení na základě fejetonů Daniely Zbytovské
Holešovský Blešák. 17. března, 8 – 12 hod., sobota, 
zámek Holešov, vstupné:  40,- / 20,- Kč 
Večer bojovníků
22. března, v 17 hod., zámek Holešov

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
TŘI PŘADLENY 
27. února, v 13,30 hodin, Kino Svět Holešov, 
pohádkový muzikál. Vstupné dospělí 90,- Kč, děti 60,- Kč
Všude dobře, doma nejlépe
1. března – 31. května, Městská knihovna Holešov

Výtvarně - literární soutěž pro děti a mládež k 100. výročí vzniku 
Československé republiky.
Pro prvňáčka je to hračka
15. března, 14 hod., Městská knihovna Holešov
Zábavné odpoledne pro žáky 1. tříd holešovských ZŠ a škol  
z okolních obcí.
Noc s Andersenem
23. – 24. března, Městská knihovna Holešov
18. ročník mezinárodní pohádkové noci.

PŘEDNÁŠKY
Českoslovenští legionáři okresu Kroměříž 1914 – 1920
22. února, 17.00 hod., studovna Městské knihovny Holešov
V československých legiích - jednotkách dobrovolnického za-
hraničního vojenského odboje Čechů a Slováků za první světo-
vé války sloužilo také mnoho desítek mužů z našeho regionu.  
O osudech některých z nich bude vyprávět Miroslav Olšina, člen 
Vlastivědného kroužku Holešov a autor stejnojmenné publikace. 
Akce se koná u příležitosti letošního 100. výročí konce 1. světové 
války a vzniku samostatné Československé republiky. Vstupné: 
25,- Kč

Žítkovské čarování – pravdivý příběh žítkovských bohyní
13. března, 17 hod., zámek Holešov, sala terrena
Pořadem provází PaedDr. Jiří Jilík – novinář, publicista, spisova-
tel a folklorista.
Vstupné v předprodeji – MIC Holešov, 50,- Kč.

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


