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Advent v Holešově nabídne úžasné koncerty
Spolky a organizace oslavily svá výročí
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Vychází 21. listopadu 2019. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vychází v Holešově 12x ročně. MK ČR E 12040.
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ÚVODNÍK STAROSTY

Vrcholící podzim přináší plno možností k přemýšlení
Vážení a milí spoluobčané,
prožili a připomněli jsme si několik významných
výročí místních spolků a organizací a jedno výročí zásadní pro naši zemi. Je to již třicet let, co se po pátku
17. listopadu 1989 a násilně až krvavě potlačeném studentském pochodu Prahou až nečekaně rychle začala
měnit československá politická scéna. V těchto dnech,
kdy čteme řádky Holešovska, existovalo již Občanské
fórum a snad na náměstích všech měst se lidé scházeli,
aby projevili svůj nesouhlas nejen s politikou vládnoucí
KSČ, ale i s jejími násilnými metodami vůči obyvatelům
a mládeži.
Ale časy se mění a třicet let svobody, demokracie
a klidu i takové zvyšování životní úrovně zatím naše
země v novodobých dějinách nezažila. Měli bychom
však být ostražití, protože za těch třicet let se změnila
nejen Evropa a svět, ale také naše společnost. A to i tím,
že se přibývajícími léty a současnou bezstarostností vytrácí naše historická paměť.
Dovolím si připomenout slova polistopadového
prezidenta Václava Havla ve vztahu nejen k rokům 1989
a 90: „Nikdy nesmíte posuzovat situaci podle toho, kolik
lidí oslavuje vítězství, ale jedině podle toho, kolik jich je
ochotno za ně bojovat.“, a k následujícím i současným
rokům: „Úkolem nadcházející éry je radikální obnova lidské odpovědnosti. Naše svědomí musí dohnat náš rozum,
jinak jsme ztraceni.“ A „Člověk by se měl chovat tak, jak si
myslí, že by se měli chovat všichni.“
ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2020
Důležitý a zásadní dokument pro následující rok je
nyní ve stavu přípravných prací a uzavírání potřebných
dat a informací. Navíc již o potřebách města diskutovali
na minulém setkání zastupitelé. Těch nutných oprav
a rekonstrukcí či nových staveb je skutečně mnoho a samotný rozpočet města na ně nemůže stačit a zdá se, že
situace měst a obcí bude v následujících letech složitější.
Smyslem sestavení základního a vyrovnaného
rozpočtu na příští rok je co největší využití dotačních
prostředků. I když i některé dotace je třeba ve vztahu
k smysluplnosti, byrokracii a navýšení provozních nákladů zvažovat. Navíc se blíží konec současného plánovacího období (doba existence určitých „grantů“), tak
jsou možnosti na získání projektů stále složitější.
Další významnou prioritou je zajištění fungování
organizací, které město zřizuje - školy, školky, volnočasové aktivity i podpora kulturního a společenského
života a sportovního vyžití. Velmi zatěžující oblastí jsou
stále zvyšující se náklady na tzv. mandatorní výdaje, to
je právě zajištění provozu organizací, jež město zřizuje
a má zájem na jejich kvalitní práci i provozním zajištění.
Na jednu stranu stát či současná vláda zvyšuje
platy v sektorech, které ovládá, a poskytuje občanům
řadu úlev, na druhou stranu právě díky těmto vstupům

rostou všechny ostatní náklady. Stavební práce se od
letošního podzimu zvyšují o 20 %, rostou ceny služeb,
energií, bydlení, půjček a úvěrů a především práce. Ono
se to nezdá nebo si to neuvědomujeme, ale město patří
k největším zaměstnavatelům v regionu a musí služby
státní správy i samosprávy zajistit, stejně jako chod
svých organizací.
Takže jenom zvyšováním mezd a dávek se životní
úroveň obyvatel moc nezvedne, když všechny ostatní náklady a vstupy také díky tomu citelně rostou.
A k různým doporučením paní ministryně financí, město Holešov rozhodně nehodlá zvyšovat daň z nemovitostí. Jsme rádi, že spoluobčané chtějí v Holešově zůstat
a třeba i stavět. Snad se tedy podaří zajistit další lokality
pro výstavbu a udržet alespoň současný standard života, kultury, sportu i služeb.
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
I tato oblast úzce souvisí s rozpočtem města, ale
i obyvatel. Nezanedbatelné bude i navýšení finanční
částky, kterou bude muset město v příštím roce poskytnout na likvidaci odpadů. Nejenže se za poslední roky
přidala snad třetina kontejnerů na sběrná místa po
městě, a tím se prodražuje svoz, ale také se v některých
lokalitách svoz zintenzivňuje. Navíc se až nebývale navyšuje množství odpadů produkovaného občany.
Velmi negativní je i skutečnost, že vytříděné odpady se stále hůře prodávají, anebo dokonce se musí za
jejich odvoz platit (v současné době za papír), nehledě
na to, že od roku 2021 se má výrazně, respektive velmi
výrazně, zvýšit poplatek za ukládání odpadů na skládky. Což se promítne do odpadového hospodaření každé
obce. A přitom stále chybí celkový systém hospodaření s vytříděnými odpady, jen podpora nebo deklarace
o potřebě třídění tuto oblast nevyřeší.
Město se také snaží nějakým způsobem optimalizovat rozmístění kontejnerů. Celkem se osvědčuje jejich
rozmístění blíže obytným domům. A to nejen z důvodu
zvýšení komfortu pro obyvatele, ale také proto, že jsou
pod větším dohledem veřejnosti. Tímto lidé z okolních
obcí nebo i někteří místní podnikavci až tak nevyužívají
tato zařízení pro likvidaci či až skládkování svých odpadů a je ve městě větší pořádek. Problematické jsou také
kontejnery na bioodpad, především u zahrádek, kde
vznikají nemalé černé skládky, které musí město z peněz všech likvidovat. Opět bych i za kolegy z Technických
služeb a životního prostředí poprosil obyvatele, aby využívali sběrný dvůr TS, který je otevřen každý všední den
a dokonce i o sobotách dopoledne.
INVESTICE
Po přípravných peripetiích přistupuje ještě letos
město k výstavbě podzemních kontejnerů. Vybudovány zatím budou na náměstí sv. Anny a na začátku ulice
Plačkov. Tímto se dá říci, že se zahajují rekonstrukce

ploch těchto lokalit. Ještě letos, pokud to počasí dovolí,
bude vydlážděno prostranství masných krámů a příští
rok by mělo být vydlážděno a už konečně „zcivilizováno“
i samotné náměstí sv. Anny.
Zájemce o poskytování služeb si dovolím upozornit,
že je vypsáno výběrové řízení na provozování budovy
masných krámů. Lokalita by měla sloužit i jako tržnice
města. Ale samozřejmě ve velmi dobrém slova smyslu
a na úrovni, protože zde vzniknou krásné plochy i pro relaxaci. Po dlouhodobých požadavcích několika obyvatel
lokality mezi ul. Tyršovou a Partyzánskou město opravuje spojovací uličku. Doufejme, že nemalou investici
budou skutečně obyvatelé lokality „Dudkových zahrad“
využívat. Další menší investice město dokončuje - plot
zámecké obory u stadionu aj.
Příští rok bude muset město výraznějším způsobem investičně vstoupit do opravy Sport centra a především plaveckého bazénu, opravy pláště Centra pro seniory i s odstraněním nebo rekonstrukcí balkonů, opravy
některých ulic nebo jejich částí, budování parkovišť i do
dalších oblastí, jako je třeba příprava lokalit pro bydlení.
ADVENTNÍ OBDOBÍ
Od prvního listopadu se opět můžeme scházet na
náměstí a také je už takřka připravena vánoční výzdoba.
Letošní skutečně krásný vánoční strom pochází z Roštění. Rád bych tedy panu starostovi Martinu Škrabalovi
i zastupitelstvu obce poděkoval a pozval všechny obyvatele obce - i celého regionu – na holešovské náměstí,
a to nejen při rozsvěcování stromu 30. listopadu.
120 LET HOLEŠOVSKÉHO GYMNÁZIA
Prožili jsme krásné a velmi pozitivní a smysluplné
oslavy 120 let Gymnázia Ladislava Jaroše. Holešovské
gymnázium za toto dlouhé období prošlo mnoha různými obdobími a dokonce ohrožením své existence.
Ale nyní je opět skutečně velmi významnou součástí
města a vzdělanosti i výchovy mladých lidí našeho
kraje. Přejme vše nejlepší a jen samé úspěchy našemu
gymnáziu a pedagogům i jeho studentům, aby mohli
stále být „rebely“ a mohli prožívat své lásky, a všeobecně všem studentům, aby je za to již nikdo nezavíral, nestřílel do nich, nebo neposílal na ně pohotovostní pluky
či nějaké milice a nenutil je do ideologicky vytvořených
organizací a učiva. To ostatně přejme i nám všem. Buďme na jedné straně optimisty, ale na straně druhé nepodléhejme iluzím a uspokojení ze současné bezpečné
doby hojnosti a mysleme na to, že svoboda se dá lehce
ztratit, ale velmi složitě získat zpět. Věnujme tedy i demokracii a myšlenkám na ni sem tam pár chvilek.
Krásné podzimní i adventní dny…
Rudolf Seifert
starosta
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Výpis z usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Holešova
Zastupitelstvo města Holešova schválilo:
- „Statut Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních
věcí města Holešova“ dle předloženého návrhu
- poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR
a MPZ s Římskokatolickou farností Holešov dle předloženého návrhu
- příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Holešov, p. o., navýšení příspěvku na provoz o 1.600.000 Kč
- rozpočtové opatření č. 5/2019 dle předloženého návrhu
- smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BKM/6220/2019-BKMM pro bezúplatný převod
pozemků p. č. 1819/2 a p. č. 1819/14, k. ú. Dobrotice,
z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví města Holešova dle předloženého návrhu
- zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku
p. č. 3701/32, ostatní plocha, o výměře 38 m2, k. ú.
Holešov, dle předloženého návrhu
- zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č.
781/9, orná půda, o výměře 48 m2, k. ú. Všetuly, dle
předloženého návrhu
- zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č.
1869/4, zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí
stavba čp. 1556), o výměře 118 m2, k. ú. Holešov, dle
předloženého návrhu
- směnu pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví společnosti LUKO, s. r. o., část
městského pozemku p. č. 1390/3, zahrada, o výměře
cca 250 m2, k. ú. Holešov a z vlastnictví této společnosti přejde do vlastnictví města Holešova část pozemku
p. č. 1402/2, ostatní plocha, o výměře cca 70 m2, k. ú.
Holešov, dle předloženého návrhu. Doplatek rozdílné
výměry 500 Kč/m2 + náklady na směnu pozemků hradí společnost LUKO, s. r. o.

- směnu pozemků, a to tak, že z vlastnictví města
Holešova přejde do vlastnictví manželů Ladislava
a Jany Brázdilových část pozemku p. č. 3703/1, ostatní
plocha, o výměře cca 47 m2, k. ú. Holešov, a část pozemku p. č. 907/8, zahrada, o výměře cca 30 m2 a ze
spoluvlastnictví manželů Ladislava a Jany Brázdilových přejde do spoluvlastnictví města Holešova část
pozemku p. č. 906/5, zahrada, o výměře cca 66 m2,
k. ú. Holešov, bez dalšího finančního vyrovnání. Náklady na směnu pozemků hradí město Holešov
- výši kupní ceny úplatného převodu pozemku p.č.
1819/13, k. ú. Dobrotice, z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
města, a to 120.000 Kč
- prodej části pozemku p. č. 750/57, ostatní plocha,
o výměře cca 175 m2 a pozemku p. č. 750/83, ostatní
plocha, o výměře 39 m2, k. ú.Všetuly, Františku Jana-

Zastupitelstvo města Holešova odejmulo
- čestné občanství města Holešova Klementu Gottwaldovi, které mu bylo uděleno 19. listopadu 1948

Den turistických informačních center 2019

Ke Dni turistických informačních center se dne 24. 10. zapojilo i to naše. Pro prvních 50 návštěvníků byl nachystaný dárek,
které věnovalo město Holešov. Ti nejmenší pak dostali balónek a každý návštěvník si odnesl drobnou sladkost, kterou si
připravila děvčata z MIC.

Odpadové centrum otevřeno i v sobotu
Do odpadového centra mohou občané Holešova odevzdat

PROVOZNÍ DOBA
ODPADOVÉHO CENTRA:
Zimní období (listopad – březen)

ZDARMA

ZA POPLATEK

• nebezpečné odpady (obaly od barev a jiných chemikálií, lepidla, rozpouštědla, mastné hadry, pesticidy,
léky, motorové oleje, fritovací oleje, olejové filtry,
fotochemikálie apod.)
• biologicky rozložitelný odpad (větve, tráva, listí, plevel,
zbytky zeleniny a ovoce, kůra, štěpka, dřevní odpad)
• objemný odpad (nábytek, matrace, koberce apod.)
• pneumatiky
• využitelné odpady (PET láhve, polystyren, plastové
fólie, plastové obaly, nápojové kartony, sklo, papír
a lepenka, kovové obaly od potravin a nápojů, železo
apod.)
• výrobky určené ke zpětnému odběru (ledničky, mrazničky, televizory, rádia, počítače, tiskárny, pračky,
mikrovlnné trouby, DVD přehrávače, zářivky, výbojky,
monočlánky apod.)

• stavební a demoliční odpady
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líkovi za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem
spojené. Pozemek bude, v případě prodeje, zatížen
věcným břemenem dle záměru prodeje ev. č. 405/2019
- prodej městských pozemků p. č. 980/8, ostatní plocha,
o výměře 71 m2 a p. č. 724/40, orná půda, o výměře
11 m2, vše k. ú.Všetuly, Jaroslavu Markovi, za kupní
cenu 200 Kč/m2 + náklady s tímto prodejem spojené
- přidělení dotace z Fondu kultury, sportu a vzdělávání
města Holešova nad 50.000 Kč dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2019 (tzv. mimořádné finanční dotace - čj. HOL-777/2019/ŠK/CH) dle
předloženého návrhu a znění veřejnoprávní smlouvy
k této dotaci dle předloženého návrhu

Po, St
Út, Čt, Pá
So

8.00 – 10.30
8.00 – 10.30
8.00 – 12.00

11.00 – 15.00
11.00 – 16.00

Pozn. Železo a papír se vykupuje dle aktuálního ceníku.
V případě dalších výše neuvedených odpadů je
nutné případné uložení konzultovat se správcem odpadového centra: Věra Mrázková, tel. 573 396 722,
573 394 913, 739 075 515, e-mail: mrazkova@
tsholesov.cz
Příjezd do odpadového centra je z ulice Tovární odbočkou k ČSAD. Při předávání odpadu je nutné předložit
občanský průkaz.
Ing. Lenka Brezanská
odbor životního prostředí

www.holesov.cz
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V Holešově se natáčel celovečerní film
Erhart, filmaři se vrátí v prosinci
Poslední říjnový víkend se v Holešově děly neobvyklé věci. Do města dorazil filmový štáb, který zde pořizoval záběry pro vznik rodinného dramatu s názvem Erhart. Jedná se o celovečerní debut režiséra Jana Březiny,
za kameru se postavil Jan Skriečka. Diváka bude čekat
příběh o konfrontování stínů minulosti, vyrovnávání se
s morálním odkazem 90. let a střetu příčetnosti s temnotou iracionality.
Tvůrci si pro natáčení vyhlídli krásná zákoutí Smetanových sadů a zámecké zahrady, točilo se také na městském úřadě, na Náměstí Svobody, v kavárně u Amose,
na nádraží nebo v Hospodě u Cabiša. Dalšími místy, kde
bude probíhat natáčení, jsou například Napajedla nebo

Psychiatrická nemocnice Kroměříž. V hlavních rolích se
představí Filip Březina, Lucie Ducháčková, Elizaveta Maximová, Přemysl Bureš a Petra Jungmanová. Distribuce
filmu je plánována na podzim příštího roku. Film vzniká
ve spolupráci se zlínskou IS produkcí. Filmaři si Holešov
pro natáčení vybrali na základě doporučení regionální
filmové kanceláře Zlín Film Office, která s městem spolupracuje prostřednictvím projektu Filmová obec.
Na všech místech, kde se štáb v Holešově pohyboval, se prý setkal s velice milými lidmi a spolupráce byla
naprosto bezproblémová. Všem zainteresovaným lidem
za vstřícnost děkujeme. Prozatím má štáb v našem městě hotovo a vrátí se k nám opět začátkem prosince.
Město Holešov si ve filmu
zahraje místo tak trochu Bohem
zapomenuté, avšak velice malebné. Tento film s prvky thrilleru
bude jistě protkán zajímavou
atmosférou. Snad tomu budou
holešovská zákoutí nápomocna.
Filmaři nám děj prozradili pouze
okrajově, jsme tedy sami zvědaví
na výsledek. Dle popisu zřejmě
nepůjde o film pro masového
diváka a o to více se na ten výsledek těšíme.
Hana Helsnerová

Senior taxi nadále
pomáhá obyvatelům
města
Město Holešov provozuje již takřka jeden rok pro občany města a místních částí službu, jež by měla pomoci
méně mobilním lidem dostat se do potřebných zařízení.
Jedná se o takzvané „Senior taxi“. Smyslem je pomoci seniorům a lidem s tělesnými postiženími dostat se snadněji
k lékaři, na úřady, do lékáren, na poštu nebo i na nákupy.
Službu mohou využívat občané města Holešova a místních částí - Dobrotice, Količín, Všetuly, Tučapy a Žopy. S sebou mohou mít také menší břemeno, jako jsou například
francouzské hole nebo chodítko, nebo mohou mít s sebou
doprovod. Zároveň ale nemusí mít klienti strach, pokud
doprovod mít nebudou. Každému zákazníkovi bude při
převozu poskytován individuální přístup, řidič je instruován, jak s lidmi jednat, klientovi pomůže i při nástupu
a výstupu z vozu – do vozu atp. Automobil je v provozu
vždy od pondělí do pátku v čase 6:30 až 16:30 hodin a využít jej mohou občané starší 65 let a držitelé průkazů ZTP
a ZTP/P, kterým je vydáno potvrzení o možnosti využití
služby pracovníky Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
při MěÚ Holešov. K vyřízení průkazu, které je bezplatné,
je potřeba splnit všechny požadované podmínky.
Objednání probíhá telefonicky vždy den předem do 19
hodin na tel. čísle: 774 417 301. Během měsíce může
každý uživatel využít celkem 8 jízd. Sazby jízdného se pohybují dle vzdálenosti. Klient, který využije služeb Senior
taxi, hradí na místě pouze polovinu ceny, druhou polovinu uhradí Město Holešov.

Přehlídka středních škol na zámku
Přehlídka, vlastně jakási burza středních škol
a pracovních příležitostí pro nadcházející absolventy
základních škol, se stává v říjnových dnech na zámku
v Holešově už vlastně tradicí. Okresní hospodářská komora Kroměříž, město Holešov a Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Holešov uspořádaly za pomoci městského
kulturního střediska Holešov v prvním patře holešovského zámku dne 15. října 2019 velmi oblíbenou přehlídku
středních škol a pracovního uplatnění, určenou pro žáky
vyšších ročníků základních škol, jejich rodiče, pedagogy
a pro širokou veřejnost. Přehlídka poskytla přehled o nabídce učebních a studijních oborů na množství středních

škol ze Zlínského, Olomouckého a Jihomoravského kraje.
Přehlídky se zúčastnilo 42 středních škol a 8 firem, které
se školami a učilišti spolupracují a nabízejí jejich absolventům zaměstnání. Své stánky měly i hospodářská
komora a úřad práce. Přehlídka byla opravdu velkolepá
– střední školy nejen prezentovaly své studijní a učební
obory, nabízely řadu tiskovin a informačních materiálů
a upomínkových předmětů, ale řada z nich ukazovala
výsledky své práce – nádherné dřevořezby, zbraně, elektronické přístroje a roboty, různé modely, nealkoholické
míchané nápoje, návštěvníci si mohli vyzkoušet krátký
kurz sebeobrany či se nechat učesat od nastávajících ka-

deřnic, nechat si udělat make-up od budoucích kosmetiček či se nechat vyfotografovat od studentů fotografie.
Stánky vystavovatelů zaplnily velký sál i sousedící sál bývalé šatny a opravdu každý si mohl vybrat v nepřeberné
nabídce studijních programů a učebních oborů od těch
nejobecnějších až po ty nejspecializovanější.
Slavnostní zahájení opět tradičně proběhlo v 9 hodin.
Úvodní slovo přednesla ředitelka Okresní hospodářské
komory Kroměříž Jaroslava Nováková. Za město Holešov
promluvil starosta města Mgr. Rudolf Seifert.
Karel Bartošek, Petr Chvátal
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Sešli se výsadkoví veteráni
Jeden z nejaktivnějších holešovských spolků,
Klub výsadkových veteránů Holešov, již řadu let pořádá podzimní akci „Tradiční výsadkové vinobraní“. Toto
setkání výsadkových veteránů a jejich přátel se i letos
konalo ve společenském sále internátu policejní školy
a to v pátek 18. října. Výsadkáři vsadili na již osvědčený model – skvělé víno přímo z Mikulova, dobré jídlo
a pěknou hudbu v podání multiinstrumentalisty, oblíbeného Aloise Cholasty. I když veteráni nepatří mezi
nejmladší, „rozbalili to“ na parketu se svými partnerkami jako mladíci. K nejlepším tanečníkům patřil legendární, 85-ti letý Jaromír Studnička, vynikající radista
7. Výsadkového pluku zvláštního určení v Holešově, který v srpnových dnech roku 1968 zajišťoval se spojovacím vozem vysílání Českého rozhlasu a za to byl během
normalizace mimořádně perzekvován, takže našel po
vyhození z armády zaměstnání v nejtěžších dělnických

profesích až v Prešově, kde dodnes žije. Za svými přáteli a bývalými kolegy přijeli výsadkoví veteráni ze Zlína a Prostějova a zaplněný sát hlučel skvělou zábavou
a vzpomínkami až do nočních hodin. Večer moderoval
jeden z hlavních organizátorů, Josef Bartošek a veterány
navštívil jak starosta města Holešova Rudolf Seifert, tak
místostarosta Pavel Karhan s chotí. Součástí večera byla
i bohatá tombola s řadou cen od příznivců KVV.
Holešovští výsadkoví veteráni nejen že představují
pro naše město mimořádné zásluhy a hrdinství, které projevili v tragických srpnových dnech roku 1968,
ale i v současnosti se podílejí na zajišťování řady sportovních, branných a společenských akcí, které organizují
sami, případně pomáhají s jejich realizací městu a jiným
institucím. Proto si plně zaslouží jednou za rok se příjemně pobavit a dělat jen ty příjemnější věci.
Karel Bartošek

Tradiční „svatohubertský“ průvod prošel městem také letos
Pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka,
starosty města Holešova Rudolfa Seiferta a starosty Mikroregionu Holešovsko Martina Bartíka se v Holešově už
poosmé uskutečnil Svatohubertský den. V čele s jelenem
desaterákem s křížem mezi parožím vyšli od zámku ke
kostelu myslivci z holešovska. Za hlavou "svatohubertského jelena" již tradičně jela Hubertská jízda - jako první
jezdec v červeném kabátci s liščím ocasem na rukávu, následován rychlými jezdci - myslivci, psovody a sokolníky.
Nechyběli ani starostové obcí mikroregionu, zastupitelé
města a samozřejmě myslivci v uniformách, část z nich
nesla prapory obcí mikroregionu, chvojím ozdobený žebřiňák se zavěšenými úlovky a trofejemi a další hosté.
Průvod pak zamířil k tematicky vyzdobenému kostelu
Nanebevzetí Panny Marie, kde se konala slavná troubená Hubertská mše - bohoslužba s přímluvou za myslivce
a přátele přírody. Po mši svaté proběhlo slavnostní vytrubování a pro účastníky bylo připravené drobné občerstvení.
Hana Helsnerová

fofo: Michal Petráš

Spirituály v holešovském zámku
V těchto dnech, kdy si připomínáme třicáté výročí 17. listopadu často srovnáváme dobu před ním a po
něm. Mne to napadlo při nedělním koncertu podzimní
řady festivalu Musica Holešov „In the spiritual mood“
v provedení tělesa Martinů Voices, ve zcela zaplněném
velkém zámeckém sálu.
My, už ti velmi staří pamětníci, jsme se v šedesátých (a i v sedmdesátých) letech minulého století setkali
prakticky s jediným interpretem spirituálů, slavným
černošským (a velmi levicovým) zpěvákem a hercem
Paulem Robesonem – jeho spirituál, podaný nezaměnitelným basem „Old river“ hrálo rádio v originále
i v českých verzích v té době prakticky pořád. Byl prezentován tehdejší ideologií jako projev odporu amerických
černochů proti bílému rasismu a segregaci (což byla
částečně i pravda), ale zamlčovali nám, že spirituály
(a z nich vzniklé gospely) jsou především duchovní
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hudbou, provozovanou při bohoslužbách a jejich texty
pocházejí v drtivé většině z Bible.
Teprve ve druhé polovině sedmdesátých let se začal více ozývat Spirituál kvintet (dříve kvartet), který se
ale rovněž z ideologických důvodů musel prezentovat
(a upravovat tak větší část svých písniček) jako folková
skupina. Až po roce 1989 vstoupily na naši hudební scénu
spirituály a gospely s plnou parádou, o obecné povědomí
o tomto druhu hudby se zasloužily především americké filmy, vzpomeňme jen dvě komedie Sestra v akci se
skvělou Whoopi Goldbergovou, na gospelové (a soulové)
hudbě postavené.
V současnosti už tvoří spirituál a gospel nedílnou
a přirozenou součást naší hudební scény. Přitom jejich
záběr je mimořádný – závisí na interpretaci, kdy je lze
pojímat od skoro čistého „popíku“ až po klasickou, „vážnou“ hudbu.

Martinů Voices, špičkový profesionální komorní pěvecký sbor, samozřejmě interpretuje spirituály v té klasické
podobě a to – opět samozřejmě – opravdu špičkově. Martinů Voices se soustřeďuje na interpretaci komorní sborové
tvorby 19. – 21. století, ale i na hudbu starší. Jednou ze
zpěvaček tohoto komorního sboru, který patří mezi nejlepší v ČR, je také bývalá členka Holešovského dětského sboru
Moravské děti Pavla Mlčáková. Třináctičlenný smíšený sbor
pod vedením (a s klavírním doprovodem) Lukáše Vasilka
provedl patnáct černošských spirituálů mimořádně přesně,
s přímo černošským nasazením, rytmem i melodikou. Zejména sborová provedení spirituálů a cappella byla přímo
strhující. Dušička při nich stoupala vysoko – nad strop velkého zámeckého sálu, dokonce nad zámek, vysoko, vysoko. A o to těm bezejmenným autorům spirituálů šlo, takže
to byl krásný, skoro dokonalý večer.
Karel Bartošek

www.holesov.cz
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Vlastivědný kroužek slaví šedesátku
Město Holešov se v poslední době nese na nostalgické vlně plné vzpomínání a rozjímání. Svá výročí slaví
mnoho spolků a organizací a mezi nimi také Vlastivědný
kroužek Holešov. To, že se Vlastivědný kroužek blíží k důchodovému věku, vůbec není znát, ba naopak! Je zřejmé,
že se nachází právě na vrcholu svého fungování. Jedná se
o spolek lidí naplněných nadšením a vnitřním zapálením,
s láskou k naší vlasti a historii.
Všichni tito členové a také přátelé a podporovatelé
spolku se sešli ve čtvrtek 7. 11. v zámecké sala terreně, aby
společně toto krásné jubileum oslavili. V rámci příjemného podvečerního programu promluvil předseda kroužku
Jan Machala, vystoupily děti ze ZUŠ F. X. Richtera Holešov
a bylo řečeno několik vět k činnosti spolku. Každého z členů
přivedly do Vlastivědného kroužku jiné důvody, padlo ale
několik jmen významných holešovských osobností, kteří
na tom, že se zvýšil zájem o naše dějiny, mají svou zásluhu.
Mimo jiných to byl například P. František Alex, Stanislav
Bártek, Jaromír Gogela, František Košina, Ludmila Plechá-

čová-Mucalíková, Zdeněk Stojan a další. O oživení vzpomínek se postarala členka kroužku Jiřina Šašková a svým
vyprávěním obecenstvo potěšil také Česlav Zapletal.
Dalším z bodů programu pak bylo představení
a křest sborníku Vlastivědného kroužku s názvem Střípky
z historie Holešovska IV. spadající do rubriky Knihovnička Holešovska, která se tímto rozrostla na 38 svazků.

Za obrovský přínos pro společnost poděkoval členům
Vlastivědného kroužku starosta města Rudolf Seifert,
který jim společně s radními předal také pamětní listy.
Na závěr pak Ondřej Machálek představil výstavku fotografií, které zachycují to nejpodstatnější z celé šedesátileté éry tohoto živého a aktivního spolku.
Hana Helsnerová

Castellum Holešov si připomenulo dvě výročí
Nádherně opravená budova holešovského zámku se
pomalu stává běžnou součástí našeho města. Před patnácti lety tomu ale tak nebylo. Restituenti, kterým zámek
patřil, neměli prostředky na jeho opravy a obrovská budova pomalu, ale nezadržitelně chátrala. A tehdejší politické
vedení města se obávalo, že by převzetí tak velkého objektu příliš zatížilo městský rozpočet (což se nakonec potvrdilo). Naštěstí pro holešovský zámek ale došlo k souhře
několika šťastných okolností – kulturní komise města ve
spolupráci s odborem kultury začala vyvíjet tlak na zastupitelstvo, aby se problematika záchrany zámku začala řešit a několik významných osobností města – herec, režisér
a scénárista MgA. Jiří Zapletal, tehdejší místostarostka
města JUDr. Jarmila Pokorná, JUDr. Lubomír Bartošek,
Mgr. Miroslav Gogela, Miroslav Olšina, Mgr. Rudolf Seifert a RNDr. Miroslav Dědič se rovněž rozhodlo záchranu
zámku podpořit. V srpnu roku 2004 – tedy před patnácti
lety - založili občanské sdružení s plným názvem „Castellum Holešov – společnost pro obnovení kulturního centra v holešovském zámku“ a ihned začali vyvíjet aktivity
pro převzetí zámku městem Holešovem a jeho záchranu
a rekonstrukci. Tyto vzájemně podpořené iniciativy nakonec slavily úspěch a v roce 2005 město Holešov skutečně
zámecký areál odkoupilo a začalo s náročnou rekonstrukcí
a s budováním onoho „kulturního a společenského centra“
v jeho prostorách.
I když společnost Castellum (ostatně „castellum“ znamená latinsky„zámek“) takto vlastně splnila svůj program,
její členové nesložili ruce do klína. Pod vedením aktivního
Jiřího Zapletala začalo Castellum působit v řadě oblastí
veřejného života – pořádalo (a stále pořádá) divadelní
představení, koncerty, přednášky, zájezdy po památkách
naší republiky, veřejné sbírky věnované na opravu některých prvků zámku (z vybraných peněz byly mmj. opraveny
hodiny na zámecké věži a částečně i rekonstruována vrata
do zámku), od roku 2009 začalo Castellum pořádat slavné
Zámecké plesy – nejprve s Divadlem 6. května a později
s Technickými službami Holešov, Tepelným hospodářstvím

Holešov a s cestovní kanceláří Bohemian Tour. Ty se rovněž konají doposud a jejich účastníci se těší především na
krásné choreografie, secvičené členkami a členy Castella
a na tématické zaměření jednotlivých plesů, kdy jsou doporučovány návštěvníkům například kostýmy k daným
tématům. O své činnosti (a o zajímavostech spojených se
zámeckým areálem) pravidelně informuje členy i příznivce Castella dvakrát ročně vydávaný „Zámecký zpravodaj“.
Castellum Holešov tak patří k jedněm z nejaktivnějších holešovských spolků, i když jeho věkový průměr
se postupně zvyšuje a zřejmě kultivovaný společenský
a kulturní život, který tento spolek nabízí, není to, po čem
touží současné mladé generace.
A protože letos Castellum slaví své patnácté narozeniny, tedy vlastně už má nárok na občanský průkaz,
a protože by se letos dožil 90-ti let zakladatel a dlouhodobý předseda Castella MgA. Jiří Zapletal, uspořádalo vedení
spolku ve spolupráci s městem Holešovem a Městským
kulturním střediskem Holešov ve čtvrtek 31. října - kde
jinde než v prostorách Sala terreny holešovského zámku
- slavnostní výroční schůzi spojenou s programem, připomínajícím obě tato výročí. Členskou schůzi vedla předsedkyně Castella JUDr. Jarmila Pokorná, která zhodnotila

nejen uplynulý rok, ale celých patnáct let existence spolku
a předala nejaktivnějším členům, spolupracujícím institucím a příznivcům spolku pamětní listy Castella a květiny.
Následoval program, ve kterém zahrála Corda Magico,
která s Castellem dlouhodobě spolupracuje, JUDr. Jarmila Pokorná, Jiřina Šašková a Mgr. Luděk Maňásek uvedli
pásmo k výročí Jiřího Zapletala a Castella a několik písní
jako překvapení zahráli a zazpívali naši vynikající Vladimíra Dvořáková a Zdeněk Janiš – a ke zpěvu té závěrečné,
„Temně hučí Niagara“, se kterou má Vlaďka Dvořáková
spojenou osobu J. Zapletala, se připojila většina účastníků tohoto milého setkání. Na závěr pak starosta města
Mgr. Rudolf Seifert předal zasloužilým členům a spolupracovníkům Castella a to Ing. Lubici Bartákové, Nelly Billové,
Miroslavě Čuprové, MgA. Vladimíře Dvořákové, Evě Peškové, JUDr. Jarmile Pokorné, Mgr. Danuši Pospíšilové, Jiřině
Šaškové, RNDr. Miroslavu Dědičovi, Miroslavu Olšinovi,
Mgr. Rudolfu Seifertovi a Jaroslavu Svobodovi pamětní
listy Města Holešova.
Připomínka výročí Castella byla opravdu důstojná
a současně milá. Takže přejeme Castellu minimálně dalších patnáct (a mnohem více) let takovéto pěkné činnosti.
Karel Bartošek
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Mluvilo, či spíš se zpívalo o lásce. Nádherně!
Ono se to nezdá, ale zhruba za posledních deset
let se podařilo v Holešově vytvořit několik opravdu obdivuhodných tradic, zejména v oblasti klasické hudby
– oproti většině srovnatelných měst je u nás hudební
život přímo rajský. Sice je pravda, že klasická hudba není
záležitostí masové obliby, ale díky vytrvalým aktivitám
a osvícené podpoře vedení města Holešova a skupině
organizátorů festivalu Musica Holešov se daří okruh
zájemců o tuto hudbu rozšiřovat a to následně přispívá
ke kultivaci kulturního prostoru a atmosféry v našem
městě.
K takovým šťastným tradicím patří hudební připomínky státních svátků, odvolávajících se k naší státnosti.
Na svátek sv. Václava 28. září se pořádá komorní koncert
v některém z holešovských kostelů a na výročí vzniku
Československé republiky o měsíc později je to obvykle
velký filharmonický koncert s některou hvězdou klasické hudby, pořádaný v rámci festivalu musica Holešov.
Také letos se v pondělí 28. října po slavnostním kladení
věnců u pomníku T.G. Masaryka uskutečnil v zaplněném
velkém sále zámku (a jak byl krásný pohled nejen na
svátečně oblečené Holešováky, ale i na uniformované výsadkové veterány a statné Sokoly v sokolských
krojích!) koncert ke státnímu svátku České republiky.
V představení nazvaném „Parlod´amor“ (Mluvím o lásce)
se představila jedna z nejvýraznějších pěveckých osobností české hudební scény – mezzosopranistka Markéta
Cukrová a zlínská filharmonie Bohuslava Martinů pod
vedením dirigenta Tomáše Braunera.
Koncert uvedl starosta města Holešova Rudolf Seifert a předseda spolku Musica Holešov Karel Košárek.
Letošní koncert měl mimořádně šťastnou dramaturgii.
Byl složen výhradně z operních skladeb W. A. Mozarta

a G. Rossiniho – dvou hudebních géniů, které sice dělí
více než půlstoletí, ale spojuje mimořádný talent velké
hudební melodičnosti a harmonie a lehkost, se kterou
své opery skládali. Zatímco orchestrální skladby představovaly ty nejslavnější „pecky“ obou skladatelů (předehry
k operám Figarova svatba, La clemenza di Tito, Italka
v Alžíru a Lazebník sevillský), nádherná vystoupení Markéty Cukrové se (s výjimkou poslední árie – Una vocepoco fa
z Lazebníka sevillského, která je perlou všech perel operního umění) předvedla méně známé árie obou skladatelů. Protože ale Mozart i Rossini jsou skutečnými génii,
i tyto kousky jsou nádherné, bezchybné a božské – a sólistka si doslova vyhrála různými polohami svého skutečně nádherného a nadpozemsky ovládaného hlasu.
Koncert byl opravdu skvělou a důstojnou oslavou
našeho státního svátku – nejen, že jsme slyšeli nádhernou, skvěle provedenou hudbu, ale příjemně se s chytlavými melodiemi pobavili a povznesli se nad běžné denní
starosti – ostatně to je také účelem státního svátku,
kterého bylo nadmíru dosaženo.
Koncert nelze než chválit –filharmonie podala
opravdu poctivý, zapálený výkon a mimořádné umění
Markéty Cukrové, která je (na rozdíl od některých jiných operních div, které v Holešově vystupovaly) nejen
půvabná, ale i velmi příjemná a milá bez rádoby hvězdných manýr, všechny pohladilo po duši. A zřejmě došlo
ke vzájemnému souznění mezi sólistkou a holešovským
publikem, protože Markéta Cukrová napsala organizátorovi akce, Dr. Zdeňkovi Novákovi: „Zlínští filharmonici
s dirigentem Braunerem mně svou souhrou a energií
připravili úžasný zážitek, který se nám společně podařilo
předat publiku. Těšilo mě vidět, jak si diváci poklepávají do rytmu, pokyvují hlavou, usmívají se nebo naopak

zadržují slzy. Holešovské publikum bylo jako vždy velmi
muzikální, vstřícné a pozorné. Byl to jeden z těch koncertů, které zůstanou dlouho v mé paměti.“
Rovněž rozsah koncertu byl skvěle načasovaný –
všichni si užili dostatek hudby a neošívali se kvůli někdy
přílišné délce představení.
Při každém koncertu klasické hudby pozoruji sochy
Atlantů na stěnách velkého zámeckého sálu, kteří tři
sta padesát let pozorují a poslouchají všechna hudební
představení, která se zde konají a jsou tedy určitě těmi
nejzkušenějšími a nejpoučenějšími hudebními znalci.
Tentokrát byli vysloveně spokojení, možná nadšení. Tohle je hudba, která je pro náš velký sál jako stvořená!!!
Karel Bartošek

Moravské děti pějí už 45 let
Úspěšný pěvecký sbor, který sklízí potlesky nejenom
na domácí půdě, ale také v zahraničí, oslavil 45. výročí.
Na oslavu si Moravské děti přizvaly svého staršího sourozence – pěvecký sbor Radost z Prahy. Společně pak pěvci
vytvořili krásný koncert se slavnostní atmosférou. Svůj
prostor na pódiu dostali také bývalí členové, kterých se
sešlo na tři desítky. Ve tvářích všech bylo znát, že se jedná o srdeční záležitost, a že být součástí tak významného
uskupení je pro všechny velká čest.
Na svátečnosti této události přidalo také závěrečné předání pamětních listů, které si z rukou starosty
a místostarosty převzali všichni ti, kteří se určitou měrou zasloužili o fungování sboru. Za zakladatele sboru
Karla Košárka převzala pamětní list jeho žena paní Pavla Košárková, dále pak starosta města poděkoval všem
blízkým přátelům sboru, sbormistrům, manažerce,
klavíristce, účetní a samostatně pak každému členovi
tohoto krásného hudebního tělesa. Do dalších let popřál sboru mnoho úspěchů a jako motivaci s úsměvem
na rtech uvedl světadíly, kam se Moravské děti prozatím
nepodívaly. Třeba se tam jednou dostanou.
Hana Helsnerová
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Big Band Josefa Hájka zahraje v kině,
19. prosince se koná tradiční vánoční koncert
Tradiční vánoční koncert holešovského Big Bandu Josefa Hájka se koná ve čtvrtek 19. prosince od 19 hodin v kině Svět.
Posluchači a příznivci bandu se mohou těšit na dvě části večera. V první zazní známé swingové orchestrální
a zpívané skladby v podání kmenových zpěváků Petry Kuciánové, Petry Foltýnové, Josefa Vaverky a Martina Hejníka,
ve druhé vystoupí instrumentální sólisté ZUŠ Holešov.
Vánoční koncert Big Bandu Josefa Hájka je tradiční předvánoční akcí kulturního Holešova. Big band funguje již
více než dvacet let a při jeho zrodu stáli muzikanti jako Josef Medek, Zdenek Bednařík, Vladimír "Harry" Dohnal,
Jaromír Tatýrek, Milan Vávra, J. Pumprla, J. Dujka, P. Mikliš, J. Mikuš a další. Orchestr hraje české i světové swingové
melodie například z repertoáru C. Basieho nebo B. Riche.

Duo Jamaha

Populární slovenské duo otce a syna Kotvanovců Duo Jamaha vystoupilo 9. listopadu na holešovském zámku. Byl to vydařený koncert. Publikum s protagonisty i zapózovalo na společné fotce.
foto Dana Podhajská

Charita Holešov hledá naléhavě všeobecnou sestru
do Domácí zdravotní péče na DPP, DPČ nebo úvazek
0,5. Nutné zdravotnické vzdělaní – tzn. střední nebo
vysoká škola zdravotnického zaměření, minimálně
3 roky praxe u lůžka. Nástup možný ihned. Více informací podá vrchní setra DZP Bc. Zdenka Orálková,
email: dzp@holesov.charita.cz, mobil: 604 582 621.

Haně s láskou
V neděli 20. října se stalo cosi mimořádného. Kdo se
nedostal do Sala terreny holešovského zámku, může litovat. Konal se zde koncert holešovských umělců Vlaďky
Dvořákové a Zdeňka Janiše věnovaný 88. narozeninám
legendární šansoniérky Hany Hegerové. Narozeniny slavila právě v tento den. Název koncertu „Haně s láskou“
se promítl do formy i do obsahu.
Zpěv Hany Hegerové je samozřejmě těžko napodobitelný a nepřekonatelný. U Vlaďky Dvořákové je třeba
ocenit, že podala skutečně pozoruhodný výkon, její interpretace šansonů byla originální a kreativní. Vlaďka je
natolik zkušená, že se nesnížila k laciné imitaci a celé vystoupení pojala po svém. Zpěv doprovázel Zdeněk Janiš
hrou na klavír a nutno říci, že podal bravurní a suverénní
výkon. Vlaďka se představila jako vynikající zpěvačka se
silným dramatickým projevem. Její práce s hlasem je
obdivuhodná, přesvědčivá v čistotě projevu, výslovnosti
a pěvecké jistotě. Svým skvělým výkonem podtrhla poctu Haně Hegerové. Její zpěv působil na publikum vyprodaného sálu velmi sugestivně a dojímavě. Vystoupení doprovodila mluveným slovem, které se vyznačovalo
skromností a úctou k oslavenkyni.
Dramaturgie koncertu byla pečlivá. Umělci nesklouzli k opakování notoricky známých písní Hany Hegerové. Při výběru čtrnácti titulů dbali na to, aby zazněly
i méně známé šansony. Řazeny byly tak, že koncert gra-

doval až k překvapivému závěru, kdy se na pódiu objevila celá hudební skupina přátel a doprovodila strhující
podání nádherné „Černé Jessie.“
Za samostatnou zmínku stojí klavír Zdeňka Janiše.
Stal se plnohodnotnou součástí koncertu, zřetelně se
projevovalo partnerství obou umělců. Zdeněk posluchače přesvědčil o své virtuozitě, hrál výborně, včetně
sólových vystoupení, při nichž si i zazpíval.

Koncert Vlaďky Dvořákové a Zdeňka Janiše ocenili diváci potleskem vestoje, kterým si vyžádali přídavek. V krásném
prostředí zámeckého sálu se tak odehrála mimořádná kulturní událost, o to cennější, že ji provedli holešovští umělci.
Byla by velká škoda, kdyby tento koncert měl zůstat
ojedinělý. Vlaďka i Zdeněk mají na to, aby potěšili spoustu dalších milovníků šansonu.
Radek Juřička, Mirek Hanáček
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ÚMRTÍ

Jarmila Sedlářová – Holešov

Stanislav Úlehla – Holešov

Anna Fuksová – Holešov

Slavomír Vymlátil – Holešov

Marie Šípková – Holešov

Zuzana Flídrová – Zlín
Patrik Valčík – Racková

Jaromír Gogela – Holešov

Vlasta Slívová – Holešov

Jaromíra Hlaviznová – Holešov, č. Količín

Zdeněk Juřena – Holešov

Miluše Svobodová – Rymice
Tomáš Odložilík – Rymice

Antonín Vladař – Holešov

Marie Kolaříková – Holešov

Eva Bučková – Holešov

Rostislav Širmer – Holešov

SŇATKY
Zdeňka Cutáková – Brno
Petr Vozák – Brno

Poděkování mamince paní Lidušce Klabalové k 80. narozeninám
Za všechnu Tvou lásku a péči, která bolavé rány léčí.
Za obětavost a píli, která vždy dovede k cíli.
Že Tvou pomocnou ruku můžeme mít, která nám pomáhá dále jít.
Za náruč Tvou tak hřející, maminko naše milující...
Upřímně děkují a zdraví přejí děti Ludmilka, Petr, Ivonka a Richard s rodinami a sestra Boženka

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat
na slavnostní vítání občánků, které probíhá v prostorách obřadní síně – sala
terreny holešovského zámku. Pokud budete mít zájem o přivítání Vašeho dítěte,
přijďte si dohodnout konkrétní termín na
Městský úřad v Holešově, matrika, přízemí vpravo, dveře č. 110.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Tel. 573 521 355

Centrum pro seniory Holešov, hledá do trvalého poměru zdravotní, praktické
sestry.
V případě zájmu, volejte:
tel. 739 596 403.

Adventně i vánočně s Moravskými dětmi
Holešovský dětský sbor Moravské děti se již pilně připravuje na nadcházející adventní
i vánoční čas. A kde je můžete slyšet?
1. prosince, 15.30 hod., Kongresové centrum Zlín
NEDOČKAVÝ MIKULÁŠ
Hudební prosincové putování křížem krážem po zeměkouli pro děti a jejich doprovod. Hledá se ztracený zvoneček Cinkálek, který ohlašuje vánoční čas. Jestlipak se
ten malý nezbeda ozve? Starost s jeho nalezením má svatý Mikuláš, který je nedočkavý a souží se trochu předčasně. Ozvou se i Santa Claus a Děda Mráz. Také chlapec
Jakoubek pomáhá s objevením Cinkálka.

20. prosince, 18 hod., Kulturní dům Pravčice
Adventní koncert aneb naladění na vánoční notu
Účinkují Moravské děti – Holešovský dětský sbor.
26. prosince, 16 hod., Farní kostel Nanebevzetí P. Marie, Holešov
Vánoční koncert pro Holešov
Tradiční vánoční koncert v podání dvou pěveckých sborů – dětského pěveckého
sboru Plamínek z 3. ZŠ Holešov a Holešovského dětského sboru Moravské děti.
Předprodej: IC Holešov
Jana Slovenčíková, Moravské děti

Nadílku v podobě krásné hudby přináší Filharmonie Bohuslava Martinů. Na koncertě vystoupí Moravské děti – Holešovský dětský sbor, zlínský herec Rostislav Marek,
jeho kamarád Jakub Koller, dirigent Jiří Habart a další.
Program:
L. Anderson, J. S. Bach, I. Berlin, G. Bizet, P. I. Čajkovskij, J. Rutter, A. Vivaldi
Předprodej: IC Holešov (Ticketportal)
10. prosince, 19 hod., zámek Holešov
Vladimír HRON & Moravské děti
Koncert plný klasických i novějších vánočních melodií v podání zpěváka, herce
a baviče Vladimíra Hrona a Holešovského dětského sboru Moravské děti.
Předprodej: IC Holešov (Ticketportal)

Knihovna vyhlásila výtvarnou soutěž pro děti Moje knihovna snů
Dětské oddělení Městské knihovny v Holešově vyhlásilo výtvarnou soutěž pro děti
Moje knihovna snů. Navazuje na připravovanou rekonstrukci budovy a vyzývá nejmladší čtenáře, aby sami navrhli, jak si knihovnu představují. Reálné nápady zváží architekt
a zapracuje je do konečného návrhu.
„Děti mohou do konce prosince malovat, jak by podle nich měla knihovna vypadat. Chtěli jsme téma nové knihovny rozvířit, abychom se pomalu přibližovali k řešení.
Nevyhovující prostory holešovské knihovny se stále řeší a rekonstrukce je potřeba. Tak
proč se nezeptat dětí, co by chtěly... Nemusí se držet pravidel, mohou hezky popustit
uzdu fantazii a vysnít si ideální a klidně i kouzelnou knihovnu. Třeba nás některý ná-

pad inspiruje,“ vysvětlila záměr autorka soutěže Hana Zaoralová z dětského oddělení.
Knihovnice poté obrázky vystaví a nejlepší nápady odmění.
Holešovská knihovna sice funguje v krásných prostorách Kneisslovy vily, prostor
ale současné normy a standardy nesplňuje a je přetížený. Vedení knihovny se proto
letos na jaře obrátilo na Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven
a žádalo o radu. Vzešla z toho spolupráce s mladým architektem Karlem Bidlem, který
v současnosti zpracovává návrh řešení prostoru. Pracuje s moderními prvky jako je živý
strop z rostlin, letní terasa s čítárnou a zóna pro děti k válení. Na náměstí by tak jednou
mohlo vzniknout vzdušné komunitní centrum pro čtenáře.
Dana Podhajská
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Zámek Holešov otevře tradiční
výstavu českých betlémů
Zámek Holešov připravuje tradiční výstavu betlémů. Výstava České betlémy začne
30. listopadu v 9 hodin a potrvá do 29. prosince. Koná se v sala terreně a kromě Štědrého dne bude otevřena denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.
Výstava České betlémy letos nabídne přes sedmdesát kusů, které holešovskému
zámku zapůjčili betlémáři a sběratelé. Největšími skvosty tentokrát budou betlémy
předního českého řezbáře, loutkáře a sochaře Bedřicha Šilara (*1959). Lipové figury vyřezal v krojích a tradiční výjev narození Krista dokázal zkombinovat s českými tradicemi
i humorem. Do jednoho ze svých betlémů například zakomponoval zabijáčku s tlustým
řezníkem nebo rybníček s kapry.
Vedle Šilarových betlémů se bude hezky vyjímat nejrozsáhlejší řezba letošní výstavy, betlém Františka Vrzalíka (1872 – 1949) ze Zlínských Pasek. Autor jej vyrobil podle
návrhu JUDr. Ladislava Rutteho a dílo je složené z 59 figur. František Vrzalík patří mezi
nejvýznamnější profesionální řezbáře Podřevnicka první poloviny 20. století. Jeho betlém do Holešova půjčilo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
Zásadní část výstavy tvoří betlémy ze sbírky Stanislava Dostála z Přerova. Jedná
se o papírové betlémy lepené na překližku. Pan Dostál půjčil do Holešova historické
kousky, betlémy poutních míst, českých měst a betlémy, které malovali čeští výtvarníci jako Josef Lada, Cyril Bouda nebo Vojtěch Kubašta. Vystaveny budou také kuriozity.
Třeba betlém s českými a československými prezidenty nebo manifest Pražského jara,
ve kterém Josefa a Marii vystřídal Alexander Dubček a Marta Kubišová. Mezi zajímavosti letošní expozice lze mimo jiné počítat také velký háčkovaný betlém Květoslavy
Dvořákové z Chropyně.
Dana Podhajská

MKS Holešov uzavřelo turistickou sezonu: barokní zámek a blízké
památky navštívilo sedm a půl tisíce návštěvníků
Během turistické sezony holešovský zámek navštívilo dva tisíce šest set lidí, tři tisíce Šachovu synagogu,
tisíc pět set Malé muzeum kovářství a pětistovka se
podívala také do hvězdárny. Statistika zohledňuje pouze
standardní placené komentované prohlídky.
Do zhodnocení návštěvnosti holešovského zámku
je nutné započítat také placené výstavy. V roce 2019 se
do zámecké galerie přišlo podívat téměř šest a půl tisíce
lidí. Nejvíce veřejnost zajímala výstava fotografií Roberta Vana a českých loutek. Z výstav, které měly volný

vstup, to byly Letní iluze. Číslo ale není konečné ani úplné, protože výstavy stále pokračují a ne u všech se platí
vstupné. 30. listopadu MKS Holešov otevře ještě tradiční
výstavu České betlémy.
Návštěvnost holešovských památek v roce 2019
je zhruba srovnatelná s rokem 2018. Mírný pokles zaznamenala Šachova synagoga, naopak více lidí přišlo
do kovárny a hvězdárny, která bude od roku 2020 opět
zařazena do turistického okruhu. Naopak oproti loňsku
výrazně klesla návštěvnost zámku. Je ale dáno přede-

vším zájmem veřejnosti o jednorázové akce na zahájení
a ukončení turistické sezony. Loni kulturní středisko cílilo na rodiny s nejmenšími děti a v dubnu a říjnu 2018
připravilo pohádkové putování po stanovištích. V roce
2019 se soustředilo také na dospělé a nabídlo putovní
okruh po dalších památkách, které spravuje. Bohužel
zajem byl podstatně nižší.
Za MKS Holešov
Dana Podhajská

Letošní turistickou sezonu na holešovském zámku ukončila v sobotu 26. října putovní hra Drahé kameny ze zámku. Představila všechny památky spravované městským kulturním střediskem. Přišlo 250 lidí.
Foto Dana Podhajská
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Holešovský Advent začne již v sobotu
30. 11. vánočními trhy s programem,
výstavou České betlémy a koncertem
Lenky Dusilové
Adventní období začne v Holešově již 30. listopadu slavnostním programem. V první
polovině dne to budou tradiční Vánoční trhy s kulturním programem a na ně naváže odpolední koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie. V zámecké sala terreně zároveň v 9 hodin
ráno začne výstava České betlémy. Sobotní program pro veřejnost vyvrcholí v podvečer
rozsvícením vánočního stromu s koncertem české zpěvačky Lenky Dusilové v kině Svět.

Lenka Dusilová vystoupí 30. listopadu
v Holešově
Lenka Dusilová vystoupí 30. listopadu v Holešově. Koncert šestinásobné držitelky
hudebních cen Anděl a hvězdy českého poprockového mainstreamu začne v 19.30 h
v sále kina Svět. Předskokanem Lenky Dusilové bude kapela Madruga. Vstupenky jsou
v předprodeji v Městském informačním centru v Holešově nebo on-line na www.holesov.
info za 280 Kč. Na místě bude lístek stát 330 Kč.
Česká zpěvačka je na scéně aktivní od šestnácti let, kdy na sebe díky energii, prožitku
a výtečnému vokálu strhla pozornost. Ze středního proudu hudební zábavy se ale v letech
osobního zrání rozhodla odejít k osobnějšímu, vrstevnatějšímu stylu. Z Dusilové se stal
mimořádný úkaz naší hudební scény.
Lenka Dusilová na sebe nedávno upozornila úspěšným projektem Monument/um,
který podpořil chátrající památky v českém pohraničí. Jako host propůjčuje svůj osobitý
vokál na deskách a koncertech českých muzikantů.
Dana Podhajská

až
Kč
5001500,až 1500 Kč
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„Lide československý, tvůj odvěký sen se stal skutkem.“
Právě těmito slovy bylo lidem sděleno, že Československý stát byl prohlášen. Je tomu již 101 let. K
oslavě a vzpomínce se sešli také občané Holešova, aby
společně položili květiny „k nohám“ T. G. Masaryka, prvního československého prezidenta. Pietní akt proběhl
v Masarykově parku, který, stejně jako naše republika,

prošel velkým vývojem. Při proslovech bylo zmíněno
několik historických faktů a zazněla mimo jiné také
slova vděku. Zvláště za to, že můžeme svobodně žít. Při
tónech státní hymny i písně Ach synku, synku v podání
Holešovské muziky pak byla věnována tichá vzpomínka.
Sváteční den byl završen unikátním Koncertem ke stát-

nímu svátku České republiky. V koncertním programu
s názvem „Parlo d'amor“ se představila mezzosopranistka Markéta Cukrová, která je ojedinělým úkazem na
české scéně vokální hudby. Doprovázela ji Filharmonie
Bohuslava Martinů Zlín pod taktovkou Tomáš Braunera.
Hana Helsnerová

Strhující přednáška o barokních zahradách
Už se pomalu stává tradicí, že ti Holešováci, kteří
se zajímají o historické zahrady (a je to krásný předmět
zájmu), se s nadcházejícím podzimem těší na další přednášku Ing. Lenky Křesadlové, PhD. Přednášející, vedoucí
Národního centra zahradní architektury v Kroměříži,
který je součástí Národního památkového ústavu, je skutečně mimořádná osobnost, patří k evropské špičce historiků zahradní architektury a především její zásluhou
se realizovala rekonstrukce Květné zahrady v Kroměříži,
která se díky ní stala prakticky jedinou českou historickou zahradou, která snese srovnání s nejvýznamnějšími
evropskými historickými zahradami. V Holešově už v minulých letech uskutečnila skvělé přednášky o holešovské zámecké zahradě, o středověkých a o renesančních
zahradách v Evropě včetně České republiky.
Přednáška „Francouzské barokní zahrady“ je dalším prvkem cyklu Dr. Křesadlové. Zatímco renesanční
zahrady byly budovány do čtverců a jejich hlavní vlastí
je Itálie, potom manýristické, raně barokní zahrady
se prodlužují, ale stále mají jakýsi lidský rozměr. Ve vrcholném baroku se centrum zahradního umění přesunuje do Francie doby Ludvíka XIV. První vrcholně barokní
zahradu buduje jeho ministr, Nicolas Fouquet u svého
zámku Vaux-le-Vicomte. Bohužel nádherným areálem
se pochlubí svému králi, u kterého tím vzbudí závist
a žárlivost. Ludvík XIV., „král Slunce“ nechává Fouqueta
zatknout a uvrhnout do vězení a najímá si Fouquetova
zahradního architekta, André le Notre-a, který mu buduje něco, co se stává reálným divem světa – obrovské
zahrady kolem zámku ve Versailles, nového sídla francouzského panovníka a celého jeho dvora. Zde se poprvé
(a v největším, potom už nikdy nepřekonaném měřítku)
uplatní hlavní zásady barokních zahrad – především
obrovská, skoro až obludná velikost, která vytvářela do-
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jem zanedbatelnosti každého člověka, členění prostoru
podle os – s hlavní osou podélnou, končící v nekonečnu,
pokud možno v obloze a s řadou os příčných (případně
s osami tzv. husí šlápoty, tedy třemi osami, šikmo se rozbíhajícími z jednoho bodu) a použití obrovských vodních
ploch. Versailles je opravdu něco nepředstavitelného –
a to nejen po stránce architektonické, ale i technické.
Zatímco v italské, hornaté krajině využívali renesanční
zahradní architekti přirozeného toku horských říček,
které zásobovaly vodou různé vodní atrakce, v rovinaté
Francii museli (nejen ve Versailles) vybudovat obrovské
systémy strojů, které zdvihaly masy vody do výšky, aby
vytvářely tlak pro řadu střiků a dalších gejzírů a chrličů. Dodnes je zásobování tlakovou vodou (i při použití
moderních zařízení) pro Versailles problémem, a proto
se vodní atrakce spouštějí pouze někdy.
Protože celý tehdejší svět byl ohromen nádherou
barokní zahrady ve Versailles (a několika dalšími, menšími, ale stejně tak honosnými zahradami francouzského
krále), snažili se především panovníci napodobit takovéto zahrady jako významnou část své reprezentace.
Podobné zahrady vznikaly i v Anglii (a teprve později
jich byla většina nahrazena modernějšími krajinářskými
parky), v jednotlivých německých státečcích a samozřejmě v rakouské monarchii, kde si v menším měřítku
takové zahrady budovali i bohatí šlechtici – především
v tehdejších Uhrách (Esterházyové), ale i na Moravě
a v Čechách. Jedna z nejkrásnějších (a nejstarších) takovýchto zahrad byla vybudována samozřejmě i v Holešově.
Zatímco ve Francii a v Německu je řada vrcholně barokních, tedy tzv. francouzských zahrad nákladně a mimořádně citlivě restaurována, v našich zemích nemáme
žádnou takovou autenticky upravenou barokní zahradu.
Ta kroměřížská Květná je stylově starší, patří k zahradám

manýristickým, raně barokním a ty ostatní (včetně holešovské) jsou spíš jen ozvěnou, vzpomínkou, stínem
původní nádhery. Takže nejbližší skutečně francouzskou
zahradou je zahrada v rakouském Schloss Hofu, naštěstí
blízko našich hranic (na dohled od Bratislavy), takže ji
lze pohodlně navštívit. A snad se zrealizuje myšlenka,
která na přednášce vznikla, že by se třeba v příštím roce
uskutečnil zájezd Vlastivědného kroužku Holešov právě
do Schloss Hofu, na kterém by se průvodcovské role ujala
osoba nejpovolanější – Dr. Křesadlová.
Návštěvníci přednášky si odnesli opět nezapomenutelný zážitek. A doufejme, že kromě onoho výletu (snad
už na jaře příštího roku) se budeme moci těšit příští rok
na další pokračování tohoto skvělého cyklu!
Karel Bartošek

www.holesov.cz
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Připomněli jsme si Den válečných veteránů
Pietním aktem u pamětní desky letců RAF na 1. Základní škole byla 11. 11. (tedy v den, kdy byla v roce 1918
ukončena 1. světová válka) v 11 hodin uctěna památka
válečných veteránů. Při vzpomínce, která se také u nás
již stala tradicí, jsou uctíváni nejenom padlí vojáci, kteří
položili život ve dvou světových válkách a jiných konfliktech, ale myšlenka směřuje také k vojákům přeživším.
Pietní akt proběhl za účasti členů 7. Výsadkového pluku,
zastupitelů i občanů města. Jejich kroky pak vedly také
k pomníku padlých v Americkém parku a zastupitelé
položili květiny také k pomníkům ve Všetulích a blízkém
okolí. Na klopách všech zúčastněných opět nechyběly
červené květy vlčích máků, které symbolizují a připomínají hrdinství vojáků.
Hana Helsnerová

Do Holešova dorazil svatý Martin se svojí družinou
Svatý Martin na bílém koni dorazil, studené počasí přivezl, ale sněhu jsme se tentokrát nedočkali.
Čeho jsme se ale dočkali, bylo milé a hojné setkání na
náměstí. Po svatomartinské mši svaté se vydal průvod
s Martinem na bílém koni v čele na náměstí E. Beneše, kde už čekaly zástupy lidí, aby zhlédli představení
legendy o sv. Martinovi. Děti se zaujetím sledovaly,
jak se Martin podělil s žebrákem a následně se mu
zjevil Ježíš Kristus. Byly z toho tak nadšené, že potom
stály dlouhé fronty, aby se mohly s družinou vyfotit.
Pár slov pronesl starosta města Rudolf Seifert, který se
vrátil také k dopolednímu tématu, a sice ke Dni válečných veteránů. Mimo jiné pak uvedl možné důvody, proč
se na Martina peče svatomartinská husa. Závěrem programu bylo požehnání svatomartinským vínům, o které
se postaral děkan Jerzy Walczak, a následná ochutnávka
vín z Žadovic u Kyjova. Celé bujaré atmosféře navíc dopomohla Holešovská muzika se svými písněmi a fanfárami, na náměstí to zkrátka žilo. Snad tomu tak bude
i nadále a snad se náměstí letos opět stane příjemným
místem nejenom pro adventní setkávání.
Hana Helsnerová

Skate park v novém kabátě
Skate park na Tatranu se také díky aktivnímu přístupu
několika mladých nadšenců dočkal rozsáhlé obnovy. Byly
pořízeny nové prvky, které jsou již více než měsíc hojně využívány místní mládeží. Design nového skateparku byl navržen na stávající asfaltovou plochu a byl řešen v souladu
s preferencemi lokálních uživatelů. Na hřišti lze nalézt
kombinaci streetových překážek, které splňují současný
trend skateboardingu (slideboxy, raily atd.) tzv. street
piazza. Jednotlivé překážky jsou rozmístěny tak, aby byl
umožněn plynulý průjezd celým skateparkem a provádění
různých triků. Celkové náklady se vyšplhaly na necelých
500 tisíc korun a byly hrazeny z rozpočtu města. O slavnostní zahájení se postaralo Tymy centrum, které se rovněž podílelo na přípravě obnovy i na závěrečném úklidu.
Hana Helsnerová
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Po stopách času v MŠ Radost na Grohově ulici v Holešově
Tak jako po létě klidnící se podzimní příroda dává
příležitost k zastavení a zamyšlení, tak počátek školního roku, kdy se děti teprve adaptují na nové prostředí,
je za námi, děti se usadily ve třídách, počasí neláká
k venkovnímu skotačení a otevírá se možnost zabývat se
i „vážnými“ věcmi, hledat, a nalézat souvislosti.
Školní vzdělávací program nabízí témata k poznávání světa. Od toho nejbližšího až po vzdálenější, kam až
se podaří s dětmi dohlédnout. Učitelky vytváří konkrétní
situace a příležitosti, aby se děti orientovaly ve světě lidí
i zákonitostech přírody.
Pro ty starší jsme vytvořili aktivity zpracované jako
naše vlastní projekty – zabývající se lidmi, jejich činnostmi, přírodou. Jednou z nich je POZNÁVÁNÍ HISTORIE
NAŠEHO MĚSTA. Putování po památkách našeho města
realizujeme již hodně let. Původně se záměrem, aby děti
znaly pamětihodnosti obce, posilovaly vztah k místu, kde
žijí. Teprve postupně se po vyprávění pana Ing. Karla Bartoška, který s námi pravidelně holešovské památky prochází a vypráví nám o době, kdy vznikaly, vynořují další
otázky a pochopení. Objevujeme, že v každé době měli
lidé radosti i starosti, které na ně doléhaly, a které museli
řešit. Že vždy existoval systém, který jejich život určoval.

Letos jsme náš cyklus poznávání historie Holešova započali 30. října prohlídkou Černé kaple, kde jsme se dozvěděli o životě a odpovědnosti těch, kteří tehdy společnost
vedli – v našem případě hraběte Jana Rottala. Venku na
náměstí Dr. Edvarda Beneše děti zůstaly ve vážném úžasu
při vysvětlení původu Morového sloupu. Pokračovat budeme 21. 11. prohlídkou zámku, v novém roce 2020 bude
následovat prohlídka kostela Sv. Anny, kaplí sv. Martina
a Sv. Kříže v Smetanových sadech a židovské synagogy.

V historii můžeme najít spoustu analogií s životem
dnes. Lidé byli stejní, měli stejné potřeby a přání a již
malé děti jsou schopné to pochopit. Nám pedagogům se
otevírá možnost jim ukázat vážnost rozhodnutí, že jak
budou žít, jak budou zacházet s právy a povinnostmi,
která budou mít, až budou velcí, bude určující pro kvalitu
života jich samotných i společnosti.
Alena Kotoučková

Zajímavé aktivity na 1. ZŠ Holešov
Daltonská výuka a tablety
Na 1. ZŠ Holešov si zpříjemňujeme výuku zajímavými činnostmi. Žáci se během loňského školního roku
v hodinách vlastivědy dozvěděli mnoho zajímavého
z historie Zemí Koruny české. Občas si děti domácí přípravu zpestřily přípravou referátu, vyplněním pracovního listu či výrobou domácího projektu. Díky pořízení tří
desítek tabletů do naší školy jsme se mohli směle pustit
v rámci projektové výuky do zpracování života Marie
Terezie a jejího syna Josefa II. Propojili jsme si vlastivědu, výtvarnou výchovu a český jazyk a pod rukama dětí
vznikala vskutku zajímavá dílka, která kromě estetické
hodnoty přináší i kvalitní informace o životech dvou
významných osobností na českém trůně. V tomto roce
si pátky zpříjemňujeme daltonskou výukou, procvičováním matematiky a češtiny na PC či tabletech nebo
projektovou výukou.

Víte, co to je lapbook?
Neměli jsme ani tušení, které všechny známé
i méně známé vynálezy a objevy dali světu lidé, kteří
žili a tvořili, nebo se alespoň narodili v Českých zemích.
Důmysl, vtip, zručnost, neúnavná práce a originální nápady nikdy nechyběly českým lidem, z nichž se mnohým
podařilo nesmazatelně se zapsat mezi světové velikány
svých oborů. A právě těm jsme věnovali první listopadový pátek v 5. C. Chtěli jsme si utřídit všechny informace
a znalosti o českých vynálezcích, o kterých se učíme ve
vlastivědě, tak jsme tentokrát zvolili možnost vyrobit si
vlastní lapbook. Že jste toto slovo nikdy neslyšeli? Jedná
se o takovou menší formu encyklopedie, 3D knihy, kterou si žák sám vyrobí a může ji kdykoliv znovu využívat
k procvičení všech znalostí na dané téma. Lapbook je
„kniha“, složená z mnoha interaktivních prvků, které
spojuje společné téma. Jednotlivé části této „knihy“

obsahují důležité a zajímavé informace k tématu, které
se děti učí. Název je odvozen od slov LAP = klín a BOOK
= kniha, tedy „kniha do klína“. Podklad lapbooku tvoří
obyčejná papírová složka, do které jsou dolepovány
jednotlivé skládačky. Variantou je také slepování těchto
složek k sobě, což lapbooku dodá mnohem více prostoru pro další skládačky a informace. Oficiální formát ale
nikde zadán není. Záleží jen na nás a naší kreativitě,
co k jeho výrobě využijeme, a jakou velikost zvolíme.
Hravou formou se tak páťáci naučili spoustu nového
o významných vědcích 18. a 19. století, kteří byli strůjci
pokroku a velkou mírou přispěli k průmyslové revoluci.
K celodennímu projektovému vyučování jsme opět využili tablety, které máme od tohoto školního roku u nás
na 1. ZŠ k dispozici.
B. Winklerová a J. Růžičková

Úspěchy žáků na „Jedničce“
Přírodovědné soutěže jsou na 1. ZŠ Holešov doménou žáků matematických tříd. Pravidelně máme úspěšné
účastníky v okresních i krajských kolech Přírodovědného
klokana nebo Logické olympiády. I letos jsme obsadili
krásná místa.
Přírodovědný kolokan - celkem 479 řešitelů v okrese
třída školní kolo okresní kolo
Matěj Pumprla
9. C
1.
18.
Lukáš Chaloupek 8. C
2.
Jiří Novák
9. C
3.
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Logická olympiáda - celkem 1 181 řešitelů v kraji
třída školní kolo krajské kolo
Jiří Novák
9. C
1.
8.
Další body získala žákyně naší školy Klára Podolová
z 9. D, která se zúčastnila 2.11. 2019 pěvecké soutěže
Všetulské dostavník - Dětská porta a Melodie v Středisku
volného času TYMY. Vystupovala s písní „Mořská sůl na
řasách“, na který jí hudební podklad vytvořil pan učitel
hudební výchovy Pavel Březina. Umístila se na krásném
třetím místě. Moc gratulujeme.

www.holesov.cz
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Den otevřených dveří na 1. ZŠ obohatila psychologická přednáška
Dne 23. 10. se uskutečnil na 1. Základní škole slavnostní Den otevřených dveří. Mimo jiné byly představeny nově vybudované a nově vybavené odborné učebny.
Návštěvníci mohli nahlédnout do tří počítačových učeben, dvou jazykových učeben, keramické dílny i ostatních prostor školy.
Součástí dne otevřených dveří byla odborná přednáška erudovaného psychologa PhDr. Jana Svobody,
která se těšila obrovskému zájmu rodičů i pedagogů.
Posluchači přednášky na téma „Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku“ se dozvěděli několik
zásadních věcí. První z nich byla ta, že hodina a půl (čas,

který měl pro posluchače oblíbený psycholog vyhrazen)
je zkrátka málo na to, aby bylo řečeno vše. Je to ale dost
na to, abychom si my - rodiče i pedagogičtí pracovníci
uvědomili, jak obrovskou máme zodpovědnost. Zodpovědnost za to, jaké lidi vychováme. A také to byl podnět
k tomu, abychom v prvé řadě vše činili dle svého nejlepšího svědomí, užívali selského rozumu, teprve poté
hledali odpovědi v odborných publikacích a nikoliv na
internetových stránkách nebo v časopisech. Přednáška
byla velmi přínosná, a ačkoliv pojednávala o závažných
tématech, byla i zábavná. Děkujeme za ni.
Hana Helsnerová

Podzimní zvelebování 2. Základní školy
Příroda se ukládá k zimnímu spánku, ale na
2. Základní škole se pilně pracuje! Posledního září jsme
zprovoznili novou cvičnou kuchyni se třemi pracovišti
pro žáky. A že byla rekonstrukce potřeba! Vzali jsme ji
rovnou z „gruntu“, tedy včetně podlahy, nové elektroinstalace, rozvodů vody a výmalby. Žáci budou pracovat
s nejmodernějšími elektrospotřebiči: indukčními deskami, horkovzdušnou troubou, myčkou a digestoří, které

přispějí nejen ke zvýšení bezpečnosti žáků, ale i komfortu výuky. Využili jsme spolupráce se SPŠN v Bystřici
pod Hostýnem, jejichž učni a zaměstnanci se podíleli
na výrobě kuchyňských linek. Díky nové cvičné kuchyni
jsme mohli otevřít další zájmovou aktivitu pro žáky a to
kulinářský kroužek, o který je velký zájem. Přeji všem,
jež budou cvičnou kuchyň využívat, ať se dílo daří, a rodičům, aby si pochutnali na dobrotách, které jim připraví

jejich ratolesti podle receptů získaných ve škole. Přijďte, milí rodiče, 27. 11. v době od 15-18 hod. ochutnat,
nazdobit si náš vánoční perníček a zahřát se u teplého
vánočního čaje.
Touto rekonstrukcí zdaleka nekončíme, o dalších
novinkách se dovíte v prosincovém čísle Holešovska.
Mgr. Hana Hlobilová

Tradiční Dýňování v MŠ Masarykova
S příchodem podzimu se děti v MŠ Masarykova
připravovaly na tradiční školní událost - Dýňování.
Při ekologických vycházkách v parcích sbíraly různé
přírodniny, nosily plody podzimu z domovů a zahrad.

Všichni jsme se pak těšili na příjemné neformální odpolední setkání dětí, rodičů i prarodičů, spolu se všemi
zaměstnanci školy. Vše se odvíjelo od jejich vlastní fantazie a dovednosti, jak využít podzimních darů přírody.

Rodiče se mnohdy předhánějí ve vtipnosti svých výtvorů
a každý rok se překonávají ve svých nápadech. Dýňová
strašidýlka zdobí vchod do mateřské školy a se zájmem
si je prohlížejí všichni kolemjdoucí.
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Podzimní dílničky pro předškoláky v 3. ZŠ Holešov

S krásným říjnovým počasím jsme se letos rozloučili stylově Podzimními dílničkami pro předškoláky. Naši školu navštívily děti, které se příští rok chystají nastoupit do první třídy, a společně s rodiči si vyrobily papírového draka a veselou lampičku.

Strašidelná angličtina na 3. ZŠ Holešov
Pro nejmladší žáky prvního stupně 3. ZŠ v Holešově již tradičně připravují deváťáci Strašidelnou angličtinu. V den svátku Halloween se převlečou do různých
strašidelných masek a vydají se do vyučovacích hodin

u prváků a druháků, kde jim vysvětlují tradice starého
svátku Halloween, učí je anglické písničky nebo koledy
spojené s tímto svátkem, který se slaví zejména v anglicky mluvících zemích. Letos navíc všichni žáci i vyučující

přišli převlečení do různých masek a užili si celodenní
halloweenské vyučování. Tuto akci i mnoho jiných organizuje Spolek žáků při 3. ZŠ Holešov a vždy si každý
takový zábavný den děti pochvalují.

Stará hudba na ZUŠce
Od minulého školního roku se ZUŠ F. X. Richtera Holešov začala profilovat jako škola, kde se v rámci výuky bude
pěstovat stará hudba. Žáci se tak prostřednictvím svých
pedagogů, kteří mají vzdělání a praxi v oblasti interpretace staré hudby mohou seznamovat s dobovou artikulací,
frázováním, laděním, ale také s dobovými nástroji a jejich
replikami. V současné době mají žáci školy k dispozici
cembalo, na které mohou hrát literaturu starých mistrů
a již brzy budou mít příležitost hrát na repliky renesančních fléten. K této příležitosti vznikl také nový koncertní
cyklus – Stará hudba na ZUŠce, jehož druhý koncert mohli posluchači vyslechnout 15. října v kostele sv. Anny. Žáci
a pedagogové školy se představili jako sólisté i jako hráči
v rozmanitých souborech. Se starou hudbou si holešovská
ZUŠ bude pohrávat i nadále, třeba již v následujícím ročníku Mezinárodní letní školy barokní hudby Holešov při
založení dětské třídy.
Petr Jurášek, ředitel školy
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Pozvánka na koncerty ZUŠ Holešov
3. 12.
9. 12.
15. 12.
19. 12.
22. 12.
20. 12.
22. 1.

Učitelský koncert DA CHIESA, farní kostel
Adventní žákovský koncert, sál ZUŠ
Adventní neděle, vystoupení žáků zuš na holešovském náměstí
Předvánoční koncert žáků, zámecká sala terrena
Adventní neděle, vystoupení žáků zuš na holešovském náměstí
Vánoční vystoupení tanečního oboru zuš, kino
Učitelský koncert DA CAMERA, zámecká sala terrena

Benefiční koncerty pro Krtka
V rámci adventních koncertů Základní umělecké školy Holešov, které proběhnou ve dnech 15. a 22. 12. 2019 na holešovském náměstí, se uskuteční za podpory
Městského úřadu Holešov veřejná sbírka Nadačního fondu dětské onkologie KRTEK.
Zájemci mohou v průběhu obou těchto akcí přispět dle svého uvážení na pomoc onkologicky nemocným dětským pacientům u stánku označeném logem této
nadace.

14. 12. Kino Svět Holešov | 14:00
Kouzelná školka - Michalovi mazlíčci
(divadelní představení pro děti s Michalem Nesvadbou)
Přijďte si hrát, přijďte se bavit a hlavně SMÁT s dětmi! Tip na dáreček třeba
od Mikuláše.

Ceny vody pro rok 2020
Vážení odběratelé,
na základě respektování podmínek Státního fondu
životního prostředí ČR vycházející z finanční udržitelnosti realizovaných projektů – rekonstrukce ČOV Hulín,
ČOV Chropyně, Rozšíření a rekonstrukce úpravny vody
v aglomeraci Kroměříž a Výstavba kanalizace a výtlaku
OV z Bezměrova na ČOV Postoupky, výstavba ČOV Počenice a ČOV Hlinsko pod Hostýnem, na které byly společnosti poskytnuty dotace ze SFŽP ČR a Evropských fondů,
rozhodlo představenstvo společnosti dne 21. 10. 2019,
že s účinností od 1. 1. 2020 vstupují pro zákazníky Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a. s. v platnost tyto ceny za
dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod:
Cena v Kč/m3 bez DPH
Voda pitná
34,74
Voda odpadní
37,60
Cena celkem
72,34

Cena v Kč/m3vč. DPH 15%
39,95
43,24
83,19

Oproti roku 2019 dochází k nárůstu ceny vody pitné a vody odpadní celkem o 3,26 Kč, tj. o 4,08 %
včetně DPH.
Na základě novely zákona č. 235/2004 Sb. o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dojde
s platností od 1. 5. 2020 ke snížení sazby DPH u vodného
a stočného z 15 % na 10 %. Na základě toho rozhodlo
představenstvo společnosti, že s účinností od 1. 5. 2020
vstupují pro zákazníky Vodovodů a kanalizací Kroměříž,

a. s. v platnost tyto ceny za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod:
Cena v Kč/m3 bez DPH
Voda pitná
34,74
Voda odpadní
37,60
Cena celkem
72,34

Cena v Kč/m3 vč. DPH 10%
38,21
41,36
79,57

S platností od 1. 5. 2020 dochází oproti roku 2019
k poklesu ceny vody pitné a vody odpadní celkem
o 0,36 Kč, tj. o 0,45 % včetně DPH.
Ke zvýšení ceny vody pitné a odpadní dochází
v důsledku nárůstu nákladů na elektrickou energii, modernizaci odečtových zařízení, čištění vodovodních a kanalizačních zařízení a obnovu infrastrukturního majetku.
Zvýšení cen vody pitné a vody odpadní je také
ovlivněno úspěšným čerpáním dotací z Evropských
fondů a z Operačního programu životního prostředí
v uplynulých letech. V letech 2010 - 2018 nám byly poskytnuty z OPŽP dotace na výše uvedené rekonstrukce
ve výši 253,1 milionu korun. V roce 2017 byla společnosti
Vodovody a kanalizace Kroměříž také poskytnuta dotace
z Ministerstva zemědělství ve výši 25,4 mil. Kč na projekt
Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody
z prameniště Hulín. Dalších 178,8 milionů korun bylo
financováno z rozpočtu společnosti Vodovody a kanali-

zace Kroměříž, a. s. Jednou z podmínek přijetí dotací je
zajištění obnovy tohoto majetku postupným zvyšováním
ceny až k dosažení tzv. plně nákladové ceny služby. Tato
podmínka finanční udržitelnosti projektu se realizuje
prostřednictvím stanovených cenových rozmezí (minimální a maximální rozpětí ceny) pro vodu pitnou a vodu
odpadní dle finančních analýz jednotlivých projektů.
V roce 2019 byla společnosti schválena dotace z Operačního programu životního prostředí ve výši 40,564 mil. Kč
na dostavbu kanalizace a výstavbu ČOV Střílky. Dále byla
společnosti schválena dotace z Ministerstva zemědělství
programu Podpora výstavby a technického zhodnocení
infrastruktury vodovodů a kanalizací II ve výši 24,309
mil. Kč na obnovu vodovodního přivaděče Břest – Chropyně a výstavbu VDJ Chropyně. Dalších 75,46 milionu korun bude financováno z rozpočtu společnosti Vodovody
a kanalizace Kroměříž, a. s.
Cenová politika společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. je i přes soustavný tlak na nárůst cen vody
pitné a vody odpadní dlouhodobě utvářena tak, aby
udržovala výši ceny vody pitné a odpadní pod průměrem cen v České republice a zároveň byla schopna
zajistit zákazníkům vysokou kvalitu služeb v požadovaném rozsahu.
Ing. Ladislav Lejsal
ředitel společnosti
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Zahrádkáři z Holešova na Florii
Na oblastní výstavě, pořádané Územním sdružením
ČZS Kroměříž se v pavilonu „B“ výstaviště Floria představili zahrádkáři se svými výpěstky a výrobky pod názvem
“Jak chutná podzim“. Z naší ZO ČZS bylo vystaveno od 16
pěstitelů 27 vzorků ovoce, 48 vzorků zeleniny a také marmelády, sirupy a byliny. Na aranžmá, organizaci, odborné
poradě a službě v koutku pro práci s dětmi pracovalo během pěti dnů 10 našich členek a členů.
Naše město prezentoval i krásně a pracně zpracovaný znak z mechu a slaměnek, který vytvořila paní Renata
Dvorníková. Celým výstavištěm prošlo asi 10 000 lidí, kteří si
prohlédli, ohodnotili a případně ochutnali i naše produkty.
Vlasta Čablová

Gulášfest aneb gulášový trojboj v Centru pro seniory
Pořádání této akce bylo pro všechny její účastníky velkou výzvou. Nápad vytvořit tři týmy z řad našich uživatelů
a pokusit se uvařit tři druhy guláše vyvolal rozruch a nadšení.
Velký sál našeho domova se proměnil v jednu obrovskou kuchyni, všechny potřebné suroviny byly přichystány
a stejně tak i profesionální dozor, kuchařský mistr p. Šťastný, kterého vždy na podobných akcích rádi vítáme. Týmy
vyzbrojeny kuchyňským náčiním se mohly pustit do díla.
A tak naši kuchtíci loupali cibuli, čistili zeleninu, krájeli
brambory a přitom si vzájemně sdělovali svoje kuchařské
zkušenosti a rady. Za chvíli už se ze 3 velkých hrnců kouřilo,
bublalo a domovem se linuly vůně z fazolového, segedínského a buřt guláše. V průběhu vaření vládla dobrá nálada,
zaujetí z pracovní činnosti a zdravá soutěživost. Jakmile
bylo jídlo hotovo, mohla začít vzájemná ochutnávka.
A naši milou porotu, která vše bedlivě sledovala, nečekal vůbec snadný úkol. Kromě degustace a zhodnocení
všech tří pokrmů také vyhlášení vítězného guláše. To se ovšem nakonec ukázalo jako nemožné, jelikož všechny tři vý-

tvory byly vynikající a porota tedy přidělila každému týmu
stejný počet bodů a vítězství tak poprávu náleželo všem.
Na památku byl každý účastník ještě oceněn symbolickou
vařečkou.
Tato akce měla u našich seniorů velký ohlas, a to
nejen pro samotný kulinářský zážitek. Podstatné je,

že na přípravě jídla se vlastnoručně podíleli, procvičovali si
jemnou motoriku smysluplným způsobem a mnozí si tak
připomněli pracovní návyky. Pro jejich současný život mají
tyto aktivity velký význam a smysl. A to není málo.
odd. TERAPIE

Požární sport – úspěšná sezóna starších žáků SDH Ludslavice
Ludslavický tým mladých hasičů absolvoval v sezóně dvě
ligy soutěží v požárních útocích, a to Středomoravský pohár
mládeže (StmPM) a Zlínskou ligu mladých hasičů (ZLMH).
Kolektiv si v nich vedl velmi úspěšně, neboť obě tyto
ligy s přehledem ovládl a zvítězil.
Ve StmPM družstvo Ludslavic nasbíralo za sezónu
152 bodů před Rymicemi se 123 body a Rackovou se 121

body a v ZLMH měly Ludslavice 132 bodů, Štípa 102 body
a Rymice 100 bodů.
Starší žáci se zúčastnili celkem 28 závodů v požárním
útoku a svého nejlepšího času 13,04 sekundy dosáhli na
soutěži v Loučce.
Na domácí soutěži tým obsadil 3. místo s časem
14,81 s. Z Holešovské „pohárovky“ jsme si odvezli vítězství

a stejně tak i z Roštína. Ludslavičtí starší žáci zavítali také
na noční soutěže, a to v Oprechticích (okres FM), kde zvítězili s časem 13,54 s. a 1. místo obsadili také na prestižní
noční soutěži v Bochoři (okres PR), kde startovalo 65 družstev v naší kategorii, s časem 13,23 s.
V říjnu jsme v Ludslavicích uspořádali speciální soutěž v požárním útoku starších žáků nazvanou SUPERPOHÁR. Soutěž byla pouze pro pozvané nejlepší týmy z deseti
okresů. Závodu se zúčastnilo 24 družstev, která soutěžila
dvoukolově. Požární útoky byly opravdu velmi kvalitní
a vyrovnané. O tom svědčí fakt, že 11 týmů mělo výsledky
v rozmezí jedné vteřiny.
Vítězem SUPERPOHÁRU se stalo dívčí družstvo
z Panské Lhoty (okres JI) 13,01 s., 2. místo obsadily Výčapy
(okres TR) 13,41 s., 3. místo Mirošov (okres ZL) 13,48 s.,
4. místo Markvartice (okres TR) 13,52 s., 5. místo domácí
Ludslavice 14,16 s. a 6. místo Brazovice (okres FM) 14,19 s.
Jaromír Kojetský,
vedoucí družstva starších žáků SDH Ludslavice
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Výtěžek charitativní drakiády pomůže onkologicky nemocným pacientům
Sbor dobrovolných hasičů Holešov uspořádal drakiádu s pestrým programem a hlavně s chvályhodným
záměrem. Při registraci létajících draků bylo totiž možné
přispět na onkologicky nemocné pacienty. O to smutnější je to příběh, že se jedná o kolegy hasiče a jejich blízké
příbuzné. Tím pozitivem je pak částka, která se podařila
získat. Návštěvníci věnovali celkem 8 410 Kč.
Na hasičskou zbrojnici dorazily desítky účastníků.
Všichni návštěvníci mohli kromě pouštění draků zhlédnout ukázku kaskadérů, policistů, vyslechnout pěvecká vystoupení, naučit se házet tomahawkem a užít
si spoustu dalších aktivit.
Organizátoři děkují všem, kteří se zapojili, a městu
Holešov za podporu.
Hana Helsnerová

My fair D6K
Další, tentokrát už IV. divadelní přehlídku v kině Svět
Holešov zahájila v pátek 18. října dlouho očekávaná premiéra Divadla 6. května. Je skvělé, že pro řadu Holešováků je
nový divadelní kus v provedení ochotníků velkou událostí,
a proto byl velký sál kina včetně balkonů nabit k prasknutí.
Letos naši ochotníci nastudovali hru s názvem Zkoušíme
Pygmalion, aneb My fair Higgins, jakousi rozšířenou verzi
hry G. B. Shawa „Pygmalion“, světově proslavenou muzikálem A. J. Lemera s hudbou F. Loeweho „My Fair Lady“. Režie
se po několikaleté přestávce ujal Jan Nejedlý. Jednalo se
o opravdu velkolepou inscenaci. Velká scéna obkroužená
roletami, které sloužily jako kulisy, i jako projekční plátno
pro stínovou hru herců v protisvětle, byla bezesporu originální a zajímavá. Opravdu skvělé byly herecké výkony.
Zejména Jan Dobeš v roli profesora Higginse předvedl profesionální výkon. Zcela přirozeně a vyzrále působily Ivona
Vávrová v roli Higginsovy matky a Alena Směšná v roli jeho
hospodyně. Obě se v těchto rolích skutečně našly. Velkým
překvapením byl Jan Nejedlý, jehož Alfred Doolitle, Lízin
otec, byl báječný a byl snad nejkomičtější postavou hry.
Tři Lízy Doolitlové, které ve hře vystupovaly, byly dobré –
a každá z nich se přesně hodila na tu fázi Lízina života, kterou představovala. Helena Jandová zvládla skvěle neotesanou, ušmudlanou a prostořekou květinářku Lízu, Martina
Matelová zmatenou, vyděšenou a bránící se Lízu v procesu

výuky „nóbl“ jazyka a chování a Šárka Topičová už vychovanou Lízu, ze které se stala skutečná dáma. Kostýmy, včetně
svatebních rób, vtipně instalovaných do předsálí sálu kina
Svět, byly rovněž velmi dobré. K milým detailům patřilo pohoštění, nabízené představitelkami Lízy během přestávky
a vystoupení kouzelníka Radekra.
Možná trochu příliš usilovnou snahou o originalitu
se vyznačovala režie a úprava hry. Myšlenka udělat divadlo na divadle je samozřejmě zajímavá a může představení ozvláštnit či dokonce zlepšit. I když opravdu geniální
Shawova hra je sama o sobě skvělá, bylo by toto pojetí
pro ochotníky vhodné, kdyby spočívalo ve značném zkrá-

cení hry, která se předvádí jako vybrané obrazy ze zkoušky. Bohužel v našem případě zůstalo jen u několika málo
kraťoučkých scén hry na divadlo na začátku představení
a v jeho první polovině, potom už pojetí sklouzlo k interpretaci Shawovy předlohy bez odstupu „zkoušení“. Vložený text
ale už tak dlouhou hru ještě prodloužil a více než dvě hodiny
trvání bylo dost velkou zátěží jak pro diváky, tak pro herce,
kteří bojovali s velkým množstvím textu. I když postupné
střídání tří představitelek Lízy mohlo ulehčit zvládnutí této
náročné role a nutno přiznat, že charakterově i výrazově se
jednotlivé představitelky k jednotlivým fázím vývoje postavy skvěle hodily, na druhou stranu toto vnitřní alternování
poněkud zmátlo diváky. Zejména ti, kteří neznají ani Shawovu hru, ani Lemerův film, se v ději poněkud ztratili, jak
jsme po představení odposlechli. Pro amatérské herce bylo
také trochu nad jejich síly zvládnout tak dlouhou inscenaci,
což se projevilo v poněkud kostrbatém rytmu replik, takže
inscenaci by chtělo ještě trošku zažít a „uležet“.
V každém případě ale D6K prokázalo opravdu vysokou úroveň hereckého ansámblu a nutno jim složit velkou
poklonu. Bravo!
Karel Bartošek
P.S. A drobné role Luďka Maňáska a Jardy Svobody,
pojaté s velkým nadhledem, byly skvělým komickým oživením celé inscenace.

V kině hráli ochotníci - jaké to bylo?
Děkuji našim ochotníkům za skvělý zážitek z představení Zkoušíme Pygmalion dne
18. 10. 2019. Obdivuji nejen herecké výkony, ale také odvahu „nést svou kůži na trh“. Poděkování patří i rodinám členů souboru, které ochotníky v jejich zálibě podporují, či jí alespoň
neodporují. Jistě není vždy příjemné strpět čas, který rodina svého blízkého doma postrádá.
Tím navážu na organizaci prodeje vstupenek. Jistě lze pochopit, že výše uvedené rodiny
budou mít v sále při představení „protekční místo“. Zaslouží si ho.
Hůř lze pochopit realitu. Při koupi vstupenek v předprodeji mi bylo řečeno, že si nelze
zakoupit místo na konkrétní sedadlo, ale můžeme přijít dřív, abychom si místo vybrali. V den
D tedy čekáme před ještě zamčeným kinem. Později celá natěšená téměř běžím do sálu. Paní
otevře dveře a okamžitě přijde rozčarování a vztek. Sál je již z velké části obsazen jmenovkami.
Přesto máme štěstí - zřejmě je neoblíbená 1. řada. Pro nás je situace šťastně vyřešena. Nálada
se však příliš nelepší. Hořkost zůstává. V sále zaznívají vzájemně podobné poznámky typu „tak
toto naposledy“, „víckrát mě tu neuvidí“.
Ano. Ti, kterým stálo za to přijít až hodinu před začátkem představení a čekat na své vyhovující místo, ostrouhali. Zůstává tedy otázka: „Proč není ochota zajistit prodej vstupenek přímo

na konkrétní řady a sedadla?“ Zjistím-li při zahájení
prodeje, že jsou všechna pro mě vyhovující sedadla
již po známosti předem vyprodána, otráví mě to,
ale mám možnost se rozhodnout, zda chci či nechci
do kina přijít. Pak vím, s čím můžu počítat, a nemusím
přešlapovat před zamčenými dveřmi kina kvůli „obsazeným“ sedadlům těch, kteří „přišli ještě dřív“.
Jde nejen o princip pána a kmána, ale také
o to, že pokud konkrétně na nás zbyde místo někde
v desáté řadě či v nevhodném úhlu na okraji řad,
budu vidět jen rozmazané postavy a můj šestaosmdesátiletý otec nebude nic slyšet.
Na závěr ještě jednou děkuji hercům za jejich výkon, kterým dokázali můj vztek utišit. Tak snad příště
na shledanou?
Hodoušová Alena

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040
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První „Zlaté oříšky“ Zlínského kraje byly rozdány
V holešovském zámku se představily šikovné děti
Zlínského kraje. Porota z 12 finalistů vybrala ty nejtalentovanější a ty ocenila Zlatými oříšky. Vůbec první takové
ocenění ve Zlínském kraji získal taneční pár Martin Novák
a Natálie Vališová, další zlatý oříšek získaly krasojezdkyně na
kole Tereza Buršíková a Kateřina Návojová a třetím oříškem
byl oceněn Kryštov Vaněk – fotograf, hudebník a sportovec.
Starosta města Holešova Rudolf Seifert předal Zlatý
oříšek taneční skupině Happy dance.

Diváci ocenili v diváckém hlasování krasojezdkyně Terezu Buršíkovou a Kateřinu Návojovou, které za svůj výkon
obdržely dort.
Diváky i porotu uchvátily výkony všech finalistů, kteří
mimo jiné obdrželi hodnotné ceny od sponzorů a od nadace Zlatého oříšku. Mládež opět dokázala, že v ní dřímá
opravdový talent. A ten je potřeba nechat růst a podporovat.
Hana Helsnerová, foto L. Polišenská

„Je pro mne radost a čest mít vítězné ocenění krajského kola Zlatého oříšku. Děkuji ředitelce volnočasového
střediska TYMY za uspořádání soutěže s dlouholetou tradicí i v našem městě. Děkuji však především učitelskému
sboru Gymnázia L. Jaroše za podporu nejen v soutěži, ale i ve vzdělání a mé tvůrčí činnosti. Účast v soutěži vřele
doporučuji všem mým vrstevníkům, všem, kdo s láskou a radostí dělá to, co ho baví.“ Kryštof Vaněk

Na holešovském vlakovém nádraží si můžete půjčit knihu, město
se zapojilo do projektu Kniha do vlaku
Městská knihovna v Holešově uzavřela se státní organizací Správa železniční dopravní cesty smlouvou na
dobu neurčitou. Pokud se provoz miniknihovničky na holešovském vlakovém nádraží osvědčí, nic nebrání tomu,
aby do budoucna fungoval bez omezení.

Městská knihovna Holešov se zapojila do celorepublikového projektu KNIHA DO VLAKU. Na začátku
listopadu umístila do vestibulu holešovského vlakového
nádraží regál s knihami, které získala z darů svých čtenářů. Cestující si mohou knihy volně půjčovat, nechat si
je nebo odevzdat v kterékoliv zúčastněné stanici. Knihy
jsou označené štítky knihovny, díky tomu bude možné
na vlastní oči sledovat, jak budou putovat po Česku.
„Zvolili jsme decentní šedý regál a postavili jej do
levého rohu při vstupu do haly, aby byl dostupný, lidé
si mohli v klidu vybírat a zároveň nic nebránilo provozu.
Vybrali jsme především beletrii a knihy pro děti,“ řekla
vedoucí holešovské knihovny Irena Železná a upřesnila,
že do pěti polic se vešlo asi dvě stě padesát titulů.

Nekomerční projekt Kniha do vlaku spustila v roce
2014 mikulovská knihovna. Postupně inspirovala další
města v zemi a dnes si knihu na vlakovém nádraží může
cestující půjčit na více něž sto místech. Nejblíže Holešovu
je to Hulín. Cílem je rozšíření čtenářství, budování vztahu
ke knihám a propagace českých knihoven.
Dana Podhajská

Hrad Kurovice: dům plný tajemství
Řinčení zbraní, páni v lesklé zbroji, číše plné dobrého
vína, urozené paní v nádherných šatech. Zatouláte-li se
na svých výletech po Kroměřížsku na hrad v Kurovicích,
tohle všechno vám okamžitě vyvstane na mysli.
Stranou vesnické návsi tu stojí středověký hrad. Kromě toho, že byste se z něj mohli učit historické stavební
slohy, je to taky hrad plný tajemství. Jdete s námi dál?
Tak tedy pozor na hlavu. Zárubně tady nejsou vysoko. Spolu s místním kastelánem a správcem Martinem
Malinou vcházíme na nádvoří uprostřed hradu. Kolem
se zvedají neomítnuté kamenné stěny, všude jsou pytle
s cementem, kyblíky a desky. Na hradě se pracuje prakticky non-stop. Dostat se sem proto můžete jen v době,
kdy se tu konají Historické dny a jiné akce. Nebo když se
ohlásíte předem, aby se nestalo, že přijdete k úhoně.
Hrad tu stojí od 13. století a pro historiky je neuvěřitelně cenným dokladem slohů a historického vývoje.
Zatímco dnes je to kompaktní stavba, která vypadá jako
celkem pravidelný kvádr, kdysi dávno to byla obdélníková
budova se samostatně stojící věží. Kolem dokola se ještě
dodnes dochovaly zbytky opevnění, kamenné rámy oken
na strohé kamenné fasádě upozorňují na stavební úpra-
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vy, kterými hrad prošel za všechna ta staletí. Není divu,
že dnes hrad vypadá jinak. Po staletí si jej lidé přizpůsobovali životu. Bydlely tu šlechtické rody, ale v době nedávno minulé tu byly také obecní byty. Dovedete si asi
představit, jak to teď uvnitř vypadá.
Občanské sdružení Tvrz Kurovice má s opravami plné
ruce práce. Postupně se snaží hradu navrátit jeho původní
gotickou čistotu a strohost, opravuje sály, střechu, schodiště, okna, přístěnky i dlažbu. A právě při těchto pracích
tu nedávno našli něco jedinečného. Pod vrstvami omítek
objevili židovské nápisy, které svědčí nejen o tom, že tu
Židé bydleli, ale také o tom, že se po hradu mohli volně
pohybovat, a že jim tedy nebyla vězením ale domovem.
Alespoň na nějaký čas. Nejspíš tu našli útočiště Židé
z východní Evropy, kteří prchali před krvavým povstáním.
Hrabě Jan z Rottalu v té době potřeboval nové pracovní
síly do válkou zničeného panství a uprchlíky nejspíš ubytoval přímo v Kurovicích.
Pečlivě vyvedené nápisy ale nejsou jediným svědectvím jejich pobytu. V prvním patře nad schody, v místě,
které byste snadno přehlédli, i kdyby vás na ně někdo
upozornil, je nápis další, objevený nedávno. Dětskou ru-

kou ve výšce metr nad zemí tu stojí: Napsal Jochanan, syn
Šimšona. Jestlipak za to taky dostal nějakou za ucho?
Kurovický hrad má před sebou ještě dlouhou cestu.
Postupné odkrývání stavebních nánosů, přístavků a přístěnků ještě zabere spoustu času. Bude ale krásné sledovat, jaká tajemství se v jeho zdech, sklepeních a výklencích ještě objeví.
Poznávejte s námi známá i neznámá místa našeho
regionu každý týden na www.region-kromeriz.cz.
Zdroj: Kroměřížsko - sdružení pro cestovní ruch, z. s. s
podporou Zlínského kraje.

www.holesov.cz

VÝROČÍ

VÝROČÍ - PROSINEC
1. 12. 1709

Narodil se RICHTER František Xaver, spoluzakladatel tzv. mannheimské školy, hudební skladatel, houslista a pěvec. Hudební vzdělání získal ve Vídni, Itálii, Francii, Holandsku,
Anglii. Od roku 1737 působil jako zpěvák - basista v knížecích službách ve Stuttgartu a Ludwigsburku ve dvorní kapele. Poté jako ředitel klášterní kapely Rytířské akademie
v Ettalu, kde napsal několik skladeb, např. „Italské oratorium“. V roce 1740 získal místo kapelníka v Kemptenu ve Švábsku, od roku 1747 působil 22 let jako houslista, hudební
skladatel a zpěvák - basista u kapely falckého kurfiřta v Mannheimu. Zde byl roku 1768 jmenován dvorním komorním skladatelem. V roce 1769 odešel do Štrasburku, kde
obdržel místo kapelníka dómského sboru v katedrále Notre Dame. K světským skladbám patří zejména symfonie, jichž složil 68, dále smyčcová kvarteta, klavírní koncerty,
sonáty, tria a dueta. Jeho skladby vycházely tiskem v Amsterodamu, Paříži i Londýně. V zahradě holešovského zámku mu byla odhalena busta (v roce 1959 při oslavách 250.
výročí narození), dílo akademického sochaře Jana Habarty. Pamětní deska pochází z roku 1969. Při oslavách v roce 1959 a 1989 byly vydány pamětní medaile, které navrhl
akademický sochař Vladimír Kýn. (†12. 9. 1789 ve Štrasburku) - 310. výročí narození a 230. výročí úmrtí
2. 12. 1929 Zemřel ČERVINKA František, učitel, botanik, národopisný pracovník, sběratel lidových písní, včelař, florista a malíř rostlin. Vystudoval učitelský ústav v Brně, nastoupil jako
podučitel roku 1881 v Prusinovicích. V dubnu 1884 složil zkoušku učitelské způsobilosti a od 1.9.1884 byl ustanoven definitivním učitelem v Tučapech a od r. 1888 jako definitivní nadučitel působí opět v Prusinovicích. Sociální buditel a nadšený vlastenec, znalec rostlinopisu podhostýnské květeny. V Holešově vedl včelařský kroužek, zasloužil se
o pozvednutí včelařství v celém okolí města. Podílel se na zřízení Rolnického akciového cukrovaru v Dřevohosticích. S láskou sbíral lidové písně i s nápěvy z oblasti Prusinovic,
Pacetluk, Tučap i Holešova. Jeho sbírka se stala součástí Bartošova díla „Národní písně moravské“. Zajímal se též o dějiny a vlastivědu míst, kde učil. Při odchodu do důchodu
jej obecní zastupitelstvo Prusinovic jmenovalo čestným občanem obce. (*26. 6.1858 v Lošticích) – 90. výročí úmrtí
18. 12. 1929 Zemřel JANOCH Heinrich, klavírista a pedagog. Studoval klavír na vídeňské konzervatoři, roku 1879 byl povolán do vídeňské dvorní opery, kde byl činný dalších sedm let, byl
profesorem na bývalé vojenské reálce v Hranicích na Moravě a pak v Brně, kde působil jako učitel hry na klavír a klavírní virtuos. (*3. 1. 1858 v Holešově) – 90. výročí úmrtí
20. 12. 1829 V Míškovicích se narodil GÁBA František, kněz, stenograf, průkopník českého těsnopisu. Studoval v Kroměříži německou hlavní školu, v letech 1845-1852 piatistické gymnázium. Následovalo studium bohoslovectví v Olomouci, roku 1857 byl vysvěcen na kněze. Působil v Kateřinkách u Opavy, na Mírově (provinciál trestanců), Ženklavě u Nového
Jičína a od roku 1890 byl farářem ve Skrbeni. Znalec polštiny a ruštiny. Na základě Gabelsbergerových znaků sestavil samostatnou těsnopisnou soustavu pro ruštinu a slovanské jazyky, která se však neujala. († 7. 11. 1896 Skrbeň u Olomouce) – 190. výročí narození

Holešov navštívil oblíbený kněz Zbigniew Czendlik
Podzimní středeční večer 17. 10. byl v Holešově
ozvláštněn vzácnou návštěvou. Pozvání kavárny Biograf
café přijal oblíbený kněz Zbigniew Czendlik. Jeho osobitý humor, přístup k životu, bohaté zkušenosti a postřehy,
byly pro diváky jedinečným antidepresivem. Jeho moudrost, kterou je ochoten sdílet s ostatními, je nejlepším
kázáním. Máme se čemu učit, náhled, který má na život
je pro spoustu lidí motivací. Není přeci nad to vidět, jak
někdo víru žije, nikoliv o ní jen mluví. V tomto je kněz,
který žije lidský život, nenahraditelný. Děkuji Zbigniewu
Czendlikovi za jeho návštěvu i inspiraci. Budu věřit,
že se ještě někdy v Holešově potkáme, i když cesta vede
přes Přerov, což je zdlouhavé a stresující. (jak „Zibi“ uvedl
na přednášce, že tohle nečekal). Děkuji kavárně Biograf
café za skvělý nápad pozvat tohoto vzácného muže
do našeho města. Veronika Lišková

Třetí část novény
ke sv. Janu Sarkandrovi

PŘÍPRAVA NA TŘÍKRÁLOVOU
SBÍRKU 2020

Opravdu mimořádně významné výročí 400. let od mučednické smrti holešovského svatého – sv. Jana Sarkandra – si naše město připomene jak 17. března, kdy byl
v roce 1620 v Olomouci umučen, tak na začátku května, kdy se uskuteční jak slavná pouť
ke sv. Janu Sarkandrovi, tak tomuto výročí budou věnovány tradiční Dny města Holešova
a 6. května oslavíme jeho svátek. Římskokatolická farnost v Holešově začala s přípravou
připomínky tohoto výročí už v srpnu letošního roku – každý 17. den v měsíci počínaje srpnem
se koná tzv. novéna – slavnostní bohoslužba a modlitba ke sv. Janovi Sarkandrovi, na kterou
zve holešovský děkan a farář P. Jarzy Walczak některého z významných kněží a teologů, kteří
mají k Sarkandrovi co říci. A jak sám název napovídá, novéna se skládá z devíti částí, takže
těch bohoslužeb bude až do vrcholu oslavy tohoto svatého celkem devět. Ve čtvrtek 17. října
tak navštívil Holešov rektor arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci P. Pavel Stuška,
který ve velmi lidském a milém projevu vzpomenul vztah bohoslovců k tomuto svatému,
který je provází během celého studia a je jakýmsi jejich patronem.
Karel Bartošek

S připravovanou již tradiční akcí Tříkrálová sbírka 2020 se obracíme na vás,
občany města Holešova a prosíme o vaši pomoc. Charita Holešov by ráda touto cestou vyzvala všechny z vás, kteří mají chuť a odvahu se s námi zapojit do realizace této
sbírky. Pro utvoření skupinek potřebujeme dobrovolníky z řad dospělých, coby
vedoucího skupinky.

TKS 2020 se uskuteční v sobotu 11. ledna 2020!!!
V případě zájmu se prosím nahlaste v pracovní dny v době mezi 8:00 – 12:00 hod.
na tel. číslech 733 741 907 nebo v budově Charity Holešov na ulici Tovární 1407, nebo
na e-mail: pastorace@holesov.charita.cz. Přihlašovat se můžete do 18. 12. 2019.
Předem děkujeme a těšíme se na spolupráci.
Leona Machálková
(Koordinátor dobrovolníků pro TKS 2020)
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Krajské kolo Dětské PORTY + MELODIE v Holešově letos již po jedenácté!
PS Mirko Očadlíka, Holešov ve spolupráci s SVČ –
TYMY Holešov uspořádali dne 2. 11. 2019 již 11. ročník
oblastního kola Dětské porty a Melodie 2018. Tato pěvecká soutěž již tradičně nese název „Všetulské dostavník“. Jde o soutěžní přehlídku interpretační i autorské
tvorby jednotlivců a skupin orientovaných do různých
hudebních žánrů a věkových kategorií. Soutěž je postupová a účastníci mohou postoupit do republikového
finále. Tato soutěž je součástí Pionýrského Sedmikvítku,
který vyhlašuje Česká rada Pionýra.
Porota měla velmi složitou úlohu vybrat mezi zúčastněnými zpěváky ty, kteří postoupí do celostátního
finále. V porotě zasedli odborníci na slovo vzatí: Zuzana
Kantorová, pedagog, členka pěveckého sboru Národního
divadla v Brně, Petra Malotová, organizační pracovník
a Mirek Řeha – dlouholetý hudebník, učitel zpěvu.
Oblastní kolo této pěvecké soutěže je společné pro
kategorie Dětské Porty i Melodie. Dětská Porta byla
zahájena v roce 1991 a postupně se k ní přidala také
kategorie Melodie. Porota vybírala postupující do obou
těchto celostátních republikových kol. Finále Melodie se
bude konat v lednu v Českých Budějovicích a finále Dětské Porty se uskuteční v květnu v Kroměříži.

Oblastního kola se zúčastnilo celkem 65 mladých
zpěváků, kteří soutěžili v několika kategoriích. V rámci
Porty získal od poroty postup do finále táborový oddíl
Kamarádi PS M. Očadlíka Holešov, dále Ladislav Pešák,
Julie Weigelová, Tereza Pospíšilová, Pavla Jakšová s doprovodem a duo Eliška Loučková a Magdalena Nohýlová. V Melodii postupuje do celostátního finále v Českých
Budějovicích Jiří Žaludek, Ondřej Regent, Sofie Červen-

ková, Matyáš Matějka, Aneta Měsícová, Vendula Silná,
Kryštof Vaněk, Barbora Vaňková a dvě hudební kapely
- ON POINT a OUT OF NOWHERE z Napajedel.
Pamětní listy a dárky všem účinkujícím a diplomy
společně s postupovými listy vítězům předávala společně s členy poroty místopředsedkyně České rady Pionýra
Darina Zdráhalová.
Také diváci hlasovali a v diváckém hlasování zvítězil
Ladislav Pešák a duo František Oharek a Pavel Škubař.
Pro soutěžící byl připraven bubenický workshop s Radkem a Lukášem. Všichni účastníci si to moc užili.
Celou soutěž moderovala Bára Winklerová a o zvuk
se postarali Mirek a Radim Olšákovi. Děkujeme všem
členům poroty za jejich ochotu a profesionální přístup.
Děkujeme také všem soutěžícím, porotě, organizátorům, moderátorce a hostům.Všem postupujícím do
republikového finále Dětské porty a Melodie držíme palce. Velký dík si zaslouží také všichni partneři a sponzoři
– krajský úřad Zlínského kraje - odbor kultury, město
Holešov, MŠMT, SVČ – TYMY, Vladan Daněk, Olomoucko-Zlínská KR Pionýra a holešovské POE-POE.
Těšíme se na další setkání s mladými pěveckými
talenty.
Jarmila Vaclachová

Kulatý stůl se starostou města Holešova
SVČ TYMY se v letošním roce zapojilo do projektu
Erasmus+ pod názvem „Kulatý stůl“. Jedná se o zapojení
mladých lidí do veřejného života v rámci našeho města,
v rámci kraje i v rámci ČR.
Ve čtvrtek 31. 10. se uskutečnila beseda se starostou města Holešova panem Rudolfem Seifertem. Této
besedy se zúčastnili zástupci všech holešovských základních škol a také další aktivní mladí lidé z našeho města.
Beseda probíhala v neformálním duchu, mladí lidé měli
na starostu města spoustu dotazů a podnětů. Setkání
bylo velmi podnětné. Pan starosta vysvětlil účastníkům
setkání, jak se sestavuje rozpočet města a jaké položky
obsahuje.
Tohoto setkání se zúčastnili také naši zahraniční
dobrovolníci projektu Evropského sboru solidarity –

Fernardo ze Španělska a Zuela z Itálie. Pana starostu
zajímaly také postřehy těchto mladých lidí ze zahraničí
– jak se jim líbí v našem městě a zajímal se také o to,
proč se zapojili do tohoto projektu a co od něj očekávají.

Popřál jim, ať se jim v Holešově líbí a prožijí tady
krásný a zajímavý rok.
Mgr. Jarmila Vaclachová

Zasedání PDM se tentokrát uskutečnilo v SVČ TYMY
Ve čtvrtek 17. října se uskutečnilo pravidelné zasedání Parlamentu dětí a mládeže našeho města. Tentokrát
se členové PDM sešli ve Středisku volného času TYMY
ve Všetulích.
Na programu jednání byla příprava akcí – Plyšák pro
radost, Volební zasedání PDM, Beseda se starostou města, Projekt u kulatého stolu atd..
Zástupci jednotlivých škol seznámili ostatní s aktivitami na svých školách. Členové PDM si také zvolili své zástupce do KPDM a projednali možnost zúčastnit se rozšířeného
zasedání NPDM, které se uskuteční v listopadu v Praze.
Další zasedání PDM v Holešově je plánováno na 21. 11.
na 15:30 hodin v SVČ TYMY.
Mgr. Jarmila Vaclachová, koordinátorka PDM
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TYMY - plán akcí
LISTOPAD:
20. 11. Čaj o páté – posezení v čajírně u čaje, anglická konverzace s Aminou
21. 11. Výroba vánočních mýdel – od 16:30 hod
22. -23.11. Noční deskohraní – od 18 hod
24. 11. Sedmikvítek – Republikové finále taneční
soutěže Sedmikvítek – různé taneční styly od 11 hod
27. - 28. 11. Vánoce na Hané a Valašsku – tradiční
dopolední program pro děti MŠ a ZŠ,
rezervace předem
27. 11. Výroba adventního věnce – od 17 hod
28. 11. Rozsvícení vánočního stromu – od 16:30
29. 11. Centrum preventivní medicíny – od 9 – 18
PROSINEC:
OD 4. 12. BUDE PROBÍHAT VÝSTAVA BETLÉMŮ – kdo
má zajímavý BETLÉM a může ho zapůjčit, prosím přineste do konce listopadu, děkujeme
3. 12. Festival deskových her v SVČ – TYMY
4. 12. Mikulášská dílnička
7. 12. KOUZELNÉ PUTOVÁNÍ ZA MIKULÁŠEM – registrace od 16 do 17 hodin v podloubí zámku, putování
povede zámeckou zahradou a ukončení bude v Drive
klubu s programem a mikulášskou diskotékou a programem
8. 12. Pohádka pro děti – od 16 hodin
9. 12. Vánoční turnaj ve stolním tenise – od 16:30
9. – 13. 12. Plyšák pro radost – dětská charitativní
sbírka na náměstí Ed. Beneše od 15:30 do 18 hodin
11. 12. Celé Česko zpívá koledy - v 17:30 hodin
na náměstí E. Beneše u vánočního stromečku.
12. 12. Vánoční pohlazení od 16.00
13. 12. Předvánoční miniturnaj ve stolním fotbálku
13. – 14. 12. Vánoční noční deskohraní
14. 12. Zájezd na vánoční jarmark – Rožnov pod
Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě
16. – 20. 12. Vánoční dílnička pro děti
19. 12. Vánoce ve světě
21. 12. Předvánoční Vídeň
22. 12. Zvonečkové koledování se Zrníčkem
30. 12. Noční pochod pro prales – sraz ve 14 hodin
Obecní úřad Rusava, trasa: Rusava – Hostýn – Rusava

Broučci a berušky se svými světýlky se vydali
na pochod městem Holešov
V pátek 1. 11. pořádalo SVČ - TYMY již 17-tý ročník „Slavnosti broučků“. Akce byla zahájena na náměstí
E. Beneše u kašny, kde nejdříve proběhlo vyhodnocení
vlastnoručně vyrobených lampionů a kostýmů berušek
a broučků. Poděkování si zaslouží všichni dospěláci, kteří
dětem s výrobou lampionů pomáhali. Podle samotných
dětí to byly hlavně maminky, které s dětmi lampiony vyráběly. Průvod vedený mladými hasiči se vydal centrem
města k nádraží, odtud přes Kráčiny až do Všetul. Zde
byla akce ukončena na nádvoří SVČ TYMY.

Ukončení připravila Olga Pešková se svými malými
svěřenci z kroužku Baby dance ve spolupráci s Pavlou
Hudečkovou a dětmi z latinsko-amerických tanců.
Krátký příběh rodiny broučků zakončila podzimní
královna, která broučky a berušky uspala a všechny
ostatní zahalila do podzimního závoje.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci této akce. Velké poděkování si zaslouží Městská
policie Holešov za zajištění bezpečnosti a také mladí hasiči
ze Sboru dobrovolných hasičů. Děkujeme Lukáši Leškovi za
ozvučení akce. Moc se těšíme na další společné setkávání
v průběhu podzimu i zimy. Akce se uskutečnila v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzva 63.
Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ – TYMY

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN:
17. 1. 2020 – Ples TYMY – od 20 hodin
19. 1. 2020 – Soutěž folklórních tanců
25. 1. 2020 – Dětský karneval – od 15 hodin
30.1 – 2. 2. 2020 Ledová Praha –zájezd pro děti i
dospělé, návštěva různých muzeí, památek, koncert
Děti dětem, bližší informace v kanceláři TYMY, přihlášky do 15. 12. 2019
SPECIÁLNÍ NABÍDKA NA ZIMU - Lyžařská a snowboardová škola pro žáky 1. stupně s kvalifikovanými
instruktory lyžařské školy ESKIMÁK v termínu 20.
– 24. ledna 2020(pondělí až pátek po vyučování).
Výcvik bude probíhat ve SKIareálu Troják. Předpokládaná cena je 2.500,- Kč (v ceně je zahrnuta doprava, instruktoři, pitný režim a svačinka). Možnost
zapůjčení lyžařského vybavení za příplatek 550,- Kč.
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Monika Jindrová Přebornicí ČR
Holešovští judisté mají za sebou náročné dva měsíce závodní sezóny, které završili výborným výsledkem na
Přeboru ČR. V uplynulém měsíci září se v Brně konal opět
Český pohár, silně obsazený kvalitní mezinárodní turnaj.
Zde holešovský klub reprezentovali závodníci Jakub Bárta, Petr Bárta, Jakub Hanák a Monika Jindrová. Pouze
však Monice se podařilo v kategorii mladších žákyň ve
váze do 36 kg vybojovat bronzovou medaili. Následoval
taktéž velice kvalitní mezinárodní turnaj v Považské Bystrici na Slovensku, který se konal 5. 10. 2019. Zde v kategorii mláďat získala Alenka Jindrová stříbro, v kategorii
mladších žáků Jakub Bárta obsadil taktéž druhé místo
a v kategorii starších žáků vybojoval Jakub Hanák bronz.
Vrcholem sezóny 2019 byl Přebor ČR mladších
a starších žáků a žákyň. Za klub SKP Holešov se kvalifikovali v kategorii mladších žáků Jakub Bárta, v kategorii
mladších žákyň se bez kvalifikace zúčastnila Monika
Jindrová a v kategorii starších žáků se kvalifikoval Jakub
Hanák. Premiéra na republikovém přeboru Jakubovi

Bártovi bohužel nevyšla, kdy vypadl hned v prvním kole.
Kubovi Hanákovi taktéž nepřálo štěstí a i on vypadl taktéž v prvním kole. Závodní bilanci se podařilo zachránit
Monice Jindrové, která s přehledem porazila všechny tři
soupeřky, prošla celým závodním pavoukem a získala
pro náš klub nejcennější medaili – zlatou v kategorii do
36 kg. Monika tak po velice dlouhé době vybojovala pro
SKP Holešov titul přebornice ČR, za což jí patří velký dík.
Výborný výsledek na Přeboru ČR nám ukazuje,
že náš klub jde tím správným směrem, základna se postupně rozrůstá a začínáme vozit medaile z kvalitních
Českých pohárů a nyní i z Přeboru ČR. Vše je dlouhodobý
proces, za kterým stojí spolupráce trenérů a taktéž spolupráce všech našich mladých judistů, kteří spolu trénují, jelikož je judo sportem, ve kterém potřebuje závodník
vždy někoho, s kým může trénovat a tím se tak sám
zlepšovat a posouvat se dále ve svých výkonech. Proto
patří náš dík i všem ostatním, kteří medaile nepřivezou,
ale jsou výbornými parťáky na tréninku pro ty, kteří medaile na turnajích vyhrávají. Za stávajících podmínek se
nám postupem času zajisté podaří přivést více než jednu
medaili z Mistrovství ČR. Dalším z pozitivních znamení
může být také to, že výše uvedený Jakub Hanák, v současné době starší žák, se začal účastnit dorostenecké ligy
(jedná se turnaj družstev) za judistický klub z Hranic,
v lize startuje ve váze do 50 kg a získává tak další cenné
zkušenosti, i když nyní startuje ještě v kategorii starších
žáků. Děkujeme tedy VŠEM našim členům za to, že se
s námi podílí na zlepšování našeho klubu a přejeme další
úspěchy v následujících měsících.
Stále taktéž platí nábor nových členů – dětí, chlapců i děvčat, ve věku od 6 let (od školního věku), kteří
mají zájem o judo. V případě zájmu kontaktujte trenéry
dle informací zveřejněných na sociálních sítích, popř. se
zájemci mohou přijít osobně podívat na tréninky, které
probíhají každé úterý a čtvrtek od 16:15 hod. v SPŠ MV
Holešov.

Tučapský trap 2019

Šampion thajského boxu

V sobotu 19. října 2019 přivítala střelnice „Na Stráňách“ 27 příznivců sportovní
brokové střelby na již tradičním závodu „Tučapský trap“. Pořadatelem byl Myslivecký
spolek Háje Tučapy – Bořenovice. ZH

Jan Sklenář z Holešova se dne 9. 11. v italském Miláně stal amatérským šampionem organizace WFC v Thajském boxu, kdy ve finále porazil domácího reprezentanta
před časovým limitem ve druhém kole.
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Holešovské mažoretky Lentilky jsou nejlepší v Evropě
Vytouženou zlatou medaili a titul mistra Evropy získaly v neděli 13. října 2019 v Itálii mažoretky Lentilky.
V přímořském letovisku Lignano Sabbiadoro se konal
již 23. ročník Mistrovství Evropy mažoretek pořádané
nejstarší a největší evropskou asociací NBTA Europe (National Baton Twirling Association). Letos se ho účastnilo
15 evropských zemí a česká výprava čítala na 120 soutěžících. Naše Lentilky zde reprezentovaly město Holešov
a jako jediné i Zlínský kraj.
Tomuto úspěchu Lentilek však předcházela složitá
cesta. Nejprve musely holešovské mažoretky během
jara absolvovat všechna postupová kola v rámci série
soutěží Národního šampionátu Svazu mažoretek a twirlingu NBTA ČR. Díky vítězství na červnovém Mistrovství
České republiky v Poděbradech získaly Lentilky nominaci
a možnost vůbec poprvé závodit na tomto prestižním
evropském klání. V minulosti nás v zahraničí reprezentovala skupina Arabelky, které několikrát vybojovaly
titul Vicemistrů Evropy. Některé z nich jsou právě dnes
trenérkami našich úspěšných Lentilek.

Na samotnou cestu se holešovské mažoretky vydaly
už ve středu večer. Jejich cílem byla olympijská vesnice
Bella Italia v Lignanu, která všem účastníkům poskytovala svým velkým množstvím sportovišť a dostatkem
ubytovací kapacity perfektní podmínky pro konání evropského mažoretkového klání. Ve čtvrtek byly na programu prostorové zkoušky v hale a slavnostní zahájení.
V pátek a sobotu měly holky roli fanoušků a užívaly si tak
na tribunách skandování a podporování české výpravy.
Soutěžním dnem pro nás byla až neděle dopoledne, kdy
se děvčata předvedla v disciplíně Traditional Majorettes
Corps ve věkové kategorii juvenile (děti). Od brzkých
ranních hodin probíhaly přípravy – česání, malování,
rozcvičení. Jsem velmi pyšná na všechny naše mažoretky, jak perfektně a odhodlaně své soutěžní vystoupení
zvládly. Bylo to opravdu náročné. Přeci jen už se projevovala únava a nervy pracovaly. Říká se, že štěstí přeje
připraveným, a to naše děvčata opravdu byla. Trénovala
nepřetržitě i během letních prázdnin a jejich snaha byla
odměněna.

Od všech porotců obdržely za svůj excelentní výkon
1. místo a s velkým bodovým odstupem za sebou nechaly soupeřky z Chorvatska, Itálie, Anglie a Bulharska.
Obrovskou zásluhu na tomto úspěchu má především trenérka Jolana Saibertová, která s děvčaty trávila
na trénincích nejvíce času a vzorně je na soutěže připravila. Společně s ní to byly i trenérky Barbora Maťová,
Kateřina Lucká, Agáta Horáková a také rodiče a fanoušci
mažoretek, kteří vždy motivují děvčata k výborným výkonům.
Každá taková zahraniční výprava je pro náš klub
velmi finančně náročná. Jsme skutečně vděčné za to,
že se vždy najde spousta podporovatelů, díky kterým se
můžeme těchto akcí zúčastnit. Patří mezi ně především
město Holešov, Zlínský kraj, Nadace Synot a další firmy
a dárci z Holešova či okolí.
Fotografie a videa najdete na facebookovém profilu
Mažoretky Holešov.
Mgr. Lenka Klepalová
Mažoretky Holešov, z.s.

Lukáš Janiš vícemistr Moravy
Holešovský motokrosový závodník Lukáš Janiš
(2002). Po přestupu do silnější třídy MX2-kde se závodí na čtyřtaktních strojích o objemu 250 ccm. Dokázal vybojovat celkové 2.místo v seriálu Mistrovství
Moravy. Do posledního závodu,který se jel na konci
září v Opatově, sváděl Lukáš boj o celkové 1. místo,
ale závod mu nevyšel. A tak malý bodový rozdíl, který
měl, už nedokázal stáhnout. S celkovým druhým místem je ale Lukáš spokojený a o to má větší motivaci
do příští sezony. To vše je i zásluhou našich partnerů, kteří při nás stáli. Brumla Racing Team, za který
Lukáš startoval a regionální partneři: Město Holešov,
Wastex, Vydona, Raab computer, LSC-Brázdil, Pneu
Záruba KM, Autoškola Dohnal, Raval interier, Rapeco,
R. Herman, 2DR, Čerpací stanice Stará Ves, SV34.
Moc vám děkujeme a vaší podpory si velmi vážíme. Ahoj v sezoně 2020 JL#741.
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Volejbalisté SKP Holešov zatím neporaženi
VK MEZ Vsetín - SKP Holešov 0:3 (-22,-17,-23)
a 0:3 (-22,-19,-17)
Volejbalisté SKP Holešov vstoupili do nové sezóny
přeboru zlínského kraje úspěšně. Do kádru SKP se od této
sezóny vrátil odchovanec Lukáš Janečka a společně s ním
nová naděje Lukáš Herman. Tým, který obhajuje vítězství v krajském přeboru z minulého roku, navázal na své
výborné výkony z loňské sezóny na půdě VK MEZ Vsetín.
Do prvního zápasu vstoupily oba dva týmy rozvážně
a první set byl přehlídkou přetahování se o každý bod. Tento stav setrval až do koncovky prvního setu. V ní předvedli
hosté z Holešova pevné nervy v koncovce a za stavu 21:21
utekli soupeři o dva body. Vsetín sice zkorigoval na rozdíl
dvou bodů za stavu 22:24, víc jim ale Holešov nepovolil
a první set vyhrál v poměru 25:23. Ztracená koncovka jakoby domácí tým zlomila a od druhého setu začali hráči SKP
pevně přebírat otěže zápasu. Ve druhém setu povolili domácím jen 17 bodů. Třetí set se vyvíjel už od začátku velmi
jednoznačně pro hostující tým. V jeho koncovce ale Vsetín
dokázal stáhnout bodové manko a na chvíli se dostat
do vedení. Hráči SKP opět předvedli trpělivější hru v koncovce a vývoj setu obrátili na svoji stranu a set vyhráli 25:23
a první zápas hladce 3:0.
Sestava: Vaculík, Nášel, Douda, Dudek, Karabec, Býček, libero: Janečka L.
Do druhého zápasu nastoupili hosté oproti domácím
s několika změnami v sestavě, ale ani tato skutečnost
neměla na vývoji zápasu negativní vliv. Holešov dokázal
hned od úvodu utkání domácí zatlačit a donutit k častějším nevynuceným chybám. Po zisku prvního setu v podobě
25:22 hosté nepřipustili žádné drama ani zkomplikování si
situace. Další dva sety s přehledem ovládli v poměru 25:19
a 25:17 a i druhý zápas vyhráli 3:0.
Sestava: Janečka K., Nášel, Lutonský, Ohlídal, Červenka, Herman, libero: Janečka L.

SKP Holešov tedy zahájil cestu za obhajobou prvního
místa nejlepším možným způsobem. Další utkání sehráli
volejbalisté SKP Holešov na půdě Bojkovic. V prvním setu
se hostům nedařilo vyrovnat s parametry velké haly a až ve
velmi těsné koncovce podlehli 25:23. Od druhého setu už
na hrišti převzali hráči Holešova otěže zápasu a jako favorit
utkání si dokráčeli výhrou tří setů v řadě za vítězstvím 3:1
na sety. Ve druhém utkáni se obraz hry neměnil. Hráči Bojkovic usnadnili hostům vývoj zápasu nevynucenými chybami a druhý zápas ovládl SKP Holešov jednoznačně 3:0.
Volejbalisté SKP Holešov ve svém prvním utkání na
domácí půdě přivítali tým z Valašského Meziříčí. V minulém
roce dokázal tým hostů domácí potrápit a stejný průběh se
očekával i nyní. První set o žádném dramatu nenapovídal.
Domácí jednoznačnou dominancí na hřišti hostům nepovolili téměř nic a set jednoznačně ovládli poměrem 25:14.
Do druhého setu se již hosté naladili na bojovnější notu.
Nicméně i tak si hráči SKP drželi vždy dostatečný náskok
a svojí trpělivou hrou dokráčeli k vedení 2:0 na sety. Třetí
set byl jediným výpadkem domácích volejbalistů, kdy tahali po celou jeho dobu za kratší konec. Snad i mírná ztráta

koncentrace holešovského celku způsobila, že hosté odmítli
ukončení zápasu a snížili na 2:1. Čtvrtý set byl odrazem prvních dvou. Domácí hráči předčili soupeře ve všech herních
činnostech a tentokrát žádný zvrat nepřipustili a zápas vyhráli v poměru 3:1 na sety.
Sestava: Vaculík, Nášel, Ohlídal, Dudek, Douda, Červenka, libero: Býček
Do druhého zápasu nasadili domácí kompletně obměněnou sestavu. Hosté se pokusili několika změnami hráče
Holešova překvapit, ale spíše se jim povedl opak. Hráči SKP
na soupeře doslova vlétli a v prvním setu jim povolili jen
13 bodů. Další průběh zápasu měl naprosto jednoznačného
favorita a na herní palubovce existoval již jen jeden tým,
který pevně držel otěže zápasu, když oba dva sety vyhráli
shodně 25:19 a celkově 3:0.
Sestava: Janečka K., Sova, Lutonský, Karabec, Býček,
Herman, libero: Červenka
Volejbalisté SKP Holešov drží v nové sezoně krajského
přeboru stále jako jediní neporazitelnost, když neztratili
v 6ti zápasech ani bod. V dalším zápase přivítali hráči SKP
opět na domácí palubovce 16. 11. celek VK Napajedla.

horní řada: Šneidr Jiří (zapisovatel), Douda Lukáš, Lutonský Aleš, Karebec Jiří, Červenka Pavel, Herman Lukáš, Býček Pavel
dolní řada: Sova Erik, Nášel Tonda, Vaculík Tomáš, Dudek Přemek, Ohlídal Radek, Janečka Kamil

Atletika Holešov uspořádala v říjnu vydařené akce!
Atletika Holešov již neodmyslitelně patří ke sportovnímu dění v Holešově, a to především svojí nabídkou
volnočasových aktivit pro děti a mládež. V současné
době trénují v Holešově bezmála tři stovky mladých atletů. Tato masa sportovců se v průběhu roku zúčastňuje
závodů v nejbližším regionu, ti nejúspěšnější pak po celé
Moravě i ČR.
Po květnovém slavnostním otevření Stadionu Míru,
který se stal hlavním tréninkovým zázemím, začal být
klub i pořadatelsky aktivní. V podzimním období proběhlo celkem 5 klubových přeborů, především v kategoriích atletických přípravek a mladšího žactva. Dva
závody pak svým rozsahem byly ještě významnější.
Konkrétně se jednalo o Zámecký kros a Rodinný víceboj.
Zámecký kros byl běžeckým závodem, otevřeným pro
všechny věkové kategorie. Proběhl v sobotu 19. 10.
a náročnou krosovou trať, vedenou travnatými plochami
atletického stadionu, zdolalo více než 60 běžců. Rodinný
víceboj (pátek 25.10.) byl pojatý jako „zavírání atletické
sezony“ a jak název napovídal, představoval především
s úsměvem na tváři pojatou soutěž rodinných týmů, pro
které bylo připraveno šest disciplín.
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Záměr s radostí si zasportovat se nadmíru vydařil,
což potvrdila spokojenost, zdravá únava a otázka většiny
zúčastněných, kdy podobná akce proběhne zase...
Moc děkuji všem rozhodčím a dalším organizátorům,
díky kterým mohly tyto vydařené sportovní akce proběhnout, účastníkům všech věkových kategorií za aktivní přístup a těším se na další atletické závody v Holešově!
Jakub Hřib, hlavní organizátor závodů

www.holesov.cz
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100 let házené v Holešově /1919 - 2019/

Dějiny české házené v Holešově ve fotografiích

Tento snímek zaplněné východní části holešovského hřiště v Americkém parku potvrzuje obrovský zájem holešovských příznivců tohoto krásného sportu. Návštěvy okolo dvou tisíc diváků nebyly žádnou výjimkou. Fotografie byla pořízena asi v říjnu r. 1943. Na snímku je brankář Bohumil Matlach a zřejmě záložník Vladimír Bartošek (resp. Václav Šrubař nebo Vladimír Mostýn).

Ligový zápas ČSK Hranice - SK Holešov byl sehrán 26. srpna 1945 na hřišti u sokolovny v Hranicích. Druhý snímek z tohoto zápasu zachycuje útočnou akci domácích, které čelí obrana
hostí před početnou návštěvou. Holešov zvítězil 8:7 (po poločase 6:6).

Ligový zápas SK Židenice - SK Holešov byl sehrán 23. dubna 1944 v Brně. Na snímku jsou ve
světlém dresu dva útočníci hostů. Zleva je ve střelecké pozici Vladimír Lochman (resp. Rudolf Fuksa). V pozadí je Vladimír Pachl. Holešov zvítězil 9:5 (4:4). Branky hostů: Lochman 4,
Fuksa 3, Pachl 2. Zápas přilákal na hřiště v Brně - Židenicích 500 diváků. Je to druhý zachovaný snímek z tohoto utkání.

Zvláštní pozornost si v historii české (národní) házené v Holešově zaslouží Zdeněk Bobalík,
který jako jediný patřil do všech třech úspěšných a slavných sestav holešovské házené, které
vybojovaly mistrovské tituly. Bylo to v sezónách 1943-44, 1945-46 a 1958-59. Na snímku
Z. Bobalík při jednom ze svých obranných zákroků na domácím hřišti u parku, kdy střelbě
soupeře již asi nezabránil. Snímek byl pořízen zřejmě 9. července 1944, kdy byl v Holešově
sehrán první finálový zápas o titul mistra Čech a Moravy. SK Holešov zvítězil v tomto utkání
nad HK Ikar Kukleny 13:8 před početnou návštěvou 5 000 diváků.

Tři hráči SK Holešov v sestavě družstva Moravy v mezizemském utkání proti družstvu Čech.
První zleva je Vladimír Polívka, druhý Vladimír Lochman a šestý (druhý zprava) je Vladimír
Pachl. Zápas byl sehrán 28. května 1944 v Plzni na hřišti SK Viktoria Plzeň před návštěvou
6 000 diváků. Čechy vyhrály 7:6 (2:3). Branky Moravy: Musil (Mor. Slavia Brno) 3, Lochman
2, Pachl 1.

Přátelský zápas SK Holešov - ČSK Vítkovice byl sehrán 13. srpna 1944 na hřišti u parku a domácí zvítězili vysoko 17:5 (7:3). Na snímku je při střelbě zvěčněn Rudolf Fuksa, který spolu
s Vladimírem Lochmanem a Vladimírem Pachlem vytvořil slavný útok holešovského týmu
v letech 1942 až 1946.
Fotografie poskytl: Jiří Ferenc ml., Bystřice pod Hostýnem
Text: Vlastimil Doležel, Bystřice pod Hostýnem
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Prázdniny v Sokole Hole
„Nekladu si malé cíle,“ říká Petra Pospíšilová
a Nasportovní
činnost do k
Dne 19. 10. 2019 se konalo Mistrovství Evropy
samotných závodech si to pak užíváte?
v naturální kulturistice. Díky předešlým úspěchům se ho
účastnila i Petra Pospíšilová ze Žop u Holešova. Získala
dva tituly mistr Evropy ve své věkové kategorii. A to Fitness model a Sport model. Dále ve dvou open kategoriích
získala titul 1. vícemistr Evropy. V souvislosti s tímto skvělým úspěchem jsme se paní Petry zeptali na pár otázek.

Nesmírně. Mě to opravdu baví a to je také velká část
V již opravené sokolovně pokračuje druhá etapa
úspěchu. Být spokojen sám se sebou a umět se na tom
oprav a po 112 letech bude sokolovna opět jako nová.
podiu
porota
hodnotíinformujeme
také celkovýveřejdoO všechprodat.
akcích Protože
i cvičebním
programu
jem.
Soutěžím
ve
čtyřech
kategoriích
–
ve
dvoudílných
nost i zájemce o cvičení a sportování v naší propagační
plavkách,
jednodílných
plavkách,
skříňce umístěné
na Sokolském
domě. sportovním oděvu
a společenských
šatech.
Poslední
jmenovanou
si užívám
Přes celé prázdniny probíhaly tréninky
karatistů
a odnejvíc,
to jezájemce
moje krevní
totiž dácvičební
ukázat,
díl přijímá
o tentoskupina.
sport. KTam
tomuseposlouží
že
i ženská,
která cvičí,
je stále
hodina
pro zájemce
na začátku
září.ženská. Když jedu „Republiku“,
takjógy,
jsmetai-či
všechny
věkové
na jednom
Cvičení
a cvičení
při kategorie
hudbě využívaly
ženy
podiu.
V případě
Evropysestrám
jsem veMileně
výhodě,
protože tam
už
díky našim
cvičitelkám
Kopečkové,
Miladě
Hyánkové
a Lence
Šiklové. Díky
jejich obětavosti
jsme nad
nejsou
kategorie
rozdělené.
Soutěžím
tedy s ženami
musely
pohybovou
aktivitu
a měly zábavu i přes
40
let. Všechny
soutěže
mě přerušit
ale obohacují.

Čím dál častěji se dozvídáme o Vašich úspěších ve světě fitness. Jak jste se ke cvičení dostala
a od kdy se cvičení věnujete profesionálně?
Cvičit jsem začala před sedmi lety, tedy v 35 letech.
Přivedl mě k tomu kamarád, který mě vzal do fitka
za účelem zpevnit tělo. Abych se přiznala, ze začátku
mě to moc nebavilo. Potom jsem ale navštívila soutěž
ve fitnnes, a teprve v ten moment jsem si uvědomila,
že tohle vlastně chci. Řekla jsem, že do roka na tom pódiu budu stát taky.
A podařilo se?
Ano, podařilo. To jsem ale předem netušila, co všechno to obnáší. Nestačí jen cvičit, člověk se musí naučit jak
pracovat s jídlem, dodržovat dietu, nacvičit si pózování
a další. Všemu jsem na chuť přicházela postupně.
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Nicméně na závodech se Vám daří, příprava
je tedy asi skvělá. Dá se říci, který úspěch pro Vás
nejvíce znamená?
To se určitě říct nedá, všechno má pro mě svoji cenu.
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Přátelské setkání bývalý
mi klient oznámí, že mu lékař vysadil třeba léky na tlak,
nebo když zjistí, že se cestou do druhého patra nezadýchá.

Potom už jste se ale rozjela tímto profesionálním směrem…
Přesně tak, udělala jsem si kurz fitness trenéra
a začala jsem při práci dělat i trenérství. Naplno se tomuto profesionálnímu trenérství věnuju rok a půl.

Jste i sama sobě trenérem?
Občas si zajdu pro nějakou radu jinam a hlavně
chodím neustále na různá školení v Praze, takže člověk
se stále zdokonaluje. Před závodem mi pak pomáhá
s přípravou rodina. Ta je pro mě největší oporou, hlavně
manžel, který se mnou jezdí na všechny soutěže.

Všeobecně se v dnešní době zdravý životní
styl propaguje a stále více lidí hledá odborné
rady. Jistě máte plnou kapacitu, že ano?
To ano, lidi se o sebe opravdu začali více starat a většina už chápe, že pohyb a vyvážené stravování je základ
pro zdraví. Mám i vyhrazené lekce pro zdravotní fitness,
o to je také stále větší poptávka. Úspěchem pro mě je, když

„Předzávodní“ příprava pak dá tělu asi pořádně zabrat…
To jistě, závěrečný týden už nemá se zdravým životním stylem nic moc společného. Při odvodnění je to
pro tělo náročné. Vše je o hlavě, člověk si to vlastně ani
nesmí připustit. Ale já nekouřím, nepiju, takže toto je to
jediné, kdy tělu dávám zabrat.

Co Vás teď bude čekat?
Teď si dám od soutěžení rok pauzu, protože jsem
jela jaro i podzim a budu se věnovat právě těm lekcím
a trenérství. A také sobě, ať se posunu zase někam dál.
Potom v tom dalším roce bych zase soutěžit chtěla. Uvidíme, jak to bude finančně, protože to je také důležité.
Teď mě tedy město Holešov podpořilo a přispělo mi na
Mistrovství Evropy, tak to jsem moc ráda.
Jaké si kladete cíle?
Mým cílem, když jsem začínala s trenérstvím, bylo
dovést aspoň jednoho člověka k tomu, aby se pravidelně
hýbal. To se mi vyplnilo mnohonásobně. A osobní cíle
předem nikomu neprozrazuji. Na každý rok si nějaký
položím, letos to byly ty dvě soutěže. A na další rok si je
nechám pro sebe. Jen můžu říct, že si nekladu malé cíle.

o
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Děkuji za rozhovor a přeji mnoho dalších
úspěchů.
Hana Helsnerová
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Vás zve na

Den otevřených dveří
a vánoční dílničky
ve středu 27. 11. 2019 od 8 do 18
00

00

program:
prohlídka nově opravené tělocvičny,
ukázka výuky ve všech předmětech,
výuka programování se stavebnicí LEGO
a ukázka práce ve školní dílně
v 15.30 krátký kulturní program,
výroba drobných vánočních ozdob,
tvoření v keramické dílně

Přijďte ochutnat
trochu předvánoční atmosféry.
www.zshol.cz

Je čas myslet na Vánoce... Udělejte radost
svým blízkým originálními dárky se slevou

20%

na fotoobrazy, sedací vaky
a Bikesock

www.kospol-eshop.cz
* akce platí do 1. 12. 2019
Zadejte slevový kód do poznámky v objednávce
a při placení Vám bude sleva odečtena. Při volbě platby
převodem vyčkejte na fakturu s poníženou cenou.

