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Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Připravujeme plesovou sezonu 2020
Provoz kluziště bude již brzy zahájen

VÁNOČNÍ
KONCERT
Holešovský dětský sbor

MORAVSKÉ DĚTI
& Dětský pěvecký sbor

PLAMÍNEK 3. ZŠ Holešov
čtvrtek 26. 12. 2019, v 16 hodin

farní kostel Nanebevzetí P. Marie Holešov

Vstupné 70,- Kč,
předprodej – IC
Moravské děti jsou členy
Unie českých pěveckých
sborů a OSA.

Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Vychází 20. prosince 2019. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vychází v Holešově 12x ročně. MK ČR E 12040.
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ÚVODNÍK STAROSTY

Vánoční doba nám nahradí všechna rozčarování…
Vážení a milí přátelé a čtenáři Holešovska,
postupně nás nemilosrdný čas dovádí opět do konce adventního a především krásného vánočního času.
Do období, které by nás mělo vést k uklidnění, ztišení,
zapřemýšlení a především k setkávání se a uvědomění
si skutečných hodnot lidství a s tím související láskou.
Prožíváme nejkrásnější období roku, ale ani ne tak k počasí nebo k přírodě, ale především ve vztahu k našim
blízkým a všeobecně k lidem. Doufám, že tyto dny jsou
pro vás velmi příjemné a provázejí vás právě k tomu
slavnostnímu období Vánoc a symbolice připomínky
narození Spasitele. Tedy někoho, kdo je schopen za druhé obětovat vše.
V poslední době se setkáváme s velmi nepříjemnými až tragickými událostmi, ale i v těchto chvílích
se dovídáme osudy a informace o obětování se i všeho,
a také s velkou odvahou být sám sebou. A to je i o nezištné práci pro druhé mnohdy zcela s nasazením všech
drahých věcí nebo času. Ten je ostatně jedna z největších hodnot, co nám byla dána.
A pár „mouder“ k zamyšlení: „V každém okamžiku
svého života si můžeme vybrat mezi rolí oběti, nebo vítěze. Náš život nikomu jinému než nám nepatří. Nikdo
jiný není schopný nás zachránit, milovat a udělat šťastnými. Jediný kdo je toho schopen, jsme my sami.“ Teal
Swan. „Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění v životě je,
že kdykoli se upřímně snažíme pomoci jinému, pomáháme tím i sami sobě.“ Ralph Waldo Emerson. A možná
trochu šokující: „Je mi 66 let, připravoval jsem se na odpočinek a těšil jsem se na něj. Místo toho mám být prezidentem republiky v dnešních těžkých dobách. Je to velká
oběť, ale přinesu ji, je-li to nutné v zájmu národa a státu.“
Emil Hácha.
INVESTICE
Pravidelně se v těchto řádcích věnujeme investicím města. Ty se postupně rozšiřují a také rozvíjejí.
Na náměstí sv. Anny se betonují prostory pro podzemní
kontejnery a dodavatelská společnost dláždí prostory
masných krámů. Nové podzemní kontejnery budou
vybudovány i na začátku ulice Plačkov, a pokud bude
schválen rozpočet města na rok 2020, tak i v začátku
ulice Grohova. Podobné zařízení je ale i součástí areálu Pivovaru, který v posledních týdnech investorská
společnost dokončuje. Ostatně z tohoto historického
a vzácného objektu se stává velmi významná až reprezentativní lokalita města.
Dokončena je již rekonstrukce uličky mezi ul. Tyršovou a Partyzánskou. Další investicí je plot zámecké obory
u stadionu Míru, dovybavení šaten a dokončení opravy
klubovny tohoto významného sportovního areálu, protažení a tím i obnova ulice Zahradní ve Všetulích. Také
byla slavnostně otevřena sportovními dny malotřídních
škol z regionu a setkáním mladých sportovců celé školy
s olympioničkou, všestrannou sportovkyní a význam-

nou trojskokankou Šárkou Kašpárkovou, tělocvična
2. Základní školy. Tímto konečně má i tato škola důstojné vnitřní prostory pro tělovýchovu.
SPORT CENTRUM, ANEB PLAVECKÝ BAZÉN
Příští rok bude muset město výraznějším způsobem investičně vstoupit do opravy Sport centra a především plaveckého bazénu. S postupným dokončováním
projektové dokumentaci vyvstávají zcela nečekané požadavky. Oprava stávajícího areálu je zcela a jednoznačně nejvýhodnější variantou řešení této problematiky.
Velmi vážný stav konstrukcí bazénu vede město k přijetí
nemalého úvěru. Opravy nejsou jednoduché a vyžádají
si nejen mnoho investic, ale také vytvoření postupného
systému a průběhu oprav.
A jen malé upozornění pro znalce stavitelství.
Postavení nového bazénu by stálo asi dvojnásobnou
částku, co oprava stávajícího areálu, a také to, že je ve
vztahu k provozu a zachování vztahů k veřejnosti i zaměstnancům prospěšnější realizovat opravu postupně
po určitých etapách. A to s šetrnými a skromnějšími
požadavky. Možná někdy příště popíšeme celkové
rozpočtované částky a také skutečnost – co jsem uvedl i minule – že veškeré dodavatelské práce se rapidně
zdražují a tím komplikují investice měst a obcí.
ADVENTNÍ OBDOBÍ A VÁNOČNÍ VÝZDOBA
Nyní vrcholí předvánoční atmosféra a tím i setkávání na náměstí Dr. E. Beneše u stánků s občerstvením a
u stromečku a nově krásně ozdobené kašny. „Už to není
tarantule“. Ale velmi vděčným tématem debat je pád
vánočního stromu v Holešově. Nerad bych se k této velmi
nepříjemné události vyjadřoval před skončením šetření
Policie ČR a před znalostí znaleckých posudků. Ale velmi
vážně nyní bereme - a to i se všemi možnými ba přímo
nemožnými riziky - všechny aspekty podobných aktivit.
A to i skutečnost, že už rozhodně nikdy nebudou pracovníci
města a Technických služeb brát zřetel na mnohá moudra,
která se objevují na sociálních sítích a debatách znalců,
ve vztahu k tomu, že vánoční strom je škaredý, že je malý
a podobně. Jedná se skutečně o velmi významné ponaučení, na které se musí brát v budoucnosti zásadní zřetel!
Minule jsem poděkoval obci Roštění za vánoční
strom. Ale přestože se stalo to, co se stalo, pozvánka
obyvatel obce Roštění i všech občanů ostatních obcí
v okolí a samozřejmě i všech Holešováků a Všetuláků
na vánočně vyzdobené a nyní i ozvučené náměstí platí.
Určitě si svařák společně alespoň jednou dáme anebo
si zabruslíme na holešovském zámeckém kluzišti … !
Ve vztahu k zmíněné velmi nepříjemné události:
Buďme velmi vděčni přízni osudu ba přímo prozřetelnosti, že to, co se stalo na náměstí 23. listopadu, se stalo
v době, kdy v prostorách středu města nebyli lidé. Někdo nad námi ještě a zatím drží ochrannou ruku. Važme
si toho, ale také toho nezneužívejme!

SPOLEČENSKÁ OBLAST A „JEŽÍŠKOVA VNOUČATA“
Kulturní dění je v adventním období velmi bohaté
a ještě nás některá milá setkání čekají. Koncerty žáků Základní umělecké školy obohacují adventní neděle. Vloni
přijel do Holešova Vánoční kamion Coca-Coly a výtěžek
jeho sbírky - ale nejen z tohoto setkání - využívá město
na humanitární akci “Ježíškova vnoučata“. Letos zpěváčci z 2. Základní školy navštívili obyvatele Centra pro
seniory a Domu s pečovatelskou službou i další občany
města a zazpívali jim krásné vánoční písně a koledy. Při
této příležitosti jim také předali dárky a pozornosti, které
věnovalo město Holešov, Charita Holešov i škola. Akce
byla a je směřována pro obyvatele našeho města, kteří
zůstávají sami a jsou pro ně Vánoce jistě o to smutnější.
Zpěv a elán dětí ze sboru školy potěšil nejen obdarované,
ale také ostatní, kteří měli možnost se takového emotivního setkání zúčastnit. Nezapomínejme proto tedy
na naše blízké a také na sousedy, spolupracovníky a obyvatele našeho krásného města a regionu.
Působivé adventní období očekávání narození Spasitele je trošku nostalgičtější, a tak si možná trochu více
uvědomujeme potřebu zamyslet se i nad oblastí mezilidských vztahů. Je to velmi důležitá oblast, která přispívá k tomu, jak se v našem městě bude žít. Zamysleme se
v závěru letošního adventního období a o Vánocích nad
stavem naší mysli a uvědomme si to podstatné.
Rok 2019 se každému z nás vryje do paměti asi
něčím jiným a každému z nás něco přinesl či něco vzal.
Nebyl ale úplně průměrným rokem a to jak k událostem
v našem městě, tak i tím, že jsme si připomněli řadu devítkových a velmi významných výročí. Ta nás nejen obohacují o připomínku zásadních historických událostí,
ale měli bychom si z nich vyvodit ponaučení a pamatovat na ně při našem rozhodování a chování. Zrychluje se
nám svět i naše životy. A vše nabírá na obrátkách. Tím
k naší škodě ztrácíme radost z maličkostí a drobných
krásných věcí a vztahů.
Moc rád bych touto cestou poděkoval všem
aktivním Holešovákům, členům spolků, zástupcům
místních firem, kolegům, vedení společností a organizací i všem, kteří vytvářejí a obohacují místní
společenské, kulturní a sportovní dění a popřál jim
i nám všem pokojné prožití posledních letošních
adventních dnů. Požehnané vánoční svátky plné
klidu, pohody a souznění a také si dovolím do roku
2020 popřát to důležité pozitivní myšlení a hlavně
zdraví, lásku a štěstí.
Krásné a podnětné končící adventní období,
radostné a pokojné Vánoce a mnoho úspěchů do
nového roku. A nezapomeňte se obejmout a políbit.
Je to víc, než honosné dary…
Rudolf Seifert
starosta
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díky našim cvičitelkám sestrám Mileně Kopečkové, Miladě
Hyánkové a Lence Šiklové. Díky jejich obětavosti jsme nemusely pohybovou aktivitu přerušit a měly zábavu i přes
prázdniny. Spojujeme užitečné s příjemným, když po hodi-

ZPRÁVY

od XVI. s
poděkov
všestran
v přírodě

Výpis z usnesení z 25. schůze Rady města Holešova
Přátelské setkání bývalýc
Zastupitelstvo města Holešova schválilo:
- zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
na části pozemku p. č. 3643, k. ú. Dobrotice, pro společnost E.ON
- zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
na části pozemku p. č. 604, k. ú. Tučapy u Holešova, pro
společnost E.ON
- uzavření dodatku ke smlouvě o poskytování služby
„Senior taxi“ v Holešově s Markem Vykoukalem, provozovatelem taxislužby

- realizaci akce „Ježíškova vnoučata“ pro osamělé seniory z Holešova
- uzavření smlouvy o vzájemném vypořádání se společností Tepelné hospodářství Holešov
- výši finanční odměny ředitelům a ředitelkám základních škol,
mateřských škol a dalších příspěvkových organizací města
- změnu odpisového plánu příspěvkové organizaci Mateřská škola Sluníčko
- změnu odpisového plánu příspěvkové organizaci
Ústřední školní jídelna Holešov

- zveřejnění záměru pachtu lesních pozemků dle předloV pátek 23. 8. 2019 se v příjemném prostředí reženého návrhu.
staurace na hřišti ve Všetulích uskutečnilo přátelské se- na základě doporučení hodnotící komise za pronajímatkání bývalých hráčů Slavoje Všetuly. Akce se zúčastnilo
tele mobilního kluziště jako nejvýhodnější společnost
18 „sportovních veteránů“, kteří zavzpomínali na svá
BaP holding
sportovní
klání, společné úspěchy i neúspěchy, ale hlav- něv souladu
s „Pravidly
zadávání
veřejných
si užili příjemné
chvílepro
s přáteli,
z nichž
některézakázek
viděli
malého
(vnitřní
předpis č.patří
3/2019)
a na zápo
mnoharozsahu“
letech. Velké
poděkování
iniciátorům
podanýchtéto
nabídek
na investiční
akci
akladě
organizátorům
akce dodavatele
panu Karlu Daňkovi
a panu
„Výstavba
podzemních
kontejnerů
na
nám.
Sv.
Anny
Františku Staňkovi.
v Holešově“, společnost ELKOPLAST CZ

Holešov v projektu Má vlast cestami proměn
Město Holešov se zapojilo do výstavního projektu
Má vlast - cestami proměn. Jedná se o celostátní projekt,
v rámci kterého obce prezentují změny, kterými prošly
jejich významné objekty. Holešov představuje panel
nazvaný „Kulturní středisko v manýristickém zámku“, informující o rekonstrukci a využití zámeckého areálu. Jednotlivé segmenty výstavy putují po celé České republice
a od 3. prosince je její část (včetně holešovského panelu)
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vystavena před tzv. „čtrnáctkou“ v baťovském areálu ve
Zlíně (objekt krajské galerie). Při vernisáži výstavy předal radní Zlínského kraje starostům zúčastněných měst
a tedy i starostovi Holešova Mgr. Rudolfu Seifertovi křišťálové srdce, symbolizující vztah těchto starostů k jejich
obcím a tabulku, dosvědčující účast města v projektu.
Ta bude spolu s holešovským panelem vystavena v prostorách Městského úřadu Holešov.

Kluziště v zámecké zahradě zahájí svůj provoz
ještě před vánočními svátky
V atraktivním prostředí zámecké zahrady bylo v minulých dnech instalováno mobilní kluziště s ledovou plochou.
Svůj provoz zahájí ještě před vánočními svátky. Kromě
Štědrého dne a Silvestra bude kluziště k dispozici jednotlivcům i organizovaným skupinám. Provozní doba se nebude
od loňského roku příliš lišit, vstupné bude mírně navýšeno.
V loňském roce dorazil o Vánocích a prvních dnech nového
roku rekordní počet návštěvníků, proto byla snaha zajistit
provoz kluziště co nejdříve i letos. Věříme, že bude ledová
plocha opět plně využívána veřejností, školami i hokejisty.
O provoz se opět budou starat Technické služby Holešov.
Hana Helsnerová

Hokejová školička v Holešově
Jednota Orel Holešov oddíl ledního hokeje pořádá
na ledové ploše u zámku hokejovou školičku, každou neděli od 14. hodin po dobu trvání kluziště.
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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

24 | holešovsko

Tajemník Městského úřadu Holešov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/referentka stavebního úřadu
Popis činnosti: výkon státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu.
Platová třída: 9 podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů.		
Místo výkonu práce: město Holešov, Městský úřad Holešov,
Masarykova 628 a správní obvod obce s rozšířenou působností.
Požadavky a předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• minimálně středoškolské vzdělání se stavebním nebo technickým zaměřením,
• znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
• obecná znalost zákonů č. 128/2000 Sb., o obcích, č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
• praxe ve veřejné správě výhodou,
• uživatelská znalost práce na PC – Excel, Word,
• řidičský průkaz skupiny B podmínkou, aktivní řidič,
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• rozhodnost, samostatnost, zdravotní způsobilost, časová flexibilita, bezúhonnost,
• nástup možný ihned, úvazek 40 hodin týdně, pracovní poměr
na dobu neurčitou.
Lhůta pro podání (doručení) přihlášky: do 27. 12. 2019
do 10:00 hodin.
Náležitosti přihlášky:
• jména a příjmení,
• datum narození a místo narození,
• státní občanství,
• místo trvalého pobytu, případně přechodné bydliště, telefonní a e-mailový kontakt,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
• termín možného nástupu do zaměstnání,
• datum a podpis uchazeče.
Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:

• strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, údajů vztahujících
se k požadovaným předpokladům pro obsazení pracovního místa,
• originál výpisu z evidence Rejstříků trestů, ne starší 3 měsíce,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Způsob podání přihlášky:
a) odesláním poštou na adresu: Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov
b) odevzdáním na podatelně: Městský úřad Holešov, Masarykova 628, Holešov
V případě bodu a) a b) je nutné obálku označit heslem:
„VŘ - referent SÚ, NEOTEVÍRAT“.
Uchazeči mohou být vyzváni v případě nutnosti k ústnímu pohovoru.
Tajemník městského úřadu si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez udání důvodu. Případné dotazy směřujte na:
Ing. Markéta Holíková, personalistka, tel.: 573 521 250

www.holesov.cz
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Advent v Holešově zahájen
Poslední listopadová sobota patřila letos tradičním
adventním akcím. Od brzkých ranních hodin se na náměstí E. Beneše připravovali stánkaři, kteří nesmí chybět na žádném ročníku vánočních trhů. Již tradičně zde
mohli zájemci nakoupit od řemeslných produktů, přes
pochutiny, hračky, až po doplňky a oblečení. V centru
dění se opět představily folklórní soubory a nechyběly
ani oblíbené ovečky. Mikulášská družina letos přišla
s novinkou, a to s nebeským a pekelným stanem. Tento
strašidelný kout náměstí se stal vyhledávaným cílem nejen pro rodiny s dětmi, vyfotit se s děsivými čerty dorazili
také dospělí. Zahájena byla také výstava betlémů, která
je k vidění v zámecké sala terreně.

V odpoledních hodinách, kdy se náměstí již začalo vylidňovat, byl na programu tradiční koncert dvou
skvělých hudebních těles – Holešovského chrámového
sboru a Holešovského komorního orchestru. Také ten
se těšil hojné návštěvnosti a před krásně opraveným
průčelím kostela, které je konečně bez lešení, lahodil
nejenom uchu, ale také oku všech zúčastněných. Milým
zvykem se stalo žehnání adventních věnců, kterého se
ujal kdo jiný než děkan Jerzy Walczak. Rukou starosty
města byla potom rozžata první svíce na „kostelním“
adventním věnci.
V podvečerních hodinách pak mířily kroky stovek
návštěvníků na náměstí E. Beneše, kde už vyhrávala Ho-

lešovská muzika. Lidé se sešli hlavně proto, aby společně odpočítali rozsvícení vánočního stromu a letos nově
pořízené světelné dekorace na kašně. Starosta města
si k sobě na podium pozval několik dětí, kterým kromě
odpočítávání svěřil také dálkové ovládání pro rozsvícení
stromu.
Vše se vydařilo, strom se rozzářil. Poté už se náměstím rozezněla Lennonova píseň Imagine, lidé si povídali, fotili se u stromečku a pozorovali, jak se městem
rozlévá vánoční atmosféra…
Hana Helsnerová

Adventní koncert holešovských souborů
Zahájení adventu v Holešově se za více než deset
posledních let postupně vyvinulo do řady velmi milých
tradičních akcí. Jednou z nich je odpolední společný
koncert Holešovského chrámového sboru pod vedením
Jana Kotase a Holešovského komorního orchestru pod
vedením Ivo Kurečky. Tento koncert je navíc zahajován
zapálením první svíčky na adventním věnci starostou
města a požehnáním adventních věnců holešovským
děkanem a farářem. Tento koncert je tedy vlastně
tím pravým zahájením holešovského adventu, a také
prvním z řady společných koncertů těchto dvou těles,
které rámují hlavní svátky liturgického roku – po kon-

certu adventním následuje koncert vánoční a koncert
velikonoční. Letošní dramaturgie adventního koncertu
byla opravdu skvělá. V první části zazněly tři sborové
skladby a capella (P. Eben, M.V. Šteyer a J. Arcadelt)
v podání Holešovského chrámového sboru ve velmi vyzrálém a vyrovnaném provedení. Následovaly tři skladby
v podání Holešovského komorního orchestru, tentokrát
pouze ve smyčcovém obsazení s klávesami. Šťastné bylo
zařazení Adagia Tomasa Albinoniho v moderním provedení, které, i když se jedná o barokní skladbu, proslavil
v populární hudbě Udo Jurgensa u nás Felix Slováček
a zejména Lucie Bílá a rovněž často uváděné Palladio

Karla Jenkinse. Na závěr zazněla ve společném provedení krátká, ale skvělá skladba Johanna Sebastiana Bacha
„Jesus bleibet meine Freude“.
Adventní koncert byl velmi příjemným zážitkem
a přesně naplnil adventní poselství o zklidnění a kultivovaném očekávání příchodu Spasitele. A jistě se můžeme
těšit na 25. prosince, kdy Holešovský chrámový sbor,
posílený o Pěvecký sbor TREGLER z Bystřice pod Hostýnem a Holešovský komorní orchestr provedou na svém
Vánočním koncertu už skoro zlidovělou Českou mši vánoční – Hej mistře - Jana Jakuba Ryby.
Karel Bartošek

Poděkování za Ježíškova vnoučata

Velké poděkování patří pracovníkům MÚ, odboru sociálních věcí a zdravotnictví za přípravu a realizaci projektu Ježíškova vnoučata. Díky nim byly
v Holešově obdarovány na čtyři desítky seniorů darem i milým lidským kontaktem a přáním. Tento hezký projekt v Holešově vznikl z iniciativy starosty
města Rudolfa Seiferta a hrazen byl finančními prostředky z fondu, který
město pro podobné účely zřídilo.
Děkujeme také pracovníkům Charity, CPS, DPS i dětem z II. Základní školy
a všem, kteří se na projetu jakkoliv podíleli nebo například finančně přispěli.
Více informací na straně 27.
Hana Helsnerová
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V Holešově proběhly orelské slavnosti
U příležitosti 110. výročí založení a 30. výročí obnovení křesťanské organizace Orel v Československé republice a 30. výročí svobody a demokracie v České republice
proběhly v Holešově společné orelské slavnosti. Slavnostní program zahájila mše svatá, kterou celebroval Mons.
Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Přítomni byli členové orelských jednot, kteří dorazili se svými prapory a drželi čestnou stráž. Poté se vzácní
hosté včetně hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, senátorky Šárky Jelínkové, starosty Orla Stanislava Juránka
a dalších přesunuli do blízkosti holešovského zámku, kde
společnými silami zasadili památný strom. Následující
program již probíhal v prostorách zámku. Nejprve byla
nabídnuta možnost pohovořit s arcibiskupem Graubnerem při řízeném, avšak neformálním setkání, při kterém
bylo otevřeno hned několik zajímavých témat.
Sály prvního patra holešovského zámku jsou pak věnovány výstavě z historie Orla, která byla v tentýž den zahájena slavnostní vernisáží. Významné osobnosti Orla se

v rámci večerního programu dočkaly poděkování a uznání
od starosty města, který jim předal pamětní list. Oceněni
byli: Ing, Fr. Rafaja, P. Vojtěch Rygál, Jan Šráček, Karel Rafaja, Karel Bednařík, František Gába, Vojtěch Jurčík, Anna
Gábová (Trčková),Jaroslava Pokorná a Lenka Karhanová.
Celý program byl důstojně zakončen koncertem duchovní

hudby, při němž se představil brněnský filharmonický sbor
Beseda brněnská, Pěvecký sbor Cantus Morkovice, Holešovský komorní orchestr, Konzervatoř a ZUŠ Kroměříž, ZUŠ
Němčice n. Hané a Morkovice, na varhany zahrála Dagmar
Kolářová, dirigoval dómský varhaník Petr Kolář.
Hana Helsnerová

Rygal, nesmírně oblíbený vychovatel mládeže a výborný
sportovec, který byl zastřelen na hranicích při pokusu
o odchod do svobodného světa. Teprve po listopadu 1989
bylo možné začít ve svobodných poměrech s rozvíjením orelské činnosti. Zejména díky mimořádnému úsilí
a obětavosti dnes již zesnulých bratrů Františka Gáby
a jeho nástupce Vojtěcha Jurčíka, za pochopení tehdejšího zastupitelstva města vedeného starostou Ctiradem
Ottou se podařilo komunisty uloupený pozemek získat
zpět do vlastnictví a realizovat na něm kvalitní sportovní areál se dvěma tenisovými kurty, hřištěm, plážovým
volejbalem a cvičnou tenisovou stěnou. Dnes slouží areál
nejen orlům, ale i široké veřejnosti.
Více než stoletá historie Orla je pohnutá. Orel zažil za
uplynulých 110 let vzlety i pády, téměř půlstoletí prožil

v zákazu své činnosti a pronásledování. Fakt, že tady dnes
existuje, opět vyvíjí činnost a snaží se naplňovat své heslo
„Dáváme sportu smysl“, je důkazem jeho životaschopnosti.
Dnes má holešovský orel 92 členů z toho 25 dětí,
kromě sportovní činnosti organizuje řadu již tradičních
akcí jako jsou stavění a kácení máje, sarkandrovská pouť
na Sv. Hostýn, turnaj Fr. Gáby, Svatováclavský turnaj
v kopané, mikulášská besídka, významnou měrou přispívá i k obnově folklorních tradic. Ve spolupráci se spolkem
Všetuláci sobě vznikl folklorní kroužek dětí a obnovili se
tradice ve Všetulích včetně obnovení všetulské zvonice.
S využitím historických materiálů, zejména článků
Ing. Františka Rafaji.
Lenka Karhanová
starostka jednoty Holešov

Orel včera a dnes
Orel, křesťanská sportovní organizace, svými sportovními aktivitami podporuje kladné vlastnosti člověka
jako je vzájemné porozumění, ohleduplnost, kamarádství a spolupráce s cílem pomoci druhému. V tom mu
pomáhají pevné základy, které mu poskytují křesťanské
hodnoty a celá historie jeho činnosti. Kromě sportu se
orel věnuje také kulturně výchovným aktivitám, divadlu,
hudbě, tanci, folklóru, literárním akcím, filmu, přednáškové činnosti a jiným.
Počátky orelského hnutí v Holešově spadají do roku
1906, kdy byl při Spolku katolických tovaryšů, sídlícím
v domě Na Špici na rohu Plačkova a dnešní Očadlíkovy
ulice založen tělocvičný odbor s 12 cvičenci, jejichž počet
se rychle rozrůstal. V roce 1908 se přejmenoval na Orel
a holešovští sportovci se aktivně účastnili na zemských
sletech ve Vyškově a Kroměříži. První veřejná vystoupení
se konala na zahradě u Králíčků.
Nadějnému rozvoji významně napomohlo vybudování spolkového domu-hotelu Central -dnešní kino Svět.
Později zde bylo přistavěno boční křídlo - upravené jako
orelská tělocvična, zřízena stálá divadelní scéna a kino.
Ve 20. letech získal Orel pozemek za železniční tratí na
Újezdě, na kterém si vybudoval víceúčelové sportoviště
s hřišti pro házenou, volejbal a lehkou atletiku. Vedle
sportovní činnosti pořádal Orel divadelní představení
včetně loutkových her a besídek pro děti, tělovýchovné
akademie, plesy, večírky…
Nadějný rozvoj činnosti přerušil zákaz Orla německými nacisty. Za druhé světové války řada orlů bojovala
na různých frontách, v ilegálních organizacích domácího
i zahraničního odboje. Za všechny orelské hrdiny vzpomeňme Mons. Jana Šrámka, Jozefa Gabčíka, Jana Kubiše
za holešováky pak plukovníka Karla Bednaříka, navigátora nočních stíhačů britského královského letectva RAF.
Po skončení války byla činnost Orla v Holešově
obnovena, ale nadějný rozvoj jeho činnosti znemožnil
další - tentokráte komunistický - zákaz. Orelskou obětí
se stal v roce 1948 vzdělavatel naší jednoty P. Vojtěch
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17. listopadu se opět zaplnilo náměstí
Už 30 let uběhlo ode dne, který změnil naše dějiny.
Je to už 30 let od doby, kdy lid získal zpět svoji svobodu.
Je to už 30 let od doby, kdy připomínka 50. výročí nacistických represí přerostla v demonstraci proti komunistickému režimu. 30. výročí sametové revoluce jsme si
připomněli také v Holešově. Za svobodu jsme poděkovali
při mši svaté, která tomuto úmyslu byla věnována. V odpoledních hodinách zcela symbolicky odehrálo Divadelní studio Viktorka holešovskou derniéru hry Audience.
Oba herci, kteří s Audiencí letos sklidili mnohé úspěchy,
odehráli hru opět skvěle. Dalo by se říci, že s přibývajícími reprízami hru odehráli ještě s větší lehkostí i mírným
nadhledem. O to spokojenější bylo publikum, na které hra
v tento den působila snad ještě silnější atmosférou. Oba
herci v závěru představení zalovili v kapsách a s diváky se
rozloučili cinkáním klíčů a „véčkem“ typickým pro Václava
Havla, a které se stalo také symbolem sametové revoluce.

Po poslední holešovské Audienci následoval přesun
na náměstí E. Beneše, které se v tento den po třiceti letech opět zaplnilo. Starosta města ke všem přítomným
promluvil s poděkováním a s pokorou. Tu bychom si měli
také my všichni zachovat, abychom si i zmíněnou svobodu udrželi. Ta se dá totiž lehce ztratit, ale těžce pak dobýt
zpět. Starosta Rudolf Seifert vzpomenul také na listopadová setkání v roce 1989 a na památku událostí zapálil
svíci. Náměstím se poté rozezněla Modlitba pro Martu
v nádherném podání slečny Gajdošové, studentky holešovského gymnázia. Z řad veřejnosti k mikrofonu přistoupil František Rafaja jako pamětník, který se účastnil také
demonstrací v Praze, a o své zážitky se s námi podělil.
Neopomenutelně zahrála také státní hymna, bez které
bychom si dnešní den jistě neuměli představit.
Hana Helsnerová

Silný zážitek plný půvabu – Margita Gala
První adventní neděli se s posluchači rozloučila
podzimní koncertní řada festivalu Musica Holešov Galakoncertem Štefana Margity a jeho hostů. Všichni v beznadějně vyprodaném velkém sále holešovského zámku
očekávali opravdovou hudební slavnost – a dostalo se
jim jí v míře více než vrchovaté. Světově proslulý tenor
přizval na svůj galakoncert Kristýnu Vylíčilovou, holešovskému publiku velmi dobře známou sopranistku,
pocházející z Bystřice pod Hostýnem a skvělý (a svým
složením unikátní) dámský smyčcový orchestr Ambroš Ladies Orchestra. Jeho dirigent a houslový virtuoz
Miroslav Ambroš bohužel onemocněl, ale skvěle ho zastoupila jak při řízení tělesa, tak při houslových sólech,
koncertní mistryně Táňa Vejvodová.
Galakoncert byl samozřejmě částečně orientován
na nastávající advent a očekávání vánočních svátků.
V první části zazněly adventní písně a operní árie, proložené mistrovským provedením všech tří částí Zimy
z Vivaldiho Čtvera ročních období. Po přestávce se vlády
ujala lehkonožejší múza – zazněly písně ze slavných muzikálů, uvedené filmovou hudbou k oscarovému Schindlerovu seznamu.
Ale nakonec repertoár nebyl až tak důležitý. Štefan
Margita přímo hýřil neskutečně pozitivním charizmatem
– naplnil svou osobností celý sál (a zbylo i na ostatní prostory zámku). Tento zpěvák, patřící k nejlepším pěvcům
na světě (účinkuje v Metropolitní opeře v New Yorku,
v La Scale v Miláně, v londýnské Královské opeře v Covent Garden, v pařížské Národní opeře a v dalších světových chrámech operní hudby), zcela nadchnul všechny.
Nejen svým zpěvem, který je dokonalý, navíc se zdá,
že zpěvák podává svůj skvělý výkon jen tak mimochodem, lehoučce, a přitom je jeho výše posazený tenor
absolutně technicky bezchybný a uchvacující, ale i nádhernou osobností, laskavostí, příjemným a lidským vystupováním a humorem. Ve srovnání s některými jinými

hvězdami, které si v Holešově neodpustily „hvězdné manýry“ a projevy nevrlé nadřazenosti, byl Štefan Margita
vlídný, přátelský a prostě neodolatelný. Také část svých
písní podal ne na jevišti, ale dole, mezi posluchači a dokonce rozezpíval publikum, které mělo chvíli slzy v očích,
chvíli se radostně smálo jeho milému „řádění“. Margita
je stále ještě na vrcholu svých pěveckých sil a jeho umění, doplněné o nádhernou lidskou stránku, z něj dělá
drahokam, zářící na holešovském nebi klasické hudby.
Velmi pozitivním překvapením byla rovněž Kristýna
Vylíčilová. Sice její pěvecké výkony známe z každoročního vystupování na holešovských vánočních a novoročních koncertech, kde ochotně hostuje na pozvání
Holešovského komorního orchestru (což mimo jiné rovněž svědčí o její mimořádně vstřícné a velkorysé lidské
stránce), ale za uplynulé roky u ní došlo k velkému vývo-

ji. Vždyť je nejen laureátkou řady mezinárodních soutěží,
ale debutovala i v pražském Stavovském divadle, čímž se
zařadila mezi nejlepší české operní pěvkyně. A Kristýna
Vylíčilová má všechny předpoklady stát se opravdovou
mezinárodní operní divou první velikosti – kromě krásného, plného hlasu a skvělé pěvecké techniky má rovněž
nádherný zjev a excelentní půvab, takže si ji lze představit v těch největších operních halách kdekoliv na světě
– všude tam by jistě strhla na sebe značnou pozornost.
A i ona oplývá velkým charizmatem, sama si uváděla svá
vystoupení, přičemž se s posluchači mimo jiné podělila
o své trampoty s koncertní róbou, ze kterých ji vysvobodila holešovská švadlena paní Veverková, což bylo
neskonale milé, vtipné a lidské.
A do třetice velkým zážitkem byl jediný čistě dámský smyčcový orchestr v Evropě – Ambroš Ladies Orchestra – který nejen doprovázel oba pěvce, ale rovněž
závratně krásně hrál orchestrální skladby. Orchestr je
složen výlučně ze špičkových muzikantek – koncertních
mistryň – které nejen že podávají skvělé hudební výkony, ale protože se jedná výlučně o mladé, krásné ženy,
je velkým zážitkem tento orchestr nejen poslouchat,
ale také se na něj dívat. A sólová houslistka a vedoucí
orchestru, Táňa Vykoukalová, byla přímo kvintescencí
vlastností orchestru – brilantní houslistka, mimořádně
půvabná žena s velkým charismatem – radost ji poslouchat i sledovat.
Adventní galakoncert byl opravdu silným zážitkem
– ostatně po jeho skončení nikdo z posluchačů nezaváhal ani vteřinu a celý sál doslova vyskočil ze sedadel, aby
vzdal účinkujícím poctu aplausem ve stoje. Takže zakončení podzimní řady festivalu Musica Holešov se skutečně
povedlo. Tak popřejme našemu festivalu vše nejlepší do
roku 2020 – a nám alespoň stejně tak krásné hudební
zážitky!
Karel Bartošek
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Svatý Jan Sarkander
Moravský svatý, jehož život, kněžské působení a mučednická smrt jsou svázány s Holešovem, a v příštím roce
si připomeneme 400 let od jeho smrti, se narodil ve
slezském (nyní polském) Skočově (Skoczów) 20. prosince 1576. Jako mimořádně nadaný student teologie
se připravoval na kněžskou dráhu v Olomouci, Praze
a Štýrském Hradci, kde získal doktorát teologie. Po působení na několika farnostech (Uničov, Charváty, Zdounky,
Boskovice), byl povolán v roce 1616 holešovským pánem
Ladislavem Popelem mladším z Lobkovic do Holešova.
Zde probíhala od roku 1615 Lobkovicem nařízená rekatolizace převážně luteránského a českobratrského
obyvatelstva a Jan Sarkander měl spolu s jezuity, které
holešovský pán do města rovněž povolal, jako zapálený a mimořádně schopný kněz pomoci v této činnosti.
Byl ustanoven holešovským farářem a uveden na faru,
která se tehdy nacházela na stejném místě jako nyní
(Nám. Dr.E.Beneše č.p. 40). Jezuité, kteří do té doby na
faře seděli, se přesunuli do areálu bývalého bratrského
sboru ke kostelu sv. Anny (Nám. Sv. Anny č.p. 180). Přes
ochranu holešovského pána se Jan Sarkander dostal do
majetkových sporů se sousedními nekatolickými šlechtici, zejména s majitelem panství Bystřice pod Hostýnem
Václavem Bítovským z Bítova. Po propuknutí stavovského povstání na Moravě byl holešovský pán Ladislav
z Lobkovic, do té doby zemský moravský hejtman, sesazen a internován v Brně a noví moravští nekatoličtí
představitelé zaměřili svou pozornost mimo jiné i na
Jana Sarkandra, který byl Lobkovicovým osobním zpovědníkem. Sarkander se oprávněně cítil v Holešově ohrožen, a proto z Moravy, než se situace uklidní, odešel. Na
jaře 1619 se uchýlil do kláštera Jasná Hora v Čenstochové
v polském Slezsku a odtud do Krakova. V listopadu 1619
se však do Holešova vrátil. Ve stejné době probíhalo
jednání mezi zástupci rakouského císaře, vedenými pasovským biskupem a polským králem o vojenské pomoci
proti povstalým nekatolickým stavům. Do Polska odjelo
poselstvo, vedené hrabětem Michalem z Althanu, do

jehož činnosti ale nebyl Jan Sarkander nijak zapleten,
jak se podařilo prokázat nedávnými výzkumy. V únoru
1620 skutečně na Moravu vtrhlo polské kozácké vojsko,
tzv. Lisovčíci. Ti při svém postupu dobývali a vypalovali
řadu moravských měst a vsí. 5. února vypálili Bystřici
pod Hostýnem a 6. února ráno se octli před Holešovem. Vyšel jim vstříc zámecký kaplan Jan Tuček s monstrancí, trubačem a skupinou holešovských katolických
měšťanů. Lisovčíci se u nich zastavili, společně zazpívali několik mariánských písní a Holešovu se vyhnuli,
tentýž den pak udeřili na Kvasice a Napajedla. Holešov
tak byl zachráněn, ale tento čin se místo vděčnosti stal
důvodem k podezření moravského zemského direktoria,
že jeho ušetření je odměnou Ladislavu z Lobkovic a Janu
Sarkandrovi za sjednání polského útoku na Moravu, což
nebyla pravda. Případ se začal vyšetřovat a do čela komise byl jmenován Václav Bítovský z Bítova, osobní Sarkandrův nepřítel. Ihned byl zatknut kaplan Tuček a trubač
Pražák, kteří při výslechu uvedli, že vyjít proti kozákům
s procesím jim poradil Jan Sarkander a Ladislav Popel
z Lobkovic. Byl proto vydán zatykač na Sarkandra (k zatčení Lobkovice jako mocného šlechtice se vyšetřovatelé
neodhodlali, naopak předpokládali, že ze Sarkandra
jako Lobkovicova zpovědníka vytáhnou informace, které jim umožní Lobkovice obvinit či aspoň očernit). Janu
Sarkandrovi se podařilo ještě uprchnout z Holešova do
Tovačova, zde ho ale vyslaní biřici se psy našli v lese a odvezli do Olomouce. V Olomouci byl uvržen do městského
vězení (na místě dnešní Sarkandrovy kaple na rohu ulic
Mahlerovy a Na hradě) a mezi 13. a 18. únorem 1620
vyslýchán vyšetřovací komisí a při tom nelidsky mučen.
Byl dotazován na svůj podíl při pozvání polského vojska
do země, na jednání, které měl vést v Polsku, a na věci,
které mu svěřil Ladislav z Lobkovic při zpovědi. Jan Sarkander odmítl obvinění, že by jakkoliv jednal s Poláky
o poslání vojska a odepřel jako kněz prozradit zpovědní
tajemství. Na tomto pak neústupně trval během celého
mučení. Podle očitých svědků byl třikrát podroben tortu-

ře, která jej ale mluvit nepřinutila. Soudci potom přinutili kata použít ještě zvláštní, mimořádné mučení, ale ani
to jej nedonutilo prozradit zpovědní tajemství. Když ani
potom Sarkander nepromluvil, požadovali další, čtvrté
mučení. Proti tomu se ale ohradil rychtář Scintilla, který
se komisi vzepřel s tím, že takové pošlapání práva nemůže schválit. Od dalšího mučení bylo tedy upuštěno, ale
Jan Sarkander byl v hrozném stavu. Mučení mu způsobilo celou řadu vážných zranění (očití svědkové vypovídali,
že když se ve vězení modlil breviář, otáčel listy jazykem,
nemoha tak činit rukama) a na jejich následky zemřel
v žaláři o necelé čtyři týdny později.
Umučení statečného kněze vyvolalo okamžitě
značné pobouření. Jeho mučednický kult se začal
rychle šířit nejen na Moravě, ale i v Polsku a v Čechách.
Oblíbenost Jana Sarkandra se projevovala v tom, že mu
věřící a donátoři stavěli sochy na posvátná místa dlouho před jeho blahořečením, ke kterému došlo 15. září
1859 od papeže Pia IX. Svatý otec Jan Pavel II. potom
v Olomouci Jana Sarkandra svatořečil spolu se Zdislavou z Lemberka 21. května 1995.

Sarkandrovský rok 2020
Příští rok bude ve znamení 400. výročí mučednické
smrti svatého Jana Sarkandra. Protože osud tohoto světce
a zejména jeho martyrium jsou pevně svázány s Holešovem, takže se jedná prakticky o holešovského světce,
bude naše město ve spolupráci s Římskokatolickou farností Holešov řadou akcí a aktivit toto výročí oslavovat.
V roce 2020 se tedy uskuteční zejména:
• Novény (slavné mše svaté s modlitbami ke sv. Janu
Sarkandrovi, celebrované významnými kněžími a preláty, zabývajícími se sarkandrovskou tématikou) – vždy
17. den v měsíci od 17,30 hodin ve farním kostele nanebevzatí Panny Marie – tedy 17. ledna, 17. února, 17. března
a 17. dubna (vzhledem k tomu, že novém je, už podle
názvu, devět, pět předcházejících proběhlo v roce 2019)
• Výstava prací žáků Základní umělecké školy na téma
život, umučení a uctívání sv. Jana Sarkandra – březen
2020
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• Otevření Pamětní síně sv. Jana Sarkandra v oratoři
filiálního kostela sv. Anny (společný projekt Římskokatolické farnosti Holešov, Městského muzea Holešov
a města Holešova) s trvalou výstavou o sv. Janu Sarkandrovi – duben-květen 2020
• Prezentace výsledků soutěže škol
z obcí děkanátu Holešov o trojrozměrné výtvarné zpodobnění sarkandrovské problematiky (artefakty) v plenéru – veřejných prostorech
města Holešova – duben – květen
• Světová premiéra – koncert oratoria pro symfonický orchestr a pěvecký sbor - významného skladatele
Miloše Boka, který toto dílo skládá
pro holešovské oslavy sv. Jana Sar-

kandra, ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie
2. května od 19,30 hodin
• Pouť ke sv. Janu Sarkandrovi – slavná mše svatá, celebrovaná apoštolským nunciem
J. E. Charlesem Danielem Balvo ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie
3. května od 9.30 hodin
• Slavnostní vernisáž výstavy Martyrium slavných obrazů mučedníků
v zámecké galerii v 1. poschodí zámku
3. května
•
Instalace a odhalení Památníku
Smíření, oslavujícího náboženské smíření v Holešově, který byl v minulosti
dějištěm mnoha náboženských sporů
na náměstí sv. Anny po jeho rekonstrukci – podzim
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KULTURNÍ SERVIS

Připravujeme ples města Holešova Kalendáře města v prodeji
Plesovou sezonu v Holešově zahájí tradičně Ples města Holešova, který se bude
konat dne 18. 1. 2020. Tentokrát všechny zúčastněné rozproudí hity muzikálu Mamma
Mia! V Holešově totiž přivítáme Michaela Foreta, Jitku Asterovou, Bořka Slezáčka a Terezu Hořejší, v jejichž podání budou znít právě písně legendární skupiny ABBA, jako
například S.O.S, Money, Money, Dancing Queen, Mamma Mia a další. Již zmíněný Bořek
Slezáček se pak postará také o moderování celého plesu.
K tanci zahraje již osvědčená kapela Red socks orchestra a chybět nebude samozřejmě ani oblíbená cimbálovka. Návštěvníci se mohou těšit na bohatou tombolu
s hlavní výhrou v podobě zájezdu dle vlastního výběru u CK Exim Tours v hodnotě
40 tisíc korun. V ceně vstupenky je zahrnut také slavnostní raut. Těšíme se na viděnou.
Hana Helsnerová

Podobně jako v minulých letech, tak i letos vydává město nástěnný i stolní kalendář. Stolní kalendář pro rok 2020 je tentokrát zaměřen na historické fotografie, ale
ne tak staré jako minule, ale ukazuje tvář města v 60., 70., a 80., letech 20. století.
Nástěnný 2020 je sestaven tematicky tak, že hlavní fotografie jsou nástěnné a nástropní obrazy holešovského zámku. Jedná se o soubor maleb věnovaných antickým bájím.
Podobně jako stolní kalendář, i ten nástěnný, zachycuje již zmíněné roky 20. století.
Zakoupit si je můžete v Městském informačním centru, na MÚ i dalších prodejnách.
Jen ještě můžeme připomenout, že si i před Vánocemi mohou zájemci zakoupit
reprezentativní knihu „Holešov ve spirálách času“, ale i další publikace vydávané k historickým událostem v rámci Knihovničky Holešovska (Holešovské "9", Střípky z historie
Holešovska "IV" aj.).

Slovenští fotografové budou
vystavovat na zámku, snímky
ozdobí plesovou sezonu

Castellum ples 2020

Plesovou sezonu na holešovském zámku doprovodí výstava fotografií Z našej tvorby FoTOP FOTOKLUBu Topoľčianky. Slavnostní vernisáž se koná před Novoročním koncertem města Holešova 5. ledna v 16.30 hodin v prvním patře zámku.
Slovenští fotografové z družebních Topoľčianek vystaví v Holešově soubory tematických fotografií. Nejrozsáhlejší je kolekce Paľo Čepčeka, který zachytil slovenský
folklor v dnešní době. „Nespecializuji se na jedno téma, ale fotografuji to, co mě zaujme
– folklór, krásu gotiky, přírodu, reportáž, portréty a jiné. Dlouho jsem zvažoval udělat
cyklus folklórních fotografií z autentického prostředí a konečně se mi podařila alespoň
část mého záměru. Věřím, že v této myšlence budu pokračovat a rozšířím její výpovědní
hodnotu,“ napsal o svých snímcích Paľo Čepček.
Výstava bude na zámku v Holešově k vidění po doby konání plesu a to do 15. března.
(dap)

Vážení čtenáři, občané, přátelé!
Od roku 2009 pravidelně každoročně pořádá společnost Castellum Holešov
ve všech prostorách holešovského zámku svůj ples. Od roku 2016 je pak stálým partnerem a spolupořadatelem plesů Cestovní kancelář Bohemian tour. A spolupráce je
to nadmíru úspěšná. Blížící se ples nese název Ples filmových hvězd a proběhne první
únorovou sobotu roku 2020. Máme zajištěnu dobrou taneční kapelu Fantajm music
band z Olomouce, cimbálovou muziku Bystřica, výborné občerstvení, spoustu krásných
cen do tomboly, zdarma svoz našich hostů ze Zlína a z Kroměříže. Těšíme se z toho, že
náš ples navštívíte v kostýmu či převleku jakékoliv filmové star, budete se moci projít
po červeném koberci a určitě s námi prožijete i nezapomenutelnou Oscarovou noc. Vaši
odvahu, snahu a kreativitu určitě oceníme.
A o půlnoci se pak můžete stát navíc držitelem hlavní výherní ceny, kterou je neomezené cestování s CK Bohemian tour v roce 2020.
Vstupenky v ceně 350 Kč a 390 Kč jsou již nyní v předprodeji v CK Bohemian tour
i v informačním centru MKS Holešov v zámku. Na vaši návštěvu se moc těšíme.
Za pořadatele Jarka Pokorná, předsedkyně společnosti Castellum Holešov
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POZVÁNKY

Kulturní servis
2019
20.12. 2019 Vánoční vystoupení tanečního oboru zuš, kino
22.12. 2019 Adventní neděle, vystoupení žáků zuš na holešovském náměstí
26. 12. 2019 Vánoční koncert Moravských dětí a DPS Plamínek, 16 hod, kostel
26. 12. 2019 Vánoční oldiesdisco 80. – 90. léta, New Drive Club
30. 11. – 29. 12. 2019 České betlémy Salaterrena Zámku Holešov
Tradiční výstava betlémů českých řezbářů a lidových tvůrců
27. 9. – 21. 12. 2019 Holešovské devítky
Výstava k historickým výročím města Holešova a holešovských organizací a spolků
Arkády Zámku Holešov
2020
1. 1. 2020 Novoroční ohňostroj, 17 h, zámecká zahrada, vstup volný
5. 1. 2020 Slavnostní novoroční koncert
účinkuje: Holešovský komorní orchestr a sólisté K. Vylíčilová a A. Janiga.
17. 1. 2020 Sousedská – Ples SVČ Holešov
18. 1. 2020 Ples města Holešova
Red Socks Orchestra, MammaMia! - muzikálové melodie, CM Stanislava Gabriela, Taneční
škola A&A Mědílkovi Zlín, moderuje Bořek Slezáček
22. 1. Učitelský koncert DA CAMERA, zámecká sala terrena
25. 1. 2020 Ples Římskokatolické farnosti Holešov – zámek
1. 2. 2020 Ples Castella Holešov a CH Bohemian tour – zámek
8. 2. 2020 Ples Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov – zámek
27. 2. 2020 Ples v opeře
Tradiční představení studentů a profesorů Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž,
Zámek Holešov
29. 2. 2020 Spolkový ples ke 140. výročí založení SDH Holešov a TJ Sokol Holešov
– hasičská zbrojnice
7. 3. 2020 Rockový ples – pořádá Akce Holešov - zámek
14. 3. 2020 Zámecký PARTY ples vol. II – moderuje Leoš Mareš, vystoupí No Name
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SPOLEČNOST

Den otevřených dveří v NK Coolna
Už téměř 4 roky v Holešově funguje Nízkoprahový klub Coolna, který nabízí ambulantní i terénní formu práce dětem a mládeži ve věku 6 až 18 let z Holešova a z obcí Mikroregionu Holešovsko.
Smyslem klubu je zajistit bezpečné zázemí pro smysluplné a aktivní trávení volného času a přirozený
rozvoj vazeb a přátelství mezi uživateli i pracovníky. Služba nabízí pomoc, podporu a naslouchání
v obtížných životních situacích a společně s uživatelem hledá cestu k řešení jeho problému. NK Coolna především usiluje o pozitivní změny v životě uživatele. Zájem o službu je velký, pracovníci totiž
uživatelům pomáhají kromě rozvíjení osobnosti také například se školními povinnostmi. Děti si tak
v klubu mohou udělat domácí úkoly, zahrát si hru, popovídat si a mnoho dalšího. Možností je spousta.
Aby se o prospěšnosti služby přesvědčila i veřejnost, uspořádal Nízkoprahový klub Coolna
na začátku prosince pro všechny děti, rodiče i přátele Den otevřených dveří. Připravena byla prezentace samotné služby, Mikulášské vyrábění i nadílka.
Hana Helsnerová

Betlémské světlo
přinesou skauti do kostela Nanebevzetí P. Marie v Holešově v neděli 22. 12. 2019 na mši sv.
v 9.30 h. Z kostela si je můžete odnést i 23. a 24. 12. Jako každý rok bude betlémské světlo také
u Andrýsků v květinářství u hřbitova.

Advent a Vánoce 2019
Římskokatolická farnost Holešov
V době adventní od 2. prosince každý všední den budou bývat „rorátní“ mše svaté v 6.30 hod. ve farním kostele.
20. prosince
15.00 hod.
POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH – farní kostel
16. – 20. prosince
7 - 9 a 16 - 18 hod.
PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ (mimo sobotu a neděli)
úterý 24. prosince
15 hod.
MŠE SVATÁ PRO DĚTI
štědrý den
22 hod.
„PŮLNOČNÍ“
středa 25. prosince
7, 8, 9.30 a 18 hod.
MŠE SVATÉ ve farním kostele
Narození Páně
15.30 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT HCHS a HKO (farní kostel)
čtvrtek 26. prosince
7, 8, 9.30 hod.
MŠE SVATÉ ve farním kostele
svátek sv. Štěpána
16.00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT MORAVSKÝCH DĚTÍ – farní kostel
pátek 27. prosince
16.00 hod.
MŠE SVATÁ ve farním kostele s žehnáním vína
svátek sv. Jana, apoštola
neděle 29. prosince
7, 8, 9.30 a 18 hod.
MŠE SVATÁ s obnovou manželských slibů
svátek Svaté Rodiny
úterý 31. prosince
16 hod.
MŠE SVATÁ na poděkování za uplynulý rok
středa 1. ledna 2020
7, 8, 9.30 a 18 hod.
MŠE SVATÉ
slavnost Matky Boží Panny Marie

Výběrové řízení
MC Srdíčko, organizační složka města Holešov se sídlem Školní 1582, Holešov vypisuje výběrové řízení na pozici
úklidové pracovnice. Možnost zkráceného úvazku - 30 hod./týden nebo celého
úvazku 40 hod/týden. Pracovní doba od
7 hod. každý pracovní den. Požadavky:
manuální zručnost, fyzická zdatnost,
dobrý zdravotní stav, schopnost práce
se základním strojovým vybavením pro
úklid, jeho příprava, základní údržba
a čištění, samostatnost, pečlivost, zodpovědnost s důrazem na kvalitu odvedené
práce. Plat: 13000 - 17000 Kč, benefity:
stravenky, penzijní připojištění. Pracovní
smlouva na dobu určitou s možností prodloužení. Nástup možný ihned. Přihlášky
přijímá Eva Fuksová, vedoucí MC Srdíčko, zasílejte je elektronicky na adresu:
m.c.srdicko@seznam.cz. Výběrové řízení
proběhne v pondělí 13. ledna v 9 hodin
ve velké zasedací místnosti Městského
úřadu v Holešově, Masarykova 628.

Benefiční
koncert
pro Krtka
V rámci adventníko koncertu
Základní umělecké školy Holešov,
který proběhne 22. 12. 2019 na holešovském náměstí, se uskuteční za
podpory Městského úřadu Holešov
veřejná sbírka Nadačního fondu
dětské onkologie KRTEK.
Zájemci mohou v průběhu
akce přispět dle svého uvážení na
pomoc onkologicky nemocným
dětským pacientům u stánku označeném logem této nadace.
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NOVOROČENKY

Poděkování
Místní skupina Českého červeného kříže Holešov
děkuje městu Holešov za podporu a poskytnutí
dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání na
naši činnost v roce 2019.
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ŠKOLSTVÍ

Lehký kulturní šok Italů na gymnáziu
Holešovské Gymnázium Ladislava Jaroše velmi chvályhodně pěstuje bohaté zahraniční vzahy – studenti se
jednak zlepší ve znalosti cizích jazyků, což je v současnosti
zřejmě nejdůležitější součást vzdělávání, jednak si rozšíří
své obzory, naučí se společenské komunikaci a dozví se
něco o světě. Jedním z takovýchto projektů je v rámci
programu Evropské Unie ERASMUS + projekt Folklor
i s joyningus, tedy Folklor nás baví. V tomto projektu spolupracuje naše gymnázium z italským Liceo Scientifico
Classico E. Torricelli (tedy školou, která je obdobou našich
gymnázií, s poněkud více technickým zaměřením – něco
jako byla před válkou u nás reálná gymnázia) z města
Somma Vesuviana, které je zhruba tak velké, jako Holešov, a rozkládá se přímo pod slavnou italskou sopkou.
Výměnné pobyty studentů probíhaly v době velkých svátků a předsvátečních období, kdy jsou projevy
folkloru zvláště silné – a to o Velikonocích (kdy bylo 12
žáků a čtyři kantoři z Holešova v Itálii) a letos o adventu, kdy stejný počet italských kolegů navštívil Holešov.
Jednalo se vždy o výměnu žáků v rodinách, do které se
tedy zapojili i rodiny žáků, s cílem vzájemně si představit
kulturu prostřednictvím folklorních tradic obou zemí.
Cesty do Holešova se zúčastnila i ředitelka italského
lycea Anna Giugliano, organizátory za holešovskou stranu byly zástupkyně ředitele Mgr. Miriam Kuczmanová
a Mgr. Marie Otépková. Italští studenti a pedagogové

strávili v Holešově moc hezké dny, poznali (nejen) holešovské památky a jejich pobyt vyvrcholil ve čtvrtek
5. prosince slavnostním setkáním v aule gymnázia. Kromě účastníků Erasmu za obě školy se ho zúčastnili i rodiče (a sourozenci studentů) z hostitelských rodin a další
studenti a pedagogové.
Nutno přiznat, že v poslední době naše gymnázium
přímo hýří skvělou atmosférou a perfektními nápady.
Obě holešovské koordinátorky setkání uváděly, samozřejmě promluvil i ředitel gymnázia PaedDr. Zdeněk
Janalík, který předal italským i českým účastníkům
projektu (a i těm, kteří s projektem pomáhali) certifikát
EU. Vystoupila skupinka holešovských studentek v hanáckých (a v jednom valašském) krojích,
které předvedly ukázky z moravských
vánočních zvyků, tanečků a písniček,
do auly vtrhnul Mikuláš s čerty a anděly
– což je tradice, kterou Italové prokazatelně neznali a báječně se při řádění
Mikulášovy družiny, kdy se vyznamenávali zejména čerti, pomazávající všechny studenty a se zvláštní chutí kantory
(andělská část družiny především svou
důstojností a krásou „zdobila“) bavili.
No a potom už následovalo skvělé vánoční pohoštění – rodiče a studenti

napekli cukroví, vánočky, perníčky, podával se i tradiční
řízek se salátem, naléval vánoční punč… Ostatně jedním z výstupů tohoto Erasmu bylo sestavení kuchařek
receptů, pro Italy českých, pro nás italských, obsahujících vánoční speciality dané krajiny.
Nutno podotknout, že ti, kdo už nejsou studenty
a ani kantory při této skvělé zábavě, plné recese, ale současně mimořádně kultivované a poetické, jen tiše a moc
záviděli – a vzpomínali na svá studentská léta, která byla
taky nádherná, protože byli mladí, ale nenesla se v tak
skvostné, přátelské a příjemné atmosféře, jako letošní
folklorní adventní Erasmus. Jen tak dál v naší milé boudě!
Karel Bartošek

Oslavy 120. výročí založení Gymnázia Ladislava Jaroše
Naše gymnázium si k oslavám nadělilo dvě společenské události - tou první bylo slavnostní shromáždění
školy v pátek dopoledne, tou druhou společenský večer v
sobotu v podvečer. Oslavy 120. výročí založení gymnázia
zahájila 15. listopadu na zámku v Holešově studentská
moderátorská dvojice Hugo Kuhl a Kateřina Pšejová malým ohlédnutím za dvěma důležitými milníky v historii
Holešova – tím prvním byla bezesporu Sametová revoluce a tím druhým, pro naši školu neméně významným,
bylo právě její založení. Nejdříve jsme se posunuli v čase
o 120 let zpět, kdy na místě gymnázia stála holešovská
reálka, a společně jsme si připomněli vývoj naší školy
a důležité osobnosti s ní spojené. V průběhu programu
mohli diváci vyslechnout hudební skladby v podání
saxofonového kvarteta Základní umělecké školy Holešov, v němž zazářili i žáci gymnázia – Kryštof Matuška,
Stanislav Špirka a Kryštof Vaněk. Po proslovu ředitele
školy, dr. Zdeňka Janalíka, následovalo všemi očekávané divadelní představení školního souboru vedeného
Mgr. Martinem Leškem. Pro mnohé z diváků se stali Re-

belové velikým překvapením. Humornou formou a bez
patosu nám ve zkratce připomněli příběh z 60. let minulého století – příběh o několika láskách, jedné maturitě,
útěku z vojny a vstupu vojsk Varšavské smlouvy v srpnu
68. Pro ty z nás, kteří toto období znají jen z vyprávění rodičů a prarodičů, mohli být Rebelové zejména příjemnou
hudební komedií okořeněnou adaptací písní z šedesátých
let, pro ty starší mohlo být toto představení vzpomínkou na dobu horkého léta roku 68. Herci svými výkony
na jevišti pobavili, rozesmáli a místy i smíchy rozplakali
publikum. Neméně zdařilá byla i choreografie a taneční
vystoupení žáků. Role jejich interpretům padly jako šité
na míru.V hlavní roli excelovala krásná a okouzlující Tereza – Markéta Zelinková společně s Šimonem – Jan
Macháček. Bugina– Barbora Gajdošová s Bobem – David
Dubický – nezapřeli své dramatické nadání. Julča – Kateřina Spieglová a Eman – Stanislav Hoza – nás přesvědčili
nejen o tom, že četba je důležitou součástí života každého
z nás – ať už se jedná o Olivera Twista či Kámasutru. Navíc
zcela uvěřitelný slovenský přízvuk S. Hozy dal představení

další rozměr.Sobotní podvečer přivítal v prostorách holešovského zámku všechny současné zaměstnance školy
s jejich partnery, „naše důchodce“ – tedy milé bývalé
členy našeho sboru, kteří od nás odešli do penze, a také
vzácné hosty: především se jednalo o pana hejtmana
Jiřího Čunka, pana starostu Rudolfa Seiferta, vedoucího
odboru školství Zlínského kraje pana Stanislava Minaříka,
členy rady města Holešova, představitele našich partnerských škol a v neposlední řadě také významné mecenáše
a příznivce našeho gymnázia. Program se nesl v podobném duchu jako slavnostní shromáždění školy – po úvodním klavírním vystoupení studenta maturitního ročníku
Zbyňka Pospíšila se slova ujala moderátorská dvojice, která nás provedla mozaikou z historie školy. Po proslovech
pana ředitele, pana hejtmana a pana starosty jsme byli
vtaženi do děje divadelního představení Rebelové a mohli
si vychutnat báječné výkony našich studentů.
Oslavy jsme večer zakončili rautem za doprovodu
cimbálového souboru Kašava.
		
Mgr. Veronika Jagošová

Otevřené dveře pro naše abiturienty a příznivce
Ve dnech 15. – 16. listopadu se dveře Gymnázia Ladislava Jaroše otevřely bývalým absolventům při příležitosti oslav 120. výročí založení gymnázia. Naši studenti
provedli abiturienty nově zrekonstruovanou budovou
školy a ti bývalí s nostalgií poznávali známá místa a učebny. Chodbami se nesly debaty ve znamení studia, bývalí
absolventi vzpomínali na časy, kdy ještě sami seděli v la-

vicích gymnázia, psali domácí úkoly a studovali. Někteří
si posteskli, že v době svých studií neměli takové možnosti, jako mají dnešní středoškoláci. Obdivovali zejména tělocvičnu, vybavení učeben a také příležitosti, jaké
se nabízejí současným studentům. Bylo krásné sledovat,
jak návštěvníci popisují školu, která byla v jejich vzpomínkách sice odlišná, ale všem důvěrně známá.

Když se v závěru někteří návštěvníci loučili před
vchodem gymnázia a vzhlíželi na dominantu naší školy, opravenou věžičku, bez níž bychom si jen stěží uměli
holešovské gymnázium představit, stala se pro ně tato
návštěva inspirací k dalším sekáním nejen na půdě školy.
					
		
Mgr. Veronika Jagošová
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Gymnázium oslavilo 120. výročí, byla odhalena pamětní deska L. Jaroše
Druhý listopadový víkend patřil v Holešově Gymnáziu L. Jaroše. Po slavnostním pátečním programu, kdy
byla zahájena výstava, a kdy se sešli abiturienti tohoto
gymnázia, se v sobotu konal velice krásný a symbolický
pietní akt přímo u budovy gymnázia. O hudební doprovod se postarali žáci ZUŠ F. X. Richtera Holešov. Dorazil
také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, nechyběli představitelé města, ředitel a pedagogové gymnázia, starostka i členové Sokola a široká veřejnost. Jelikož jsme se sešli
dne 16. listopadu, směřovaly myšlenky i proslovy ke Dni
boje za svobodu a demokracii a vzpomínání na listopadové události roku 1989. Po projevu starosty města Rudolfa
Seiferta byly tedy slavnostně představeny lípy svobody,
které u gymnázia zapouští kořeny, a porostou zde pro
další generace v upomínce na to, že si nabyté svobody
máme vážit a pečovat o ni, jelikož není samozřejmostí.
V rámci dvoudenních oslav výročí holešovského
gymnázia byla věnována vzpomínka na čestného občana města, starosty Sokola, profesora i ředitele gymnázia
Ladislava Jaroše. Promluvil o něm kdo jiný než současný
ředitel gymnázia Zdeněk Janalík. Ladislav Jaroš byl hrdinou, byl bojovníkem za pravdu a demokracii, za což
také obětoval svůj život. Jistě mnozí z nás již navštívili
jeho pomník, či pamětní desku, kterou pro něj umístili

členové Sokola na vrcholu Jehelníku. Nyní už není třeba
stoupat do pohoří, jelikož jeho replika byla umístěna
a slavnostně odhalena v tentýž den právě v prostoru
před gymnáziem. K tomu měl co říci také hejtman Jiří
Čunek, jelikož právě Zlínský kraj je zřizovatelem školy.
Hovořil mimo jiné například o tom, že ještě důležitější
než vzdělání je morálka, která právě ke vzdělání vede.

Důstojný akt byl zakončen státní hymnou a slovy
J. F. Kennedyho, která vystihla přesně to, co bylo potřeba
v tento den říci. „Svoboda bez vzdělání je nebezpečná,
vzdělání bez svobody je zbytečné." A tak jsme v tento
den zároveň oslavili jak svobodu, tak i vzdělání.
Hana Helsnerová

Abiturienti se potěšili aneb Současní i bývalí Rebelové
Praha se pyšní staroslavnou Universitou Karlovou
jako nejen pražským, ale českým či středoevropským
fenoménem. My v Holešově máme opravdu velké štěstí,
že se už sto dvacet let můžeme pyšnit slavným gymnáziem jako nejen holešovským, ale moravským fenoménem. Holešovské Gymnázium Ladislava Jaroše je jednou
z hlavních dominant našeho města – a to nejenom stavebně, ale i duchovně – tisíce absolventů gymnázia za
jeho existenci významným způsobem (a většinou pozitivně) ovlivnili vzdělanost a morálku nejen města, ale
i všech ostatních míst, kam je život zavál. Málo malých
měst má na svém území tak významnou vzdělávací instituci, jako je holešovské gymnázium.
Když před dvaceti lety slavilo gymnázium stoleté
výročí svého založení, byly to opravdu velké oslavy, které
navázaly na stejně velké oslavy sedmdesátého výročí
v roce 1969. Při obou těchto příležitostech gymnázium
vydalo velký almanach se seznamem všech pedagogů
a absolventů a s řadou historických prací a vzpomínek
pamětníků. A protože vedení gymnázia se rozhodlo akcentovat stoletá výročí a jejich zlomky, obdobné velkolepé oslavy připravuje za pět let, až se bude připomínat
jedno a čtvrt století od vzniku holešovské Alma Mater.
Ale i letošní výročí je dost kulaté a navíc je spojeno s
třicátým výročím událostí 17. listopadu, ve kterých hráli
hlavní roli studenti. Proto gymnázium připravilo oslavy,
možná o něco méně velkolepé, ale o to milejší a pro jeho
abiturienty možná i příjemnější. Celé páteční odpoledne
15. listopadu patřilo absolventům školy – už od 14,00
hodin bylo otevřené celé první patro holešovského zámku (nemluvě o prostorách gymnázia, které byly v rámci
Dnů otevřených dveří přístupné v pátek i v sobotu),

14 | holešovsko

ve kterém byla stolová úprava, takže skupinky abiturientů – spolužáků či jen známých - si zde mohly posedět,
zavzpomínat, občerstvit se… Řada bývalých tříd to využila k uspořádání jakýchsi improvizovaných abiturientských setkání či večírků, takže v zámku bylo až do pozdních večerních hodin živo a nutno za tento skvělý nápad
srdečně poděkovat vedení školy – bude-li se tento velmi
osvědčený model opakovat i při 125. výročí za pět let,
jistě bude o stoly v zámeckých sálech pomalu rvačka…
V 16,00 hodin se uskutečnila vernisáž výstavy
stodvacetileté historie holešovské „boudy“, instalované
v chodbě prvního patra zámku. Další skvělý nápad –
abiturienti, kteří se scházeli v zámku, si prohlíželi stovky
fotografií a většina z nich na nich našla alespoň oficiální
foto své třídy, nemluvě o řadě milovaných profesorů,
kamarádů a spolužáků a akcí, které zažili. Součástí vernisáže byl křest bulletinu ke 120. výročí gymnázia, který
je, jak při jeho představení konstatoval ředitel gymnázia,
PaeDr. Zdeněk Janalík, jakýmsi přechodovým můstkem
mezi almanachem, vydaným ke stoletému výročí a almanachem, který bude vydán k výročí sto dvacátému
pátému. Obsahuje nejen historické a pamětnické črty,
ale i seznam pedagogů a absolventů gymnázia, kteří zde
působili od roku 1999 do roku letošního.
A opět si absolventi sedli ke svým stolům, opět si
připili na setkání, často po desítkách let a už milé studentky (a i pan ředitel osobně) zvali všechny do velkého
sálu zámku na divadelní představení. Studenti a mladí
učitelé (bohužel za našich starých časů oblíbený titul
„profesoři“, nebo-li latinsky „professores“ se nyní už
nepoužívá a starší generaci to chybí) gymnázia pod režijním vedením Mgr. Martina Leška připravili opravdu

velkolepé představení. Nastudovali slavný filmový muzikál Filipa Renče Rebelové z roku 2001 a nutno dodat,
že to byla opravdu velká událost. Gympláci si troufli na
vše – dodrželi prakticky celý děj, naplnili představení
obrovským množstvím tanečních vystoupení (v choreografii studentky 4. ročníku Markéty Zelinkové, která se
zhostila i hlavní role Terezky), troufli si i na zpěv většiny
hitů zlatých šedesátek, ale skvěle se vyřádili i na zcela
originálních kostýmech, rekvizitách, kulisách. Sice muzikál pojmuli v celé jeho šíři, ale nekopírovali ho – doplnili jej jak o aktuální studentské vtípky a špílce, tak
i o recesistická vystoupení (například zcela úžasná dada
vsuvka Huga Kuhla). Dobrou, skvělou náladu, nadšení,
charisma a studentský humor mohli při tomto představení stáčet do demižonů a prodávat. Jako pamětník
(rovněž skvělých) divadelních představení gymnázia ze
sedmdesátých let minulého století musím zahanbeně
přiznat, že nasazení, atmosféře, uvolněnosti a rozjeté recesi, která je jedním z hlavních pilířů studentského života, se ta naše doba ani zdaleka té současné nevyrovnala.
Zcela naplněný velký sál zámku se božsky bavil, chvilkami řval smíchy, chvilkami se pochechtával a vcelku stále
s úžasem pozoroval to báječné dílo, které se na podiu
odehrávalo. Tohle bylo naprosto skvělé a nutno uznat,
že pokud holešovské gymnázium je schopno zcela svobodně a spontánně vytvořit takovýto ohňostroj skvělé
nálady, zábavy (a samozřejmě i umění), je to s ním velmi
dobré a snad se ani nemusíme bát o další osud našeho
města, když u nás působí tak vynikající, svobodomyslná
a současně kultivovaná střední škola!
Karel Bartošek

www.holesov.cz
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Žáci 3. ZŠ Holešov a senioři si zahráli „Člověče, nezlob se“
Již třetí společné odpoledne žáků třídy 8. B ze 3. ZŠ
Holešov a seniorů Domu zvláštního určení Holešov se
tentokrát neslo ve znamení „hazardu“. Žáci ve spolupráci
s Charitou Holešov připravili v pátek 15. listopadu 2019
pro seniory herní odpoledne. Senioři se tak utkali v boji
o první místo ve hře Člověče, nezlob se. Nešlo však jen
o to vyhrát, ale hlavně si užít hezké odpoledne s „jejich“
dětmi, jak mnozí z nich nazývají skupinku našich žáků,
kteří za seniory docházejí. Žáci opět trpělivě pomáhali
seniorům jak s pravidly, tak s pohybem figurkami, či
jim činili radost už pouhou svou přítomností. Všichni se
dobře bavili a jako památku na toto odpoledne si odnesli
i krásné pamětní listy. Senioři navíc žáky obdarovali
sladkostmi a sadou krásně vymalovaných obrázků. Odpoledne bylo opravdu vydařené a žáci odcházeli s pocitem, že opět udělali seniorům radost. A to je na těchto
akcích nejkrásnější.
Mgr. Zita Nováková, třídní učitelka 8. B

Mikuláš navštívil děti v 3. ZŠ Holešov
Mikuláš s družinou hodných andělů a neposedných
čertů si našel čas ve svém nabitém programu a zavítal i
mezi žáky naší školy. V každé třídě na prvním stupni se
žáci dověděli, jak pečlivě je Mikuláš celý rok pozoroval,
jestli byli hodní nebo zlobili. V některých dětech byla
malá dušička, protože jejich svědomí asi nebylo úplně
čisté. Společně pak mikulášské družině zazpívali připravené písničky nebo zarecitovali básničky o čertech, andělech a Mikulášovi. Za odměnu ti hodní žáčci dostali od
andělů malou sladkost. Jeden zlý čert měl s sebou velký
pytel na hříšníky, ale letos si nikoho neodnesl. Tak snad
příští rok… Děkujeme, Mikuláši.
Mgr. A. Maťová, 3. ZŠ Holešov

Den Slabikáře v 2. ZŠ Holešov
Pokud byste v úterý ráno 26. 11. 2019 zavítali do
prvních tříd, viděli byste zcela netradiční hodinu českého
jazyka. Učebny byly plné nejen dětí, ale i jejich rodičů,
kteří se přišli na své ratolesti podívat. Bylo totiž slavnostní předávání slabikáře. Aby si slabikář děti zasloužily, musely přečíst písmenka, ta spojit do slabik a slov,

a aby dokázaly, že jsou už „skoro čtenáři“ společně zvládly přečíst i celé věty.
Slabikáře žáčkům předávali jejich „Strážní andělé“
z deváté třídy, kteří své svěřence navštěvují ve třídách
a opatrují po celý školní rok. Když slabikáře skončily
ve správných rukou, přišlo na krájení dortu a mlsání. Na-

šim prvňáčkům nezbývá než popřát, aby jim stejně jako
zakousnutí do dortového slabikáře chutnalo i zakousnutí
do toho opravdového, a chuť číst a objevovat v knihách
krásné věci jim vydržela až do dospělosti.
2. ZŠ Holešov
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Angličtina hravě 2. ZŠ Holešov
Ve třetí třídě se anglicky učíme nejenom o tom, jak říci a napsat anglicky slova, věty.
Seznamujeme se i s tradicemi a zvyky v jiných zemích, a to hlavně ve Velké Británii. Naučili jsme se anglicky pojmenovat některé evropské státy, jak a co bychom napsali anglicky
kamarádovi, který neumí česky. Dozvěděli jsme se, jak se děti zdraví, co si povídají, když
se poprvé potkají.
Minulý týden jsme si přečetli, jaké deskové hry děti v Británii hrají. A protože i my
máme rádi hry, tak jsme si uspořádali soutěž v hraní anglického pexesa. A šlo nám to
opravdu dobře. A jak pexesiáda dopadla? Na třetím místě se umístili Honza Palla a Julie
Stratilová, druhé místo získala Monika Mlčáková a vítězem se stal Danek Masný.
Přejeme všem další úspěchy nejen v angličtině!

Projekt školní družiny „Setkání generací“ 2. ZŠ Holešov
V říjnu jsme ve školní družině zahájili společně s klienty a zaměstnanci Centra pro seniory Holešov projekt
„Setkání generací“.
S partou milých babiček a dědečků v Domově pro seniory jsme prožili hezké chvíle, při kterých jsme poznali,
že sportovat se dá v každém věku, samozřejmě s ohledem
na individuální možnosti každého z nás. Navštívili jsme

také keramickou dílnu, kde si klienti centra tvořením cvičí
jemnou motoriku a při tom vytváří krásné výrobky z hlíny.
Děti zase na oplátku vyrobily malé dárečky, které na závěr
osobně předaly, a podle reakcí seniorů i zaměstnanců centra bylo vidět, že tímto udělaly všem velkou radost.
A co myslíte, že je cílem toho projektu? Děti naváží
užší spolupráci se seniory, rozvíjí se motorika a fantazie,

trénování paměti, dalším pozitivním atributem je vzdělávání dětí, vedení k úctě a ohleduplnosti ke druhým
a hlavně nepopsatelná radost z těchto setkání jak dětí,
tak seniorů, kteří jsou v těžké životní situaci. Je také
pozitivně působeno na psychiku, celkové uvolnění
a v neposlední řadě i na zdravotní stav.
2. ZŠ Holešov

Školáci si užili předvánoční atmosféru
Holešov - Blíží se nám nejkrásnější období v roce,
advent. Čas zklidnění, rozjímání a blízkých setkání.
A přesně na tyto adventní přednosti zaměřila svůj předvánoční program 2. Základní škola v Holešově. Ve středu
odpoledne se tam totiž konaly vánoční dílničky.
Chodbami 2. Základní školy v Holešově se linula
vůně právě napečených perníčků a ze všech koutů
zněly koledy. Prostory tříd, kuchyňky i družiny lákaly
k pečení či tvoření. Ve školní kuchyňce se předháněly
žačky z různých ročníků a nabízely příchozím teplé
perníčky, kávu a čaj. V každé místnosti zářil ozdobený
vánoční stromeček a dětem i rodičům bylo k dispozici
vánoční tvoření. Zájemci si tak mohli vyrobit betlém,
vánoční hvězdu, andílka, stromeček a jiné výrobky
s vánoční tématikou.„Přípravy na vánoční dílničky u nás
ve škole začínají již začátkem listopadu. Letos jsme
prostory školy pro předvánoční sekání s rodiči a veřejností otevřeli již po sedmé, a jelikož každým rokem přichází více a více návštěvníků, budeme rádi v této naší
školní tradici pokračovat.“
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Dílničky zpestřilo vystoupení školního sboru, který zapěl adventní písně. Žáci rozesetí po schodišti se
postupně ke zpěvu přidávali a společné zpívání koled
tak vytvořilo krásnou vánoční atmosféru. Děti měly
možnost využít i keramickou dílnu, která se nachází
v suterénu školy. Vlastníma rukama tak vytvářely výrobky z hlíny: kapra, betlém či svícen. „Zkusila jsem si vyrobit svícen. Moc se mi líbí perličky, které se pak zapečou
a vznikne skleněný povrch. Keramika mě moc baví,“ prozradila malá výtvarnice, která navštěvuje druhou třídu.
Vánočně vyzdobené chodby podtrhovaly celkovou
atmosféru pomalu začínajícího adventu. Podíleli se na
ní žáci ze všech tříd. Jako třešnička na dortu vystoupilo školní divadélko Kaštánci se svým představením
O rybářce a rybáři a příjemně tak zakončilo kulturní
program. Rodiče s dětmi se po zhlédnutí pohádky ještě
vrátili k vánočnímu tvoření a školu opouštěli až ve večerních hodinách. Na akci nechyběl ani starosta města
Rudolf Seifert a místostarosta Milan Roubalík.
Hana Nevrlá

www.holesov.cz

ŠKOLSTVÍ

Podzimní večírek 1. Základní školy Holešov
Podzimní večírek 1. Základní školy je tradiční akcí,
kterou pořádá SRPŠ při 1. ZŠ Holešov již řadu let. Vždy
ve druhé polovině listopadu se scházejí příznivci školy
v prostorách internátu „A“ policejní školy, aby strávili
příjemné chvíle s přáteli při dobré hudbě, jídle i pití.
A to je hlavní smysl této akce – prohloubit, příp. navázat
nové přátelské vztahy mezi lidmi, kteří mají k naší škole
blízko. Ať už jako rodiče žáků, jež školu navštěvují, nebo
jako zaměstnanci školy, kteří se dětem věnují v rámci své
profese. Jen díky fungujícím vztahům potom můžeme
dosáhnout společných cílů, což je v tomto případě vzdělání a výchova našich dětí. Těší nás, že mnozí návštěvníci
večírku se k nám pravidelně vracejí a oceňují právě tuto
lidskou stránku celé akce.
Určitě velkým lákadlem bývá tradičně bohatá tombola, do které přispívají jak jednotliví rodiče, tak i firmy

a společnosti z Holešova a okolí. Každý rok je součástí
programu také nějaké kulturní vystoupení, které si pro
hosty připravují žáci naší školy. Ať už je to zpěv nebo
tanec, vždy pomohou rozproudit atmosféru a vytáhnou
návštěvníky na parket.
Na závěr je potřeba zmínit, že veškerý výtěžek
z večírku je následně využit na podporu žáků 1. Základní
školy Holešov. Z finančních zdrojů SRPŠ bývá hrazeno
např. jízdné na různé exkurze a soutěže, odměny žákům
za jejich sportovní i vědomostní úspěchy, pomůcky do
výuky atd.
Touto cestou chceme také poděkovat všem sponzorům a těm, kteří se jakkoliv zapojili do organizace
večírku, a samozřejmě i návštěvníkům, kteří vytvořili
báječnou atmosféru a podpořili tak dobrou věc!
Jménem HV SRPŠ Jana Sabová

Jarmark a projektové dny na 1. ZŠ
V předvánoční době to ve škole „voní“ rozličnými vůněmi. Někde se pečou perníčky a jiné dobroty na chystaný
jarmark. Jinde se line „vůně“ barevných sprejů a lepidel,
podle toho, co která třída tvoří v rámci vyrábění pro
charitativní účely. Žáci se letos překonali a výrobky byly
ještě krásnější a zajímavější než loni. Mnohým pomohly
i maminky a babičky, které připravily sušené ovoce nebo
doma na pekly perníčky, a žáci je jen vkusně zabalili jako
dárky. Výroba různých vánočních dekorací byla náplní
i tzv. projektových dnů. Ty realizujeme v projektu Šablony
II. pro žáky různých ročníků nebo tříd. Jde o výuku s odborníky z mnoha oblastí. Některé hodiny proběhly ve školní
družině, kdy si děti vyrobily marcipánové figurky, nebo
v rámci pracovní výchovy. Výtěžek z jarmarku věnujeme
vždy některým potřebným rodinám v našem regionu.

V projektových dnech máme
zařazenu také výuku první pomoci. Osvědčila se nám spolupráce
se členkami Českého červeného
kříže. Každá třída postupně absolvuje 4 vyučovací hodiny, které
jsou přizpůsobeny věku dětí a zaměřeny na praktické zdravotnické
dovednosti. V jiných projektových
hodinách máme zařazeno například třídění odpadů, ve školní
družině zase zpracování jablíček
nebo brambor.
J. Růžičková

Mladí sportovci z 1. ZŠ Holešov opět do „kraje“
Přehazovaná je krásná kolektivní míčová hra propojující prvky volejbalu a házené. Asociací školských sportovních klubů (ta je garantem většiny školních sportovních
soutěží na úrovni okresních soutěží až republikového finále) je tato hra z celé plejády
jiných sportů zařazena na 1. stupeň základních škol. Přehazovaná klade velké nároky na
technickou i taktickou přípravu, a protože naše škola čerpá ze sportovní tradice přípravy
žáků v nejrůznějších sportovních disciplínách, účast na takovémto turnaji byla pro nás
znovu výzvou.
V úterý 19. 11. se tak naši mladí sportovci opět zúčastnili bojů o postup do krajského kola v přehazované v Kroměříži. Do okresního kola tentokrát přijelo nejlepších
sedm družstev z celého okresu. Postup vyřazovacím pavoukem byl pro nás letos nejistý – nový tým, noví hráči. Výběr hráčů a sestavení týmu nebylo nijak jednoduché.
Většina loňských semifinalistů z republikového finále přehazované přešla na 2. stupeň,
a tak se dělal nábor z nových, mladých kádrů sice bez zevrubnějších znalostí hry ovšem
s dobrou míčovou průpravou, kterou získali jak v hodinách tělesné výchovy tak například i ve svých mimoškolních oddílech házené či volejbalu. Po intenzivní tříměsíční
přípravě jsme se tak soupeřům směle postavili. Ani ve skupině základní, vyřazovací ani
ve finále okresního kola jsme přemožitele nenašli a tak jsme mohli oslavit postup do
kola krajského. Zda bude naše jízda i nadále úspěšná a navážeme na mimořádný triumf
z minulého ročníku, kdy jsme ze 14 krajů vybojovali 4. místo (a navíc získali jedno in-

dividuální ocenění v podobě Nejlepší hráčky republikového finále) ukáže krajské kolo.
Pro nás je nicméně důležité i příslovečné Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se, neboť
probudit sportovního ducha v mládeži je mnohem cennější. Našim mladým sportovcům budeme držet palce.
Mgr. Daniel Poisel

Pozvánka
MKS Holešov zve na lednovou pohádku
o princezně a makových buchtách
Městské kulturní středisko Holešov zve 21. ledna na pohádku O princezně,
Luciášovi a makových buchtách. Představení se koná ve 13:30 hodin v kině Svět
a vstupné je 60 Kč.
Pohádka vypráví o princezně Albertině, která by se ráda vdávala, o čertovi Luciášovi, který si hledá nevěstu, a o tom, co se všechno stane, když se spolu
setkají.
(dap)
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České betlémy - v sala terreně pokračuje výstava
V sala terreně holešovského zámku pokračuje výstava České betlémy. Je otevřená do 29. prosince s výjimkou pondělků a Štědrého dne. Letos nabízí především
rozsáhlou sbírku papírových betlémů lepených na překližku ze sbírky Stanislava Dostála z Přerova. Jsou mezi
nimi zajímavosti jako Muklovský betlém vězně Jana
Nesládka z uranových dolů, Betlém Pražského jara nebo
Betlém českých a československých prezidentů. Sběratel
do Holešova zapůjčil přes sto betlémů, do sala terreny se
však vešlo jen sedmdesát.
„Výběr se povedl. Není co vytknout, s manželkou jsme
se na výstavě byli podívat a jsme maximálně spokojeni.
Patří za to velký dík všem, kteří se na instalaci podíleli.
Celá výstava je ještě umocněna krásou místnosti. Budu
o výstavě informovat turisty našeho odboru a určitě se
někteří přijedou podívat. Nezbývá než popřát ještě mnoho
spokojených návštěvníků,“ napsal Stanislav Dostál v dopise
městskému kulturnímu středisku, které výstavu připravilo.

Vedle Dostálovy sbírky v sala terreně stojí také velké
dřevěné betlémy českého řezbáře, loutkáře a sochaře Bedřicha Šilara (*1959) a řezbáře Františka Vrzalíka (1872
– 1949) ze Zlínských Pasek. Pozornost návštěvníků však
nejvíce přitahuje třímetrový háčkovaný betlém Květosla-

vy Dvořákové z Chropyně. Postavičky představují zvyky
a tradice českého venkova. Výstava České betlémy se koná
od 30. 11. do 29. 12. 2019, je otevřena denně kromě pondělí a Štědrého dne vždy od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.
Dana Podhajská

Radostné ohlédnutí za přehlídkou mladých talentů v Holešově
Druhý říjnový víkend byl holešovský zámek prozářen
nejen slunečným, barevným podzimem, ale také krásnou
přehlídkou mladých talentů.
Sobotní podvečer, 12. října 2019, patřil šikovným
mladým zpěvákům, a to Holešovskému dětskému sboru
Moravské děti, který slavil 45. narozeniny.
„Moravské děti - Holešovský sbor již 45 let svítí jako
zářivá hvězda nad městem Holešov. Toto jasné světlo se šíří
po celé naší vlasti a svými paprsky zasahuje blízké i daleké
země.“ To jsou krásná slova pana Karla Dýnka, bývalého asistenta sbormistrů, Karla Košárka, zakladatele sboru, a dalších úspěšných sbormistrů Michala Vajdy a současné Lenky
Poláškové a Olgy Michálkové.
K významným oporám sboru patří od samého počátku
ochotná a vstřícná manažerka Jana Slovenčíková.
Na narozeninovou oslavu si holešovský sbor přizval
vzácné hosty, a to bývalé členy sboru a také dětský pěvecký sbor Radost z Prahy. Nádherný koncert dvou prestižních sborů, rozzářené oči mladých zpěváků, krásné písně
za klavírního doprovodu známé Martiny Mergentalové,
to vše bylo opravdu noblesní oslavou výročí sboru. Slavnostní atmosféru umocňovalo příjemné průvodní slovo
zkušené moderátorky Kamily Polákové.

Závěrečná společná píseň všech vystupujících „Zářící
kočár“ nadchla všechny přítomné a vyvolala velký potlesk ve
stoje. Písně doznívají, sdílíme si navzájem radostné dojmy,
vyslovujeme slova díků, příjemně naladěni opouštíme hlavní sál. V předsálí nás upoutá Pozvánka na velké finále „Zlatý
oříšek“ Zlínského kraje. Vystoupí nejšikovnější děti a soubory Zlínského kraje. Je nedělní podvečer 13. října, holešovský
zámek je opět zaplněn mladými lidmi. Ve vyzdobeném sále
začíná krajské kolo celostátní soutěže „Zlatý oříšek“. Letos se
poprvé koná ve Zlínském kraji, a to v Holešově.
Z celkem 37 přihlášených se do finále dostalo 12 finalistů. Soutěž zahajuje slavnostní nástup všech soutěžících
za doprovodu veselé dětské znělky SVČ TYMY Holešov, hlavního organizátora této soutěže.
Soutěž začíná, šikovná moderátorka představuje jednotlivé finalisty, kteří předvádějí své umění v různých oblastech. Obdivujeme mladé talenty – hudebníky, herce, tanečníky, gymnasty, fotografy, cyklistické akrobatky, které strhávají účastníky
k bouřlivému potlesku. Početná odborná porota uděluje po
náročném rozhodování první „Zlaté oříšky“. Za doprovodu slavnostních fanfár jsou odměňování vítězové, ale malou odměnu
dostávají také všichni nominovaní za aktivní účast v soutěži.
Úžasná atmosféra, radost soutěžících, pochvalná slova na adresu pořadatelů! Velké poděkování patří kolektivu

SVČ TYMY Holešov pod vedením paní ředitelky Jarmily
Vaclachové. Zdařilá soutěž končí a přichází další radostná
zpráva! Holešovské mažoretky „Lentilky“ získaly v Itálii zlatou medaili a titul mistra Evropy. Na soutěži reprezentovaly
město Holešov a jako jediní i Zlínský kraj! Velkou gratulaci
posíláme do Itálie!
Tento říjnový víkend byl opravdu svátkem talentů
v Holešově! Vybavuji si pochvalná slova pana Jiřího Kotmela,
předsedy správní rady nadačního fondu Zlatý oříšek, který
v závěru soutěže říká: „Myslím, že ze všech krajů je právě Zlínský kraj tím, kde se s talentovanými dětmi pracuje nejvíce.“
Využívám této příležitosti, abych vyslovila velké poděkování a uznání všem těm, kteří se nadaným dětem věnují, jejich talent rozvíjejí a jeho růst podporují! Jsem ráda,
že naše město Holešov, pod vedením pana starosty
Mgr. Rudolfa Seiferta, vytváří příznivé podmínky a talentovanou mládež podporuje.
Mgr. Alena Grygerová
pozn. redakce: Příspěvek zařazujeme se zpožděním. Autorce článku se velmi omlouváme. Nedopatřením se nedostal
do minulého vydání Holešovska, do kterého měl být správně
zařazen.

Dům zahrádkářů v Holešově
byl v páteční podvečer provoněný nejen jehličím,
ze kterého se tam tvořily adventní a vánoční vazby,
ale také vůněmi dobrot vytvořených našimi zahrádkářkami a vůněmi různých ovocných pálenek.Ty se linuly od stolu hodnotící komise, které prošlo přes chuťové buňky 20
vzorků destilátů. Prostě se zde v předposlední listopadový
den tvořily a hodnotily výrobky z produktů našich zahrádek. Děvčata donesla vzorky salátů, pomazánek, marmelád, zákusky, tyčinky a dalších celkem asi 40 i neobvyklých
dobrot. A tak si návštěvníci, i ti co pracovali a hodnotili,
mohli pochutnat a přitom si vyměnit zkušenosti, názory,
zhodnotit počasí a postěžovat si na letošní malou úrodu
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na zahrádkách. Z hodnocení návštěvníků pak vyšla nejlepší netradiční marmeláda z rajčat paní Zdeňky Glozigové. Se slivovicí to vyhrál opět jako v minulém roce pan
Ladislav Vojáček.
Děkujeme všem, kteří přišli a páteční večer změnili
ve sváteční. Svou dobrou náladou, pohodovým přístupem
a samozřejmě vším, co nezištně věnovali pro dobrou věc.
Přejeme všem zahrádkářům a jejich zahrádkám zimní klid a odpočinek pro získání sil na další jistě úspěšný
rok. Těšíme se na příští setkání na našich jarních přednáškách a akcích.
Výbor ZO ČZS Holešov

www.holesov.cz

VÝROČÍ

VÝROČÍ - PROSINEC
1. 1. 1850

7. 1. 1965

8. 1. 1910
11. 1. 1910

11. 1. 1925
18. 1. 1900
26. 1. 1895

28. 1. 1860

30. 1. 1905

Zemřel KIESEWETTER Rafael Jiří, hudební historik. Studoval práva ve Vídni, stal se státním úředníkem, dvorním radou a vojenským poradcem, získal i šlechtický titul s přídomkem „z Wiesenbrunnu“. Od mládí měl rád hudbu a zpěv, studoval u Johanna Georga Albrechtsbergra a Hartmanna. Po odchodu na odpočinek pěstoval ve svém domě s velikou
zálibou komorní hudbu. Vynikl v hudebním oboru jako slavný a neúnavný badatel. Sepsal množství historických spisů o řecké, staroegyptské či arabské hudbě, psal pojednání
o hudební teorii v antice a středověku, zvláště o významu nizozemské hudební školy. Shromáždil rozsáhlou sbírku starých hudebnin, kterou odkázal dvorní knihovně ve Vídni.
Patřil k zakladatelům rakouské hudební historie a teorie. Podporoval české hudební umělce. Jedny z prvních všeobecných dějin hudby jsou jeho „Geschichte der europäischen
abendländischen oder unserer heutigen Musik“ (Dějiny západoevropské neboli naší současné hudby) z roku 1834. (*29.8.1773 v Holešově) - 170. výročí úmrtí
Zemřel BOKŮVKA Metoděj. V roce 1920 začal navštěvovat reálné gymnázium, ale školu po roce opustil a vyučil se typografem. Začal spolupracovat s holešovskými sokolskými
ochotníky a stal se oporou jejich souboru. Od roku 1942 přijal angažmá v novém profesionálním souboru Beskydského divadla. Zde byl do roku 1946, poté působil u divadla
v Opavě, kde byl až do konce života jedním z předních členů činohry. Vynikl např. jako Jan Hus v Tylově dramatu, Jegor Bulyčov ve hře Gorkého, otec v „Matce“ Karla Čapka
a Nešťastlivec v Ostrovského „Lese“. (*16.9.1910 v Holešově-Všetulích) – 55. výročí úmrtí
V Holešově se narodil BEDNAŘÍK Mojmír, JUDr., vystudoval gymnázium v Holešově, v Praze právnickou fakultu. V r. 1952 přesídlil do Spojených států, přednášel o zahraničním
obchodě na Fairleigh Dickinson University a poté na Pace University. Žil v New Yorku. (†14. 3. 1983 New York) – 110. výročí narození
V Holešově se narodila PLECHÁČOVÁ - MUCALÍKOVÁ Ludmila. Původním povoláním úřednice. Do nacistické okupace a zrušení Sokola byla jeho aktivní členkou. 1932-38 náčelnicí
Sokola Holešov. V době protektorátu působila v ilegalitě a organizovala pomoc vězněným spoluobčanům a jejich rodinám. Za tuto činnost byla koncem války gestapem zatčena
a vězněna. Po osvobození do r. 1948 aktivní členka Sokola a členka republikového náčelnictva. Věnovala se i sportovnímu oddílu házené jako první rozhodčí - žena - tohoto
sportu v republice. V r. 1959 jedna ze zakladatelů Vlastivědného kroužku v Holešově, původně se věnovala organizování činnosti. Publikační činnost „Památky Holešova“: „Dějiny
středověké tvrze - zámku v Holešově do roku 1650“ a „Raně barokní zámek v Holešově“, články v regionálním tisku - např. „Historie pomníku v holešovském parku, postaveného
roku 1905 na památku válečných obětí napoleonských válek z let 1808-1815“, „Jiří Třanovský a jeho působení na Moravě“. Zpracovala popis ulic a významných domů. „Výpisy
ze zápisů v purkrechtních knihách města Holešova“. V r. 1998 vydává Úzká rada Jednoty bratrské v ediční řadě Testis Temporum „Nejstarší dům v Holešově pamětník historie
města, kraje i Moravy (Z historie Jednoty bratrské na Moravě)“ Práce je věnována domu č. 180. V r. 1995 udělilo město Holešov L. Plecháčové-Mucalíkové čestné občanství,
v r. 2000 u příležitosti životního jubilea Pamětní list udělený městskou radou. († 16.10.2004) – 110. výročí narození
Zemřel HELSNER Ferdinand, malíř. Maloval portréty a kostelní obrazy, byl také restaurátorem, zakladatelem a majitelem fotografického závodu, výrobce a vydavatel pohlednic
měst Hranice na Moravě a Teplice nad Bečvou a jejich okolí. (*29. 9. 1867 v Holešově) – 95. výročí úmrtí
V Holešově se narodil VAŇHARA Jožka, důstojník (rotmistr) československého letectva. Beletrista. Literární tvorba: povídky - „Povídky letců 1924-1925“, romány - „Pilot Máša“
(vlastním nákladem v Olomouci ; časopisové vydání pod názvem „Na nebi i na zemi“), „Stříbrní ptáci“, „Modrý stíhač“ (v časopisovém vydání pod názvem „Modrý Ďábel“), „Padlým
bohatýrům“ (vlastním nákladem), „Vzbouřené okamžiky“ (1931). - 120. výročí narození
V Holešově se narodil GROH Vladimír, PhDr., docent řeckých a římských dějin na Karlově univerzitě v Praze, od r. 1926 profesor univerzity v Brně, v letech 1915-1916 působil na
holešovském gymnáziu jako výpomocný profesor. Spolupracovník časopisů Bolletino della Commissione per l´Archeologica communale di Roma; Časopis Matice moravské; Česká
věda; Listy Filologické; Obzor prehistorický; Rendiconti della Roma Accademia di Archeologia. Podílel se na zpracování mnoha hesel do „Ottova slovníku naučného nové doby“.
Jeho dílo, psané česky i italsky, obsáhlo 170 větších i menších prací: „Řím, studie o jeho počátcích“, „Starý Řím“, „Život ve starém Římě“, „Titus Livius, výbor z jeho dějin“, „Státní
zřízení římské“, „Starověk I. Dějiny Blízkého východu a řeckých počátků“, „Tvůrcové dějin“. Založil populárně vědecký časopis „Věda a život“. K jeho holešovským přátelům patřil
R. Janovský, L. Jaroš, F. Soják či F. Stelzig. Společně s nimi se zasloužil o zřízení Hanácko-valašského krajinského muzea v Holešově. Od začátku okupace byl jako člen předsednictva
Československé obce sokolské zapojen v sokolském odboji a zároveň udržoval úzké kontakty s vojenskou organizací Obrana národa i s Politickým ústředím. Zradou ve vedení
ilegálního hnutí byl gestapem zatčen a 30. září 1941 zastřelen v Kounicových kolejích v Brně. Na jeho památku je pojmenována jeho jménem ulice v Holešově a instalována
pamětní deska. (†30. 9. 1941 v Brně) – 125. výročí narození
Narodil se HIKL Jan, čestný kanovník kroměřížský, arcikněz, děkan a farář v Holešově. Zakladatel a předseda Spolku katolických tovaryšů a Katolického spolku Sušil, režisér jejich
divadelních ochotníků. Po studiu na teologické fakultě v Olomouci, nastoupil jako kaplan v Holešově, od r. 1893 působil v Kostelci u Holešova, od r. 1908 v Holešově. Pro Spolek
katolických tovaryšů zakoupil od Thonetů na Plačkově dům s hostincem „Na špici“ a k němu nechal přistavět sál s jevištěm a galerií. Ten se stal na dlouhá léta jediným divadelním
kulturním střediskem českého obyvatelstva v Holešově. V r. 1910 spojil Spolek katolických tovaryšů s mladším vzdělávacím spolkem Hostýn do Katolického spolku Sušil, zasloužil
se o vybudování nového spolkového domu Central na náměstí (dnes kino Svět). Cestovatel po Evropě i Svaté zemi, se svými poznatky z cest seznamoval posluchače svých přednášek, přispěl k popularizaci Holešova. Za své zásluhy o seznámení s místy ve Svaté zemi jej jeruzalémský patriarcha jmenoval rytířem Božího hrobu. V díle“Knihovna Sarkandrinská:
sbírka nedělních, svátečních a příležitostných řečí“ vydal tři svazky vlastních lidových kázání, knižně vyšlo několik jeho cestopisných textů - „První moravská pouť do Svaté země“.
Staral se o rukopisnou „Kroniku farnosti Holešov“. V r. 1939 jej jmenovalo městské zastupitelstvo čestným občanem města Holešova. Je pochován na holešovském hřbitově.
(†2. 2. 1944 v Holešově) - 160. výročí narození
V Třeběticích u Holešova se narodil SOVADINA-TRÉBSKÝ František, učitel. Působil na obecných školách na Holešovsku a Bystřicku. Jeho učitelskou a životní dráhu ovlivnily obce
Všechovice a Provodov. Ve Všechovicích propukl jeho zájem o sběr folklóru a studium vlastivědy kraje a v Provodově se zapojil do partyzánského hnutí v období 1939-45. Po osvobození byl vyznamenán. V literární činnosti používal přídomek Trébský. Sbíral a zapisoval místní pověsti a popularizoval svůj rodný kraj časopiseckými články. Drobné publikace
vydával v nakladatelství Fr. J. Balatky v Holešově. Vydal „Pasekářka“, „V pravěku“, „Kytičku pověstí z Holešovska a Bystřicka“ jako dodatek k vlastivědnému sešitku „Holešovský
okres“. Jeho „Životopisné črty“ popularizují známější postavy z Holešovska a Bystřicka, příručka „Z minulosti Holešovska“ podává obrazy z dějin kraje. Pochován na hřbitově
v Třeběticích. (†23. 3. 1946 v Kroměříži) – 115. výročí narození

Žáci ZŠ v Přílepích mají své adventní
věnečky hotové
Snad je to už 14 let, co jsme se na této ZŠ pustili vždy týden před 1. adventní nedělí
do výroby adventních věnců a zatím jsme nevynechali žádný rok. A tak i letos si 51 dětí
z této školy odneslo domů své krásné výrobky. Pro žáčky 1. tř. vždy paní ředitelka zakoupí
korpusy a ty si pak každý další rok žáci do těchto dílniček přinesou. Samozřejmě že donesou i své svíčky, bodla, zeleň, stuhy a drobné přírodní i jiné přízdoby . To, co s pomocí paní
učitelek a pod odborným dozorem paní V. Čablové vytvoří, si odnesou domů. Nejtěžší
je pro všechny „umotat“ zelený základ, zdobení už je krásné a zábavné. A někdy je těžké
rozeznat výrobek prvňáčka od žáka vyšší třídy.
V. Čablová
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TYMY

V 21. ročníku Zlatého oříšku měl svá želízka v ohni také Zlínský kraj
Zlatý oříšek je jedinečná soutěž pro nejnadanější, nejtalentovanější a nejšikovnější děti.
V letošním roce se konal již 21. ročník této jedinečné soutěže a letos poprvé u toho byl také Zlínský kraj.
Krajské kolo se konalo 13. října 2019 v zámku
v Holešově. Toto krajské kolo organizovalo SVČ TYMY
Holešov ve spolupráci s MKS Holešov, městem Holešov
a Zlínským krajem.
Na této úžasné akci se podílelo dále mnoho partnerů a sponzorů. Finálového večera se zúčastnilo 12 finalistů z celého Zlínského kraje. V Holešově se rozdaly celkem
čtyři sošky Zlatého oříšku – jednu z nich udělil starosta
města Holešova pan Rudolf Seifert.

Všichni, kteří se přihlásili do krajského kola, byli
zároveň nominováni do kola celostátního. Měli jsme
velkou radost, že odborná porota vybrala a nominovala mezi 21 finalistů celkem šest zástupců ze Zlínského

kraje. V silné konkurenci se naši zástupci neztratili. Celostátní porota udělovala celkem sedm zlatých oříšků
a mezi těmito oceněnými jsou také zástupci našeho kraje.
1. ledna 2020 můžete sledovat na ČT finále Zlatého oříšku a dozvíte se, kdo v 21. ročníku Zlatého oříšku
zvítězil.
Děkuji všem, kteří nás ve finále reprezentovali, děkuji také všem rodičům, vedoucím a trenérům,
kteří se velkou měrou podílí na výchově mladých
talentů. Věřím, že také v roce 2020 se
v krajském kole setkáme se spoustou šikovných
dětí, jednotlivců i kolektivů do 14-ti let. Více informací
na www.zlatyorisek.cz.
Mgr. Jarmila Vaclachová

V Tymy to zavonělo Vánocemi
První chvilky vánoční atmosféry již zažily děti
v holešovském Středisku volného času Tymy, kde se opět
konala příjemná předvánoční akce s názvem Vánoce na
Hané a Valašsku. Prostřednictvím zážitkového programu
si mohly všechny zúčastněné děti z místních i přespolních mateřských a základních škol vyzkoušet pouštění
lodiček, krájení jablka, zazpívat si koledy, ochutnat
pravé valašské frgály, perníčky, poslechnout si vyprávění
o zvycích a obyčejích, které se dodržovaly na Hané a Valašsku, a dokonce se setkat s Mikulášskou družinou. Vánoční
atmosféru navodily tóny koled, vůně jehličí i jiskřičky
v dětských očích. Děti si domů odnesly kromě vyrobené
vánoční ozdoby také zajímavé informace a plno zážitků.
Hana Helsnerová

V SVČ TYMY byl již po 17. rozsvícen vánoční strom
Ve čtvrteční podvečer 28. 11. 2019 se na zahradě SVČ
TYMY již tradičně rozzářil vánoční strom. Pod rozsvíceným
smrkem všechny přítomné pozdravil také pan starosta
Rudolf Seifert. V úvodu slavnosti zahrál na trubku Vašík
Loučka, a poté nastoupily k betlému děti z folklorního
souboru Zrníčko a Malá Rusava. Děti si společně zazpívaly vánoční písničku, a tím také rozsvítily vánoční strom.
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Všechny přítomné také pozvaly na vánoční program, který pokračoval v tělocvičně TYMY. Program zahájilo domácí Zrníčko vánočním pásmem.
V další části programu vystoupili „ogaři a cérky“ z folklorního souboru Malá Rusava z Bystřice pod Hostýnem
s tanečním pásmem z oblasti Valašska. Všechna vystoupení sklidila od diváků zasloužený potlesk. Atmosféru

celého programu umocnila výzdoba v podobě betlému
a vánočních stromů. Všem účinkujícím i jejich vedoucím
děkujeme za příjemně strávené chvíle.
Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli. Velké poděkování si zaslouží oba soubory – Malá Rusava a Zrníčko. Všem
přejeme krásné období plné očekávání a splněných přání.
Mgr. Jarmila Vaclachová

www.holesov.cz

TYMY

TYMY - plán akcí
PROSINEC
19. 12. VÁNOCE VE SVĚTĚ – vánoční zvyky + obyčeje
v Itálii, Španělsku a Nigérii – od 17 hodin
21. 12. VÁNOČNÍ VÍDEŇ
22. 12. ZVONEČKOVÉ KOLEDOVÁNÍ SE ZRNÍČKEM –
od 9 hodin na náměstí E. Beneše
30. 12. NOČNÍ POCHOD PRO PRALES - sraz ve 14 hodin
Obecní úřad Rusava, trasa: Rusava – Hostýn – Rusava (10 km).
PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2020
3. 1. 2020 – Novoroční sportování s Martinem
9. 1. 2020 – Centrum preventivní medicíny
10. – 11. 1. 2020 – Noční deskohraní
13. 1. 2020 – Zdravé vaření s Martinou – od 16:30
15. 1. 2020 – Anglický čaj o páté – v čajírně TYMY
17. 1. 2020 – Kurz italské kuchyně – od 16 hodin
19. 1. 2020 – Sedmikvítek – republikové finále
ve folklorních tancích od 14 hodin
20. - 24. 1. 2020 – ESKIMÁK - Lyžařská a snowboardová škola pro žáky 1. stupně s kvalifikovanými instruktory lyžařské školy ESKIMÁK (pondělí až pátek
po vyučování).
22. 1. 2020 – Hypnotizér Kroulík – od 18 hodin
22. 1. 2020 – Drátkování pro začátečníky
24. 1. 2020 – Ples TYMY – od 20 hodin, předprodej
vstupenek v kanceláři TYMY od 3.1. 2020
25. 1. 2020 – Dětský karneval – od 15 hodin
29. 1. 2020 – „V SÍTI “ – beseda na téma bezpečí
na internetu – od 17 hodin, pro děti i rodiče
30. – 2. 2. 2020 - Ledová Praha –zájezd pro děti
i dospělé, návštěva různých muzeí, památek, koncert Děti dětem, bližší informace v kanceláři TYMY,
přihlášky do 30. 12. 2019
31. 1. 2020 – Otevřený domeček – od 9 - 16 hodin
deskové hry + výtvarné díly + sportování s Martinem
31. 1. 2020 – Dárek za vysvědčení – přijď se pochlubit se svým vysvědčením a dostaneš malý dárek

V Praze se uskutečnilo finále Mistrovství ČR
v deskových hrách
V sobotu 30. 11. 2019 se konalo v Praze finále
12. ročníku Mistrovství ČR v deskových hrách.
Také zlínský kraj měl na tomto mistrovství ČR své
zastoupení. Na základě výsledků krajského kola se nominovalo do finále 5 závodníků ve 2 kategoriích.
Zlínský kraj zastupovali Jaromír Měřil a Tadeáš Jandora ze ZŠ Mysločovice a za SVČ TYMY Holešov Vojtěch
Jančík, Radek Hýbner a Jakub Truhlář.

Zástupci Zlínského kraje se zúčastnili finále hry 3iQ.
Ve velmi silně obsazené 1. věkové kategorii se na krásném 2. místě umístil Jakub Truhlář. Stal se vícemistrem
ČR ve hře 3iQ.
Všem soutěžícím, kteří reprezentovali Zlínský kraj
děkuji za vzornou reprezentaci Zlínského kraje a přeji jim
hodně úspěchů v dalších soutěžích.
Mgr. Jarmila Vaclachová

PŘIPRAVUJEME JARNÍ POBYT NA HOTELU
CHERRY v období jarních prázdnin 2. – 6. 3. 2020
Počet míst omezen, přihlaste své dítě co nejdříve !!!!
PŘIPRAVUJEME JARNÍ PRÁZDNINY V TYMY
v období jarních prázdnin 2. – 6. 3. 2020
DÍVKA ROKU 2020 – děvčata ve věku 13 - 16 let,
můžete se již nyní hlásit v kanceláři TYMY do této
zajímavé soutěže, oblastní kolo bude 15. 2. 2020,
hlaste již nyní, nejpozději do 30. 1. 2020, proběhnou přípravná setkání a workshopy
HOLEŠOVSKÝ TALENT – I. kolo – sobota 8. 2. 2020
Talentová soutěž pro skupiny, páry i jednotlivce, otevřeno všem věkovým kategoriím. Soutěže se můžete
zúčastnit v různých oborech, např. pěvecký, hudební,
taneční, divadelní, artistický, sportovní, zábavný aj.
Přihlášky poštou, e-mailem: vsetuly@centrum.cz
nebo osobně do 31. 1. 2020 v kanceláři TYMY.
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ROZHOVOR

K vítězství opravdu holub na střeše nestačí
Pokud jste si, stejně jako já, mysleli, že poštovní holub letí se vzkazem k adresátovi a potom zase zpátky, jste
na velkém omylu. A věděli jste, že se holubářství věnuje
britská královna nebo třeba boxer Mike Tyson? Nevěděli?
Tak v tom případě pro vás budou následující řádky přínosné a obohacující.
Otec a syn Michael a Martin Poláškovi jsou vášniví
holubáři, navíc v jejich holešovském holubníku sídlí holubi mistra ČR letošního roku 2019 (a také roku 2015).
Přinášíme rozhovor o zajímavostech tohoto někdy až
adrenalinového sportu.
V čem vlastně poštovní holubářství spočívá,
jak holub ví, kam letět.
Toto je potřeba vysvětlit. Mnozí se domnívají, že holubi létají tam a zase zpět. Nikoliv! Holub se dokáže vrátit
domů do svého holubníku, ale na místo, odkud vyletí,
musí být nějakým způsobem dopraven. Holub, pokud je
vypuštěn na svobodu, se vždy vrací domů, do holubníku,
ve kterém se narodil. Využívá se tak jeho skvělého orientačního smyslu a lásky k domovu.
Takže si tedy nelze koupit vytrénovaného holuba, který by létal dnešní závody?
Holuba – špičkového závodníka si koupit lze, ale
pouze jako genetický materiál. Pro závody lze využít vždy
jen ten holub, který je na daném místě odchován.
Začněme tedy hezky od počátků holubářství,
jde o nejstarší způsob dálkové komunikace…
Tento způsob využívali již staří Egypťané 1500 let
před Kristem. Na každou loď brávali s sebou několik
holubů, a když se vraceli šťastně zpět, vypouštěli je ve
značné vzdálenosti od pobřeží a holubi letěli domů zvěstovat jejich šťastný návrat. Holubi se taktéž využívali při
olympijských hrách, aby byla podána zpráva o triumfech.
Z historického hlediska má teda holubí pošta
velký význam…
Ano, například Rothschild na tom dokázal zbohatnout. Jeho kurýři doprovázeli napoleonská vojska
a následně posílali vzkazy pomocí holubů, a tak jeho
firma dostávala zprávy o Napoleonových prohrách či
vítězstvích vždy o několik dnů dříve než anglické ministerstvo. Rothschild tak mohl skoupit cenné papíry v nízkém kurzu, jejichž hodnota pak rázem stoupla. Poštovní
holubářství se pak těšilo velkému rozkvětu až do vynálezu elektrického telegrafu, kterému už holubi nestačili. Naposled byli holubi pro přenosy vzkazů využíváni
v I. světové válce.
A tak se v současné době s holuby pořádají závody. Vysvětlíte nám, jak to chodí?
Holubi si to nejdříve musí natrénovat, proto my je
vychováváme od holoubat a zkoušíme nejdříve kratší
vzdálenosti a ty prodlužujeme. Holub to má v sobě,
ale nemůžeme ho hned vypustit 500 kilometrů od domova. Až to natrénují, mohou absolvovat ty delší trasy.
Každý holub je dobrý na jiné tratě. Stejně jako u lidí – někdo je sprinter a někdo maratonec. U holubů je to stejné.
Každý chovatel je organizovaný v nějaké organizaci,
dnes jsou to místní spolky, my spadáme pod Holešov,
který je největší, máme 28 chovatelů. Místních spolků,
které spadají pod oblastní sdružení Zlín, je u nás 12.
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Závodí se tedy tak, že jelikož má každý chovatel
jinou vzdálenost od startu, tak se vše přepočítává na
rychlost. Bylo by nesmyslné při letu z Německa závodit
s holubem z Českých Budějovic. Proto závodíme v rámci
toho oblastního sdružení.
Každý holub má na noze čip (dříve to byly gumičky, které se vkládaly do speciálních hodin, aby se nedalo
podvádět a holubovi byl přidělen správný čas doletu),
který se vloží do takového malého počítače. Holub po doletu musí projít snímačem, který má ve vletu (dvířkách)
v holubníku. Musí tedy doletět opravdu až domů a vejít
dovnitř, holub na střeše by opravdu nestačil. Kdyby přišla
kontrola, musí jej mít chovatel v moci.
Jak se holubi dostanou na start?
Každý oblastní spolek má dopravní prostředek – kamion. Ten každý týden objede jednotlivé místní spolky,
kde chovatelé nasadí své holuby do závodu. Kamion
je odveze na místo startu, tam holubi projdou kontrolou
a jsou najednou vypuštěni.
A vy na ně čekáte doma?
Ano, my si na terasu uvaříme kávu a čekáme,
až se nám holubi vrátí. Předpokládáme určitý čas, kdy by
se holub měl objevit. A to je pro nás to vzrušení a někdy
až adrenalin. Někdy si brzy oddechneme, když holuba
vidíme se blížit, jindy už máme zprávy od jiných chovatelů, že už mají holuba doma a my stále nic. To už je méně
příjemné. Když hlásí chovatel z Kroměříže, že už má holuba, tak víme, že náš musí přiletět do pěti minut, jinak
ho neporazíme a podobně.
Co speciální příprava?
Je to zase stejné jako u lidí, takže trénink, speciální
výživa, doplňky, kvalitní regenerace. Před závodem krmíme určitým krmením, které je připraveno na ten který závod – obsahuje různé poměry složek tuků, vitamínů atd.,
aby to odpovídalo danému typu závodu. Holub musí mít
dostatek energie, protože se závodí každý týden.
Jaké hrozí nebezpečí? Stává se, že se holub
ztratí?
Stává se, že se nevrátí, ale to spíše při delších vzdálenostech. Létá se například na 1060 kilometrů, to je nej-

delší závod, tam už to riziko opravdu je. Pro nás jsou největším problémem přemnožení dravci, hlavně v Českém
středohoří. Takže když holub letí například z Německa,
stane se, že nedoletí.
Jak se ten holub vlastně na takovou dálku orientuje, co využívá?
To se stále ještě jistě neví, ale pravděpodobně je to
podle magnetického pole Země, on má v nozdrách takový jakoby kompas nebo radar, podle kterého letí.
Využívají se pro závody jen samci?
Ne vždycky, někteří chovatelé nasazují i samičky,
ale například my využíváme jenom samce. My je vedeme takovým způsobem, že ten samec je v optimálních
podmínkách neporazitelný. Holubi totiž žijí v monogamii
a každý víkend letí pak vlastně hlavně za tou partnerkou.
On totiž ví, že ona na něj v tom holubníku čeká, a čím
dříve přiletí, tím déle budou spolu. Je to tedy založeno
na milostném pudu. Kdežto samičky letí spíše na pud
mateřský. Samičky jsou například rychlejší, když mají
mladé. Nám se momentálně daří, takže taktiku zatím
měnit nebudeme.
Letos jste měli šťastnou ruku při vybírání, které holuby do závodů nasadíte.
To ano, holubi musí absolvovat různé typy závodů,
na základě jednotlivých výsledků se potom vyhodnotí
ten celkový výsledek pro soutěže, z nichž nejprestižnější je Mistrovství České republiky. Tam jsme byli letos
úspěšní a vyhráli jsme jej. Pak je ještě takzvané Intermistrovství – soutěž Česka, Slovenska a Polska, kdy nás
Čechů je 3500, Slováků je trošku více, asi 4 tisíce a Poláků
je 40 tisíc. Nám se podařilo být v tomto uskupení třetí,
což je také skvělý výsledek. Jednou za dva roky se také
koná celosvětová olympiáda, kde soutěží holubi jednotlivci. Škoda, že letos olympiáda není, protože pravděpodobně budeme mít nejlepšího holuba Evropy, zatím
tomu vše nasvědčuje, ale uvidí se až v lednu.
A kde se tedy špičkoví závodníci pořizují?
Kolébkou poštovního holubářství je Belgie a dodnes
se právě tam rodí ti nejlepší holubi. V Belgii se na holuby
vsází, tam už jde opravdu o peníze, proto je tam ta selekce ještě přísnější. I když i my už jim můžeme výchovou
špičkových holubů začít konkurovat, také se nám občas
podaří nějakého holuba prodat. I když ne za tak závratné
částky. Nejdražší holub se totiž prodal za jeden a čtvrt
milionu euro, ten byl samozřejmě belgický.
Holubářství je tedy podle těch čísel asi oblíbeným sportem.
To ano, ale ubývá nás. Hlavně proto, že je to koníček,
kterému se člověk musí věnovat každý den a musí mít
vhodné podmínky. Hlavně dobré zázemí pro holubníky.
Navíc v závodní sezoně musíme být každý víkend ve střehu, protože jak už jsme zmínili, závodí se každý týden.
Také to není nejlevnější v otázce výživy, zdravotní prevence a také nákupu kvalitního genetického materiálu.
Důležitá je ale také osvěta, protože holubářství je opravdu krásný a zajímavý sport.
Snad tedy bude holubářů přibývat, děkujeme
za rozhovor a přejeme spoustu dalších úspěchů.
Hana Helsnerová
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Družstvo žen SDH Holešov – vícemistryně ZLPS a závodů
O Zlatý pohár hejtmana Zlínského kraje za rok 2019
Družstvo žen SDH Holešov se již třetím rokem účastní soutěže „Zlínská liga požárního sportu“ pořádané napříč Zlínským krajem. Tým je složen z žen z Holešova,
okolních vesnic a z okresu Zlín. Závodů i tréninků se letos
účastnily Ivana Gregušová - stroj, Dáša Manišová – savice, Romana Sklenářová - koš, Táňa Kožíková - béčka,

Radka Manišová – rozdělovač, Kateřina Sypěnová –
pravý proud, Hana Dvorníková - levý proud a Blanka
Janálová - trenérka. Jelikož se letos v družstvu obměnily
dvě ženy, které dříve nezávodily, očekávání z letošních
výsledků nebyla nijak veliká. Tréninky družstva probíhaly na travnaté ploše za hasičskou zbrojnicí jednou týdně
od května do konce září. Celkem se
družstvo žen letos zúčastnilo 19ti závodů, většinou pořádaných Zlínskou ligou
požárního sportu. V sobotu 7. září se po
třinácti závodech konaných napříč Zlínským krajem rozhodlo. Závěr sezóny byl
emočně napjatý a hlavně vyrovnaný.
O první místo se naše ženy praly s ženami z Bojkovic. Holky z Bojkovic předvedly ukázkový útok a dokázaly, že 1. místo
si určitě zaslouží. Naše holky tento den
vybojovaly 5. místo s časem 18,03 s
na LP a 16,73 s na PP. Pravý proud byl
oceněn jako nejrychlejší sestřik opět
v podání Kačky Sypěnové.
Ženy za SDH Holešov se tak celkově
umístily ve Zlínské lize požárního sportu na 2. místě.

15. září se družstvo zúčastnilo svých posledních
závodů v letošní sezóně, jelikož se závody „Čertovské
Vrbětice“ na konci listopadu nakonec nekonají. Tímto
posledním závodem byl „O Zlatý pohár hejtmana Zlínského kraje“. Tyto závody jsou jiné v tom, že terče jsou
nástřikové a signalizují po naplnění 10 litrů vody. Závodilo se na dva pokusy a ten první je pro většinu družstev
zkušební. Na druhý pokus se družstvo žen SDH Holešov
s časem 29,57 na LP a 29,06 na PP umístilo na 2. místě.
Ženskému družstvu, které reprezentuje sbor
a město Holešov, se podařilo všechny útoky na závodech
dokončit v platném čase a za celou sezónu ani jednou
nefigurovalo na řádku s nápisem SDH Holešov ženy písmeno N. Jde vidět krásný pokrok celého družstva, které
si minulý rok přálo letos aspoň nějaké to první místo,
a to se jim podařilo za celou letošní sezonu dokonce
pětkrát.
„Za celý Sbor dobrovolných hasičů v Holešově jim
gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci
našeho sboru a města Holešov.“ sdělil starosta SDH Holešov Petr Šidlík.
Ing. Hana Dvorníková
jednatel SDH Holešov

Galavečer Zlínské oblasti
Jeden z prvních Galavečerů oblastí ČJF proběhl 30.11.
v Holešově, kde Zlínská oblast vyhlašovala své nejúspěšnější jezdce. Jako tradičně se Galavečer konal v honosných
prostorách barokního zámku Holešov, který dodal tu
správnou slavnostní atmosféru. Vyhlášení nejúspěšnějších jezdců proběhlo v několika kategoriích. Nejpočetnější kategorií byly skoky, dále drezura a pony. Umístění
v těchto kategoriích vzešli ze Středomoravské jezdecké

ligy. Výsledky do ligy se započítávají především ze závodů
pořádaných ve Zlínské oblasti. Středomoravská jezdecká
liga vznikla před dvaceti lety, a proto byl i letošní Galavečer
a vyhlášení nejúspěšnějších jezdců již dvacátým ročníkem.
Nejen skoky, drezura a pony sport byly zastoupeny při vyhlašování, ale několik slov o uplynulé sezóně jsme slyšeli
i od zástupců všestrannosti, voltiže, spřežení a reiningu.
Poděkování dostali všichni jezdci, kteří se v letošním roce

Taneční finále pionýrského Sedmikvítku
se konalo letos již poosmé v Holešově
Více než 400 tanečníků se v neděli 24. listopadu 2019
zúčastnilo celorepublikového finále taneční soutěže Pionýrský Sedmikvítek, který každoročně vyhlašuje Česká rada
pionýra. Taneční skupiny, páry a také jednotlivci se sjeli již
poosmé do Holešova, aby poměřili své taneční dovednosti.
Tato soutěž je otevřená všem zájemcům o tanec – oddílům,
školám, tanečním klubům, střediskům volného času atd.
Také letos toto finálové kolo organizovala PS Mirko Očadlíka Holešov, ve spolupráci s SVČ Tymy Holešov. Do soutěže
se nominovaly skupiny i jednotlivci z různých koutů České
republiky. Tanečníci všech dětských a juniorských věkových
kategorií soutěžili v tanečních stylech disco dance, street
dance, show dance, mažoretky, společenské, klasické, moderní a orientální tance.
Pětičlenná porota byla složena z odborníků na různé
taneční styly. Celý průběh soutěže provázela skvělá atmosféra a také nádherné slunečné počasí. Proto některé taneční skupiny využily k nácviku venkovní prostory.

účastnili republikového mistrovství a nezapomnělo se
ani na předání výkonnostních odznaků ČJF. Na závěr večera proběhlo před půlnocí losování velké tomboly, kde
se účastníci mohli těšit na mnoho hodnotných cen jako
je dárkový poukaz na připouštění, lístky do VIP na ESC
Olomouc 2020, koloběžky, televize a hlavní cenou, jako
každý rok, bylo sedlo Kentaur v hodnotě 30 000 Kč, které
do tomboly věnovaly Jezdecké potřeby Bukefalos. Nelze
opomenout, že Galavečer a vyhlašování nejúspěšnějších
jezdců by se nemohlo konat bez podpory Zlínského kraje,
Czech Equestrian Teamu, České jezdecké federace a mnoha dalších, kterým tímto za jejich podporu děkujeme.
Text: Zlínská oblast

Vítězové všech kategorií si zasloužili nejen potlesk publika, ale také medaile, poháry a krásné plyšáky. Celou soutěž opět provázel oblíbený maskot – Pes, který nechyběl při
úvodním nástupu, povzbuzoval tanečníky a držel jim palce
při vystoupeních a asistoval také při předávání medailí.
Soutěžící přišli pozdravit a povzbudit také hosté – starosta
města Holešova Mgr. Rudolf Seifert a místopředsedkyně
Pionýra Mgr. Darina Zdráhalová.
Velké poděkování a dlouhotrvající potlesk patřil na závěr všem vedoucím jednotlivých skupin a také choreografům. Velké díky si zaslouží všichni členové poroty, kteří měli
opět velmi náročnou úlohu vybrat ty nejlepší choreografie
k nominaci na koncert Děti dětem v Praze. Děkujeme všem
sponzorům – MŠMT a městu Holešov.
Jsme moc rádi, že se tato celorepubliková soutěž
v Holešově stává tradicí. Závěrem patří velký dík všem organizátorům a dobrovolníkům, kteří se na této akci podíleli.
Mgr. Jarmila Vaclachová
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Holešov uspořádal největší okresní turnaj sezony 2019/2020
O každoroční tituly okresních přeborníků ve stolním
tenise se hrálo první adventní víkend v Holešově (30. listopadu a 1. prosince 2019). Místní oddíl TJ Holešov připravil
halu se šesti stoly, celkem se zapojilo 56 hráčů a hráček
mládeže a 34 dospělých. Hrálo se celou sobotu a neděli. Vedle domácího TJ Holešov startovali zástupci dalších klubů
Slávia Kroměříž, TJ Bystřice pod Hostýnem, Spartak Hulín,
Sokol Morkovice, OÚ Lubná, Sokol Žalkovice, Sokol Kostelec
u Holešova, KST Količín. Vypsáno okresním svazem bylo 17
disciplín, realizovalo se 15. Nejvíce zlatých medailí si sice

odnesli hráči a hráčky ze Slávie Kroměříž, ale v nejprestižnějších kategoriích jednoznačně dominoval domácí TJ Holešov. Ve dvouhře mužů (30 účastníků) obsadili jeho hráči
dokonce všechna první čtyři místa, a to v pořadí Vít Dvořák,
Bronislav Klůj, Marek Vizner a čtvrtý byl věkem stále ještě junior David Stoklásek. Ve čtyřhře mužů (32 účastníků)
obsadili hráči TJ Holešov místa první (Bronislav Klůj a Petr
Hasala), druhé (Vít Dvořák a Marek Vizner) a čtvrté (Radek
Doležel a David Stoklásek). V mládežnických kategoriích
předvedly pěkné výkony Eliška Chvátalová (zlato v doros-

Nejlepší trojice v kategorii mužů: Bronislav Klůj, Vít Dvořák, Marek Vizner

tenkách a stříbra v dalších kategoriích) a Lucie Viznerová
(stříbrné a bronzové medaile).
TJ Holešov vyslal do soutěží celkem 17 chlapců a 5
děvčat, dohromady tedy rekordních 22 sportovců. Většina
(13) se zúčastnila 2 disciplín (dvouhry a čtyřhry), 6 hráčů
se zúčastnilo pouze jedné disciplíny, Marek Vizner třech
disciplín a rekordmanky Lucie Viznerová a Eliška Chvátalová
šesti disciplín.
Libor Liška, předseda oddílu stolního tenisu

Holešovské naděje Lucie Viznerová a Eliška Chvátalová

Silniční cyklistika má zastoupení i v našem městě
Pěkného úspěchu dokázala juniorka Aneta Lochmanová z MG BIKE Team Přerov, odchovankyně amatérského oddílu Holešovských Pokalíšků, která v rámci Českého poháru
mládeže a žen na silnici (tento rok nazvaný TECHNISERV CUP 2019) v závěrečném bodování
obsadila stříbrnou příčku. Letošní první cinknutí medaile, po tříleté odmlce, přišlo v dubnu
v Kyjově, kdy se Anetě podařilo obsadit bronzové místo. Toto malé „nakopnutí“ vše rozjelo.
Úspěch měla i na slovenském poháru, kde si vyjela dvakrát 2. místo.
V závodech ČP se dokázala držet mezi nejlepšími 5 juniorkami. V letních měsících se na
každém závodě postavila na stupínky vítězů - podařilo se jí pětkrát zvítězit a čtyřikrát vystoupit na stupínek bronzový. O absolutní první místo v celkovém bodování přišla až v posledním
závodě, který se konal v Terezíně. Na vítězku jí chybělo 9 bodů z celkových 856 bodů.
Aneta přijala nabídku ze Střediska vrcholového sportu v Prostějově. Tato střediska jsou
v republice pouze čtyři, kde jsou vybráni kadeti a junioři s nejlepšími výsledky.
Chuť a velká motivace zůstává Anetě i na novou sezónu 2020, kde nastoupí v dresu
TUFO Prostějov do kategorie juniorek jako „druhoročačka“ . Držíme palce.
					
Martin Gröger
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100 let házené v Holešově /1919 - 2019/

Dějiny české házené v Holešově ve fotografiích - 2. část

Ligový zápas SK Holešov - SK Borovina Třebíč byl sehrán 19. září 1943 na hřišti u parku
v Holešově. Snímek z tohoto zápasu zvěčnil obranu hostí v činnosti. Střílejícího domácího
útočníka, hráče ve světlém dresu ve výskoku, se nepodařilo identifikovat. Holešov vyhrál
8:6 (5:3). Utkání na hřišti v Americkém parku (Wilsonovy sady) přihlíželo 1 600 diváků.
Branky Holešova: Lochman 3, Pachl 3, Fuksa 2.

Jeden z řady snímků, které potvrzují velký zájem holešovských diváků o házenou. Sedm
hráčů na této fotografii je asi tým SK Sparta Brno, mistr Moravy v r. 1943. Lze tak usuzovat
z orlice na dresech hráčů. Je-li tento tip správný, pak byl tento zápas odehrán 14. května
1944, a SK Holešov v něm porazil brněnský celek 10:8 (4:2). Branky Holešova: Pachl 5,
Fuksa 3, Lochman 2. Zápas na hřišti u parku sledovalo 2 500 diváků.

Družstvo SK Holešov v jarní sezóně r. 1943 vybojovalo prvenství v divizi, a po úspěšné
kvalifikaci i postup do nejvyšší třídy, do moravské ligy. Na snímku jsou zleva: Josef Švagera- vedoucí týmu a náčelník oddílu, Vladimír Polívka, Václav Konečný, Václav Šrubař,
Rudolf Fuksa, Vladimír Lochman, Vladimír Pachl a Jiří Horžič. Brankář Horžič přestoupil
do Holešova před zahájením jarní sezóny v r. 1943 z SK Bystřice p. Host.

Brankář Bohumil Matlach byl uprostřed čtyřicátých let 20. století velkou oporou družstva SK Holešov, a přispěl svým dílem k oběma mistrovským titulům holešovského
týmu v sezonách 1943-44 a 1945-46. Tento skvělý brankář přestoupil do Holešova
na přelomu září a října v r. 1943 z SK Baťov (Otrokovice). Snímek byl pořízen asi v říjnu
roku 1943.

Ligový zápas ČSK Hranice - SK Holešov byl sehrán na hřišti u sokolovny v Hranicích dne
26. srpna 1945. Na fotografii jsou všichni tři útočníci SK Holešov, hráči v tmavých dresech, zleva: Josef Glatzner, dále tísněn domácí obranou při střelbě Vladimír Lochman
a v brankovišti Vladimír Pachl. Je to třetí zachovaný snímek z tohoto utkání, který dokazuje, že i v Hranicích byl velký zájem o mistrovské zápasy v nejvyšší soutěži, v národní lize.
Holešov vyhrál 8:7 (6:6).

Divizní zápas SK Holešov - AC Arsenál Olympia Husovice byl sehrán v Holešově na hřišti
u parku 28. března 1943, a skončil nerozhodně 12:12. Domácí útočné trio, hráči ve světlých dresech, je v akci. Zleva: na hranici brankoviště Vladimír Lochman, s míčem v ruce
Vladimír Pachl a uvnitř brankoviště Rudolf Fuksa. Branky domácích: Lochman 6, Fuksa
4, Pachl 2.
Fotografie poskytl: Jiří Ferenc ml., Bystřice pod Hostýnem
Text: Vlastimil Doležel, Bystřice pod Hostýnem
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SŇATKY
Marcela Kouřilová – Martinice
Libor Julínek – Martinice

Valérie Honkyšová – Zlín
Petr Ondrejec – Hulín

Renáta Hýllová Hulín
Roman Batík – Výšovice

Barbora Šeďová – Holešov
Jakub Krejčiřík – Střížovice

ÚMRTÍ
Dana Stachová Barotová
– Holešov
Jarmila Radová – Holešov
Jiřina Zdražilová – Holešov
Marie Vabroušková
– Holešov
Lenka Slavíková – Holešov
Josef Ondruch – Holešov
Jarmila Nesrstová
– Holešov
František Adámek
– Holešov
Drahomíra Pechková
– Holešov
Marie Trhlíková
– Holešov, č. Tučapy
Jan Lošťák – Holešov
Ladislav Janál – Holešov,
č. Dobrotice
Jiřina Stratilová – Holešov
Jarmila Medková

až
Kč
5001500,až 1500 Kč

INZERUJTE V HOLEŠOVSKU
hana.helsnerova@holesov.cz
tel.: 774 359 921

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040
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Knihovna v čase adventním
Už jsme si zvykli, že se v naší knihovně neustále
něco děje. A tak naše drahé knihovnice nepolevují ani
na vteřinu a stále nám servírují nové a nové zážitky.
Dne 6. 12. si pro čtenáře připravily tradiční adventní
půjčování v kostýmech. V dětském oddělení čekala
sice nekompletní, ale o to milejší Mikulášská družina.
V oddělení dospělém pak chodící a usmívající se vánoční
stromečky. Nechyběl ani opravdový vánoční stromeček,
adventní věnec, dárečky, perníčky, ovoce a také jmelí,
které dostal každý čtenář s sebou, aby si kousek atmosféry odnesl také domů. Krásná akce Knihovna v čase
adventním připomněla také tradiční zvyky a pro děti
pak byly připraveny vánoční dílničky. Všichni návštěvníci
si toto oživení pochvalovali. Ono je totiž takové půjčování knih díky tomu zase o něco veselejší.
Hana Helsnerová

Ozdoby předků, Zámek Holešov připravil vánoční dílničku
pro veřejnost
Zámek Holešov připravil na druhou adventní neděli
8. prosince vánoční dílnu pro veřejnost. Lidé si pod vedením lektorů mohli vyzkoušet, jak předkové vyráběli
tradiční ozdoby na stromeček ze slámy, šišek a dřeva.
Workshop se konal přímo na výstavě České betlémy
a zapojit se mohl každý, kdo si koupil standardní vstupenku. Zapojili se malí i velcí návštěvníci výstavy.
Vánoční dílnu u příležitosti výstavy betlémů připravuje Městské kulturní středisko Holešov každý rok. Loni
si lidé v sala terreně vyzkoušeli háčkování, v letech minulých to byla například výroba vizovického pečiva nebo
prezentace práce studentů bystřické nábytkářské školy.
(dap)

Ježíškova vnoučata v Holešově
Již tradičně se město Holešov připojuje k projektu Ježíškova vnoučata a obdarovává seniory, kterým už na světě
nezbylo příliš mnoho radosti, nemají příbuzné, nebo se ocitli
na okraji společnosti. Hlavní myšlenkou ale není jen materiální stránka věci, jde také o lidský kontakt, vlídné slovo
a milé pohlazení. Je důležité, aby se alespoň o Vánocích tito
lidé necítili až tak sami. Klientům Centra pro seniory a Domu
pečovatelské služby Holešov přišly 12. 12. zazpívat koledy
tentokrát děti ze II. Základní školy. Senioři byli dětmi obdarováni vlastnoručně vyrobeným přáním a zástupci města pak předali dárky, které obsahovaly věci denní potřeby.
V těchto předvánočních dnech budou obdarování také další
senioři, kteří nepobývají v DPS ani CPS, o což se postarají
sociální pracovnice. Dárky, které dostali klienti vytipovaní
z Charity Holešov, byly nakoupeny a zabaleny pracovníky
Charity, kteří se na této akci taktéž podíleli. Věříme, že jsme
seniorům alespoň na chvíli poskytli hřejivý pocit lidské blízkosti a přinesli příjemné chvilky vánoční atmosféry.
Hana Helsnerová
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MĚSTO HOLEŠOV

Příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce hlavně zdraví,
mnoho osobních úspěchů a spokojenosti
Vám přejí
zaměst�anci
Městského úřadu Holešov

Novoroční ohňostroj
1. 1. 2020 v 17 hodin

foto: Dana Podhajská

