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Ples města Holešova zahájil plesovou sezónu 2020
SPOLEČNOST

Reprezentačním plesem města Holešova byla od-
startována série plesů, které se již tradičně konají v sá-
lech zámku. Městský ples, v pořadí již dvanáctý, se opět 
těšil velkému zájmu hostů. V prvním poschodí zámku to 
v sobotu 18. 1. žilo, skvělou atmosféru navodila kapela 
večera Red socks orchestra, dámy zdobily společnost 
krásnými róbami a pánové se svou elegancí nezůstávali 
pozadu. V úvodu večera všechny zúčastněné přivítal sta-
rosta města Rudolf Seifert a dále se už mikrofonu držel 
moderátor celého plesu Bořek Slezáček. Ten společně se 
svými kolegyněmi vystoupil se svižným pásmem muzi-
kálu Mamma Mia! O slavnostní předtančení se postarala 
taneční škola A&A Mědílkovi Zlín. Tanečníci předvedli 
tance klasické i latinskoamerické, které ozvláštnili  
a zatančili v rockovém stylu. Stejně jako v minulých le-
tech byli hosté nadšeni z cimbálové muziky Stanislava 
Gabriela. Balkónový sál byl téměř po celou dobu zapl-
něn tančícími a zpívajícími páry. V ceně vstupenky měli 
všichni také pohoštění na slavnostním rautu a nechybě-
la ani bohatá tombola. Na 230 cen našlo své majitele, 
kteří si domů odnesli například dárkové koše, květiny, 
elektroniku nebo třeba fůru kvalitního koňského hnoje.  
Ti šťastlivci, kteří si na svém losu přečetli, že se jedná  
o los slosovatelný, mohli věřit, že získají jednu z 25 ex-
kluzivních cen. Mezi těmito cenami nechyběly například 
dvě televize, kávovar, sušička nebo obraz malovaný 
vlastní rukou pana starosty Seiferta. Hlavní cenou pak 
byl zájezd dle vlastního výběru, který do tomboly věno-
vala CK Exim Tours, Město Holešov, Tepelné hospodářství 
a Technické služby Holešov.

Reprezentační ples tedy máme za sebou, snad si jej 
všichni užili do sytosti, protančili troje střevíce, zazpívali 
si dle libosti a užili si báječný večer.

Hana Helsnerová
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ÚVODNÍK STAROSTY

Teplá zima se stává v Holešově až horká – příroda a krytý bazén
Vážení a milí Holešováci a čtenáři Holešovska,
první měsíce letošního roku nám ukázaly, co vše 

se s naší zemí děje a na co bychom neměli zapomínat 
a především dění bagatelizovat. Rekordně teplá zima 
nám přinese asi větší problémy na jaře a v létě v podo-
bě rozmnožení škůdců a parazitů a zřejmě i v dalším 
suchém období. Nyní je již ve vzduchu cítit předjaří  
a snad si zimu lyžaři a běžkaři užili alespoň na horách 
a bruslaři v Holešově na zámeckém kluzišti. Toto spor-
tovní zařízení potvrzuje svou důležitost pro aktivní 
využívání zimy a umožňuje naučit děti tento důležitý 
sport. Zámecké kluziště k  tomu významně přispělo  
a dokonce se někteří z nás k bruslení vracejí po mno-
ha letech. Můžeme ale vážně doufat, že od příští zimy 
bude v Holešově kluziště stálé a větší.

Místní dění významně ovlivnilo a stále ovlivňuje 
oprava a polemika kolem řešení krytého plaveckého 
bazénu a dalších zařízení sportovního centra. Jedná se 
i o saunu a ostatní sportoviště a zázemí. Situace ko-
lem Sportrelax centra se vyhrocuje a město již eviduje  
i petici skupiny zastánců zachování bazénu jen pro 
plavání. Ale o tom níže.

Prožili jsme americký svátek lásky sv. Valentýna. 
Můžeme mít na tento komerční svátek různé názo-
ry, to ale neznamená, že bychom neměli těm, které 
máme rádi, i třeba  „po Americku“ toto významné 
sdělení předat. Také nás čeká masopust; veselými 
průvody masek a popeleční středou (26. 2.) se roz-
loučíme s „bujarým“ povánočním časem a zahájíme 
čtyřicetidenní období půstu před Velikonocemi. Není 
asi třeba dělat ze sebe askety, ale zamyslet se nad sku-
tečnými hodnotami nám všem jen pomůže.

„Jsem slabý člověk, ale v mé slabosti je má síla; můj 
smutek mne nebolí, má osamělost, to bude zároveň mé 
přemýšlení; mé odříkání, to bude zároveň má čistota.“ 
- Karel Čapek. „Jen dokažte se zdržet dneska, a příští 
odříkání bude už mnohem snazší. Další ještě víc, neboť 
zvyk mění naši přirozenost: buď ďábla zkrotí, nebo ráz-
ně zažene ho pryč.“ - William Shakespeare.

BEZPEČNOSTNÍ SITUACE V REGIONU
Naše město a region patřilo několik let k bezpeč-

ným lokalitám a kriminalita byla pod republikovým prů-
měrem. Ale doba se mění. Policie ČR i za pomoci Měst-
ské policie a zařízení města zajistila skupinku „nových 
obyvatel Němčic“, kteří se ve své kriminální činnosti za-
měřili především na kostely. V Holešově ale došlo k ně-
kolika dalším nevítaným návštěvám některých objektů. 
Z tohoto důvodu si dovolím požádat vás všechny, abyste 
zajišťovali objekty, které máte na starosti, či vám patří, 
a všímali si neznámých lidí, jež si možná mapují nebo 
tipují okolí. A samozřejmě o tom informovat policii. 

VYHLÁŠKY MĚSTA
V minulém úvodníku jsem vzpomněl některé vy-

hlášky, jež částečně mění i poplatky.  Zevrubně jsem je 

popsal, ale nejednalo se o přesný popis. Některé po-
platky se skutečně zvýšily, ale jedná se o reakci měs-
ta - především u poplatků za psy a zábor veřejného 
prostranství - na realitu, že se skutečně všechny ceny 
zvyšují a jen v  letošním roce došlo i k dalším zvýše-
ním poplatkům za služby pošty. Tak je třeba zvýšeným 
poplatkem trochu kompenzovat tyto služby. Nyní  
je navíc složitější situace pro majitele psů z  hlediska 
povinného čipování. Ale tato skutečnost vychází z no-
vých zákonů.

Na minulé radě přijalo město další podobné 
opatření a na návrh správce „parkomatů“, bude vět-
šina sazeb na parkovištích města od března zvýšena. 
Jedná se skutečně o neoblíbené opatření, ale město 
a jeho organizace trápí nejen stálé zvyšování všech 
vstupních nákladů a cen souvisejících služeb a zvy-
šování platů, ale také stále složitější dopravní situace  
ve městě. Všechna parkoviště ve středu města a na 
náměstí jsou většinou obsazena a např. kolem zámku  
je nemálo volných míst.

Na jiném místě novin je otištěna polemika k pou-
žívání zábavní pyrotechniky ve městě. Tato problema-
tika je velmi složitá, protože se do ní prolíná i zákon 
o použití pyrotechniky, možnosti města v této oblasti 
apod. Ostatně v roce 2017 se nepodařilo z technických 
důvodů vyhlášku vydat. Do této oblasti můžeme ještě 
zahrnout názory členů zastupitelstva na podobné pro-
blematiky. Protože zatím se také nepodařilo schválit 
vyhlášku, která by alespoň trochu mohla omezovat  
a redukovat hlučné činnosti o nedělích a svátcích.  
I tato skutečnost podobně jako zneužívání nočního kli-
du znepříjemňuje klid ve městě a možnost odpočinku.

ODPADY A ÚKLID MĚSTA
Různé poplatky a neřešení problematiky odpadů 

státem vedou k tomu, že se nedaří zpracovávat odpa-
dy. Jeho množství se neustále zvyšuje. Nejnižší články 
systému jako jsou města a obce třídí snad všechny 
možné komodity, ale odběratelé a zpracovatelé buď 
chybějí, nebo nejsou podporováni a motivováni k je-
jich využití. Holešovské Technické služby musejí např. 
v současné době platit odběratelům či zpracovatelům 
papíru a kartonů (zatím kolem 1000 Kč za tunu). A to 
jen díky dlouhodobým vztahům je město vůbec rádo, 
že se ještě daří papír odvážet. Trošku lepší je situace  
s vytříděnými plasty a PET lahvemi, které se ještě ode-
bírají a částečně i prodávají. Hůře jsou na tom obce, 
které již s TS nespolupracují.

Stále velkým problémem zůstává úklid odpadů 
a skladování na černých skládkách nebo poházením 
u kontejnerů obyvateli či některými podnikateli.  
Ti místo využívání sběrného dvora a třídění po svých 
aktivitách nechávají své odpady u kontejnerů nebo 
popelnic (nedávno u zámku). Technické služby po-
tom musejí odpady nejen uklízet, ale také násled-
ně pracně třídit. Samozřejmě to zvyšuje náklady  

na jejich likvidaci a zbytečně zaměstnává pracovníky 
služeb, kteří by se mohli věnovat jiným činnostem  
a údržbě města.

SPORTRELAX CENTRUM A JEHO REKONSTRUKCE
Oprava areálu krytého plaveckého bazénu  

a přilehlých prostor je nutná především proto, že kon-
strukce upevnění vany bazénu a jeho ochozů je v ha-
varijním stavu a je nutné ji rekonstruovat. A je třeba 
rozhodnout velmi rychle, protože asi brzy dojde k za-
vření bazénu pro jeho takřka havarijní stav. Následně 
je třeba dokončit projektovou dokumentaci a zahájit 
další přípravné práce a zajistit dodavatele investice.

Zastupitelstvo města již schválilo přijetí úvěru ve 
výši 85 milionů korun a je potřebné stanovit způsob 
opravy především plaveckého bazénu. Jedná se o tři 
možnosti: nechat bazén v  této velikosti a odstranit 
tobogán (bazén jen pro plavání a s vodou 28 °C tep-
lou), druhá varianta je vybudovat v části bazénu malé 
relaxační centrum s  dojezdem tobogánu a s  vodou 
teplou 32 °C. Tato varianta reaguje na poslední tren-
dy v zájmu na relaxaci návštěvníků a vyžívání bazénů 
především dětmi či seniory. Třetí variantou je přístav-
ba asi pěti metrů směrem k MGM a tím by se zvětšil 
prostor bazénu a zachovala se jedna dráha pro plavce 
navíc. Tato varianta ale zvýší náklady o více než 20 mil. 
korun. Další varianty řešení nejsou asi možné, přesto-
že se některé prověřovaly. Město prostě vlastní objekt 
v určité velikosti a dispozicích.

V  první etapě prací by se měly také rekonstru-
ovat veškeré sítě a technologie, vzduchotechnika,  
či statické zabezpečení tak, aby byly použitelné í pro 
další zařízení areálu – sauny, šatny, sportovní zařízení 
prvního patra, popř. restauraci aj. Jmenované oblasti 
oprav by ale měly být zahrnuty především z  finanč-
ních důvodů do další etapy rekonstrukce centra.

Tyto řádky jsou psány ještě před jednáním Zastu-
pitelstva města, které proběhlo 17. února, takže ne-
mohu znát výsledky a výstupy z tohoto jednání.

Vážení spoluobčané, dovolím si vám popřát pěkné 
únorové dny a také zahájení března a tím i postupné-
ho příchodu jara. A ještě jedna věc. Před pár lety jsme 
zavedli tzv. otevřený úřad, i když se změnou pracovní 
doby pracovníků města dochází k dílčím změnám ote-
vření budov MěÚ.. To ale neznamená, že bez zbyteč-
ného objednávání nemůžete zajít za vedením města. 
Tímto tuto skutečnost opět připomínám. Každou stře-
du od 15 do 17 hodin se můžeme setkat. Pokud se tedy 
nestane něco nepředvídaného. Někteří lidé přicházejí 
do tvého života jako požehnání. Někteří přicházejí do 
tvého života jako lekce. Matka Tereza.

Městský úřad Holešov, Masarykova ul., kaž-
dá středa 15 – 17 hod., kancelář starosty 1. patro,  
tel.: 573 521 200.

Rudolf Seifert, starosta
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ZPRÁVY 

Den památky obětí holocaustu

Ve středu Bořenovice, ve čtvrtek Brusel

Společně s malou hrstkou občanů dnes představi-
telé města uctili památku obětí holocaustu. I přes malý 
zájem veřejnosti věříme, že námi věnovaná půlhodina 
času měla význam, je totiž důležité si tyto historické 
okamžiky pro výstrahu všem připomínat a zároveň mít 
na paměti, že nikdy nevíme, co nás čeká. Historie by ne-
měla být zapomenuta.

Při pietním aktu jsme vzpomenuli na holešovské 
oběti holocaustu, jejichž přesný počet není znám. Staros-
ta města Rudolf Seifert pronesl pár vět, z úst Vratislava 
Brázdila pak zazněla jména židovských rodin i jednotliv-
ců, kteří byli mučeni a usmrceni v koncentračních tábo-
rech. Následně byly položeny květiny a zapáleny svíce.

Květinu jsme položili také u pamětní desky Da-
vida Meisela, holešovského rodáka, který se význam-
ným způsobem zapsal do historie umění především  
v chorvatském Karlovaci, a byl jako jeden z prvních Židů  
13. dubna 1941 zatčen a odvlečen do tábora v Sávském 
Záhřebu. Později byl zařazen do transportu do tábora 
Jadovna v Lice, kde byl zavražděn. V předvečer Dne pa-
mátky obětí holocaustu byl v chorvatské televizi odvysí-
lán dokument o tomto slavném holešovském rodákovi. 
Tento dokument byl v loňském roce natáčen mimo jiné 
také v Holešově. Město Holešov se bude snažit o získání 
jeho záznamu. 

Hana Helsnerová

Před čtvrtečním odletem do Bruselu navštívil dne 
5. února premiér Andrej Babiš Zlínský kraj. Zastavil  
se také v našem regionu, konkrétně v obci Bořenovice. 
Po svém příjezdu se společně se starostou obce Jakubem 
Bednárkem odebral ke krátkému soukromému jednání. 
Poté se předseda vlády přesunul do obecní společenské 
místnosti, kde následovala debata s některými starosty 
obcí zlínského i olomouckého kraje. 

Po úvodním slovu začaly padat dotazy na velmi 
důležitá témata, která trápí celý region. Mluvilo se o od-

Holešovský bazén vyžaduje rekonstrukci. Základní fakta a odpovědi 
na anketu města

kládané stavbě dálnice D49, o podpoře provozu obcho-
dů v menších obcích, o problémech s tříděním odpadů,  
o mezerách v legislativě a o několika dalších záležitos-
tech. Během hodiny samozřejmě nemohlo být řečeno 
vše, dokonce ani nepadlo tvrzení, že vše bude vyřešeno, 
ale problémy alespoň byly nadneseny. Premiér také do-
poručil dodat vše písemnou formou, což také starosta 
Bořenovic přislíbil.

Hana Helsnerová

Úvodem k tématu rekonstrukce je potřeba seznámit 
občany města a čtenáře Holešovska se základními skuteč-
nostmi o našem bazénu: 
• roční počet vstupů do bazénu je 33 000, tj. cca  

100 osob/den
• roční provozní dotace od města je 3 000 000,- Kč
• dotace na jeden vstup do bazénu od města je cca 90,- Kč
• maximální cena placená zákazníkem za 1 hodinu bazé-

nu je 55,- Kč (bez zvýhodnění)
Do provozní dotace ovšem nejsou započteny částky 

na investice a opravy, kterých jen za posledních 20 let 
byly další řádově desítky miliónů. Správnému investorovi 
by se měly náklady vrátit!

Pro porovnání je potřeba rozhlédnout se po okolí.  
Ve Valašském Meziříčí situace vypadá například takto: 
• roční počet vstupů do bazénu je 222 000, tj. cca 600 

osob/den
• roční provozní dotace od města je 5 000 000,- Kč
• dotace na jeden vstup do bazénu od města je cca 22,- Kč
• maximální cena placená zákazníkem za 1 hodinu bazé-

nu je 126,- Kč
Navíc je zde možnost pronajmout si dráhu pro 

kondiční plavání za 368,- Kč/hod. nebo naopak ušetřit  
a kondičně plavat za 70,- Kč/hod., ale v nevyhrazené 
dráze. A to při porovnání s ostatními bazény v okolí, ješ-
tě patří Valašské Meziříčí mezi města, které bazén dotují 
nejvíce. Proto se dá zobecnit, že v Holešově máme cca o 

40 % nižší vstupné, ale i úroveň a zejména nabídka služeb 
je již za zenitem a vstupné tomu tedy odpovídá. Důsled-
kem nízkého komfortu je ale pak nízká návštěvnost.

 Náklady na rekonstrukci bazénu, která je nevyhnu-
telná, činí 100–150 mil. Kč. Záleží na definitivním rozsahu 
prací a na vysoutěžené částce. Jedná se ale o náklad, který 
zatíží naše město na několik volebních období dopředu  
a vzhledem k tomu, že kromě bazénu máme v havarijním 
stavu i knihovnu, balkony na Centru pro seniory, kino  
a komunikace, je nutné jakékoliv investice pečlivě zvažovat. 

V našem volebním programu bazén nebyl, ale pře-
svědčení, že musíme s občany otevřeně komunikovat, nás 
vedlo k veřejnému vyslovení zásadních otázek a ty jsme 
pak předali občanům se žádostí o jejich zodpovězení. Jaký 
je výsledek ankety? Vydáno bylo 1817 lístků, především 
distribuovaných v holešovských školách a školkách. Vrá-
tilo se 881 lístků, což je na dnešní dobu a při skutečnosti,  
že hodně rodin má ve školách více než jedno dítě, výsle-
dek velmi dobrý. A jak dopadly jednotlivé dotazy?

1. Navštěvujete krytý bazén v Holešově? 
Ano 500. Výjimečně 259. Není i zde potenciál pro zvýšení 
návštěvnosti?
2. Jste pro zachování tohoto sportovního a relaxač-
ního zařízení? 
Pro 825. Proti 13. Jasná odpověď, která nám dává mandát 
bazén nezrušit.

3. Které služby využíváte?  
Plavání 788. Sauna 192. Právě zde vidím potenciál zvýše-
ní návštěvníků vybudováním wellnes centra.
4. Měli byste zájem o rozšíření služeb např. o relaxační 
zónu např. v bazénovém prostoru, rozšíření nabídky 
saun, obnovu občerstvení, rozšíření fitness centra…?
Ano 677. Opět jasná podpora projektu.
5. Uvítali byste umístění relaxačních prvků v pro-
storu bazénu i za cenu částečného snížení počtu 
drah pro kondiční plavání?  
Ano 452. Opět většina, i když ne tak jednoznačná.
6. Jste pro zachování tobogánu?
Ano 795. Opět jednoznačná odpověď pro řešení otázky,  
v jaké podobě chceme mít tobogán.

Výsledkem alespoň pro mě je potvrzení, že bazén 
se musí opravit tak, aby nabízel co nejširší služby, včet-
ně masáží, rehabilitace, případně krámků zdravé výživy, 
občerstvení, nehtového studia, kadeřnictví. Tedy souboru 
služeb, který bude generovat zisk sloužící k tomu, aby 
byl provoz centra co nejvíce soběstačný. S cílem udržet  
co nejnižší vstupné. Celá budova musí být zrekonstruová-
na komplexně, za využití dotací a při vybudování co nej-
modernějších technologií, které povedou k co nejnižším 
provozním nákladům.

Ing. Pavel Karhan, místostarosta města
předseda KDU-ČSL Holešov
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Čeká nás Den pro zdraví i charitativní běh. Letos se poběží 
pro Matyáška

Březen – měsíc knihy, knihovna chystá zajímavé besedy, výstavu 
a Noc s Andersenem  

Březnový program Městské knihovny v Holešově 
bude bohatý. Slavíme měsíc knihy. 

3. a 27. března se může veřejnost zdarma zare-
gistrovat nebo požádat o odpuštění dluhů. 12. března 
se uskuteční beseda s potomky českého cestovatele  
a znalce jihoamerických indiánů Alberta Vojtěcha Friče  
a hned 17. března bude následovat další beseda - na 
téma Pohádky a pověsti z Držkové bude hovořit Lubo-
mír Marušák. Příběhy vyšly knižně a pan Marušák se na 
jejich vydání spolu s dalšími podílel. 

19. března chystají knihovnice soutěžní odpoledne 
pro nejmladší čtenáře Pro prvňáčka je to hračka. Akce 
předchází červnovému pasování prvňáčků do čtenářské-

ho stavu a patří do projektu Už jsem čtenář. Holešovský 
měsíc knihy vyvrcholí 27. března Nocí s Andersenem. 
Program je zatím v přípravě. Knihovnice zvažují inspiro-
vat se Janem Amosem Komenským a jeho heslem „Škola 
hrou“ a připravit pro malé dobrodruhy „knihy hrou“. 

V březnu holešovská knihovna také vystaví a vy-
hodnotí obrázky dětí, které se zapojily do podzimní sou-
těže Moje knihovna snů. Na výstavě představí také studii 
návrhu řešení stávajících prostor knihovny. Autorem je 
architekt Karel Bidlo, který prozatím alespoň na papíře 
vytvořil z bývalé Kneislovy vily vzdušné komunitní cen-
trum s letní terasou, čítárnou i dětskou zónou k válení.

(dap)

Několik vět do Holešovska k jarní řadě MUSICA Holešov 2020
Moderní balet, slavnostní koncert s orchestrem, 

sborem a sólisty, operu, židovskou hudbu nebo komorní 
koncert harfy a klavíru – to vše nabídne posluchačům 
jarní koncertní řada MUSICA Holešov 2020.

První datum – 29. března bude patřit Pražskému 
komornímu baletu. Již od svého založení Pavlem Šmo-
kemsi tento soubor svými choreografiemi a pojetím 
tance získává obdiv a nadšení obecenstva nejen u nás,  
ale i na desítkách představení v zahraničí. Ty z vás, kteří 
jste v populárním Star Dance fandili vítězům Veronice 
Kubařové a Dominiku Vodičkovi určitě potěší, že právě 
Dominik Vodička bude jedním ze sólistů celého večera.

Koncert „Pocta sv. Janu Sarkanderovi“ bude oprav-
du velkolepým připomenutím výročí úmrtí tohoto vý-
značného katolického kněze. A to nejen tím, že na pódiu 
ve farním kostele vystoupí 115 účinkujících. Koncert 
zahájí slavnostní Korunovační mše C-dur W. A. Mozarta 
a vyvrcholí premiérou zcela nové skladby. Tu k této pří-
ležitosti složil skladatel Miloš Bok, který také bude celý 
koncert dirigovat.

270 – to je součet strun harfy a klavíru. Přesně tolik 
strun totiž rozezní velký sál zámku na koncertě nazva-
ném „Dialogy harfy a klavíru“.  A budou to dialogy různé 
–  rozverné, někdy hašteřivé, hravé i láskyplné. Jedno-

duše: komorní večer pro dva nástroje – harfu a klavír  
a dva muzikanty – Janu Bouškovou a Karla Košárka.

Hlavní hrdinka v opeře Bedřicha Smetany „Proda-
ná nevěsta“ byla od vzniku díla prodána již tolikrát, že to 
svědčí o jediném – o neutuchající popularitě a výjimečnos-
ti Smetanovy hudby. Ani v Holešově to nebude jiné, Kecal 
bude zase intrikovat, Mařenka s Jeníkem si slibovat „Věrné 
milování“ a všichni nakonec budou zpívat „Proč bychom se 
netěšili“. A protože již dnes víme, že 6. července bude krás-
né počasí, bude se celé toto veselí odehrávat v zámecké za-
hradě, za vydatné podpory a spoluúčasti vás, posluchačů.

Karel Košárek

Také letos se v Holešově bude konat oblíbený Den pro 
zdraví, který tradičně nabídne poradny zdraví, diagnostiku 
zdravotního stavu, prodejní a výstavní stánky, pohybové 
aktivity pro děti i dospělé, ochutnávky zdravé kuchyně  
a spoustu dalšího. Program bude probíhat v prostorách  
3. Základní školy od deváté hodiny ranní. Již po třetí vyvr-
cholí Den pro zdraví Charitativním během. Letos se běžci 
vydají na pětikilometrovou trať, aby svým pohybem po-
mohli zůstat v pohybu také tříletému Matyáškovi Urbanovi 
z Holešova. Malý hnědooký chlapeček trpí nevyléčitelnou 
nemocí, svalovou dystrofií Duchenne. Jedná se o vzácnou 
skupinu genetických onemocnění, která postihuje velmi 
malý zlomek populace. Existuje mnoho různých „druhů“ 
svalové dystrofie a každá postihuje jen velmi málo lidí. Sva-
lová dystrofie Duchenne je jednou z nejčastěji se vyskytují-
cích. Vyskytuje se asi 1 případ na 5000 dětí. Získané peníze 
budou použity na rehabilitace, rehabilitační pomůcky nebo 
hipoterapii dle aktuálních Matyáškových potřeb. Běžet 
mohou malí velcí, mladí, starší, zkrátka všichni, kdo se ne-
bojí pohybu, a mají touhu pomáhat. Symbolicky se mohou 
přijít proběhnout také děti, které čeká běh na 300 metrů, 
ve 14:30 pak startujeme „na ostro“. Nad oběma akcemi pře-
vzal záštitu starosta města Holešova Rudolf Seifert.

Hana Helsnerová
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Ples filmových hvězd: Nechyběl červený koberec ani předávání Oscarů
Pro návštěvníky letošního plesu spolku Castellum, 

který jej už tradičně pořádá ve spolupráci s Cestovní 
kanceláří Bohemian Tour, byl připraven červený kobe-
rec, skvělá hudba, tombola s hlavní cenou v podobě 
neomezeného cestování, spousta zábavy a v neposlední 
řadě i předávání Oscarů. V samotném úvodu plesu před-
vedli tanečníci z řad členů spolku slavnostní předtančení 
na motivy muzikálového filmu Chicago. O choreografii 
představení se postarala Vladimíra Dvořáková, která  
se ujala také role konferenciérky. K tanci i poslechu hrála 
hudební skupina Fantajm a nechyběla ani oblíbená cim-
bálová muzika Bystřica.

Pořadatelé si stejně jako v předešlých letech opět 
stanovili téma, kterým bylo protkáno veškeré dění  

na plese. Tentokrát šlo o ples filmových hvězd, a tak 
kromě červeného koberce čekala na hosty také krásná 
stylová výzdoba a pro účastníky v maskách také zvýhod-
něné vstupné. Každý, kdo dorazil v kostýmu, měl navíc při 
slosování šanci vyhrát zájezd do Slovinska a tři z masek 
byly oceněny soškou zlatého Oscara. Pro ocenění si přišla 
zlá královna z pohádky Sněhurka, Cruella de Vil a rodina 
z pohádky Ledové království. Nutno ale podotknout,  
že všechny masky byly velmi povedené a originální. V cho-
dbách holešovského zámku tak bylo možné potkat napří-
klad mafiány, princeznu Leiu a Luka Skywalkera, kostlivce  
z „bondovky“, Charlieho Chaplina, Morticiu Addams, Kleo-
patru a spoustu dalších známých hvězd filmového plátna.

Hana Helsnerová

Ples filmových hvězd a znovu velké díky...
„Kdo ještě nic nepořádal, ten si vůbec neumí před-

stavit, co je za přípravou takovéhoto plesu práce a sta-
rostí….“ 

Tento ples byl pro společnost Castellum Holešov  
v pořadí již dvanáctý. S cestovní kanceláří Bohemian 
tour Holešov pak pátý. A opět hodně vydařený. Díky 
ochotě lidí, kteří pomáhali v zázemí i ve světle ramp.  
A kteří věnovali svůj volný čas, energii a umění tomu, 
aby vše dopadlo dobře. Abychom vytvořili dobrou atmo-
sféru, aby návštěvníci, kterých si nesmírně vážíme a pro 
které tuto společenskou událost pořádáme, byli spoko-
jeni. Znovu chci poděkovat především CK Bohemian tour 
za bezchybnou spolupráci, obětavost a profesionální 

přístup, dále pak našim stálým partnerům, Technickým 
službám a Tepelnému hospodářství, a samozřejmě všem 
dárcům, kteří přispěli do naší tomboly. Bylo jich oprav-
du hodně. Dále děkuji kavárně Biograf café Holešov 
za zapůjčení rekvizit, Libušce Matulové za nádhernou 
výstižnou grafiku, všem účinkujícím a hudebníkům za 
jejich nasazení a za to, že umějí rozdávat radost. Vlaďce 
Dvořákové pak patří obdiv za její nápady a za to, že v nás 
vždycky dovede probudit emoce a vyždímat z nás maxi-
mum možného. Letos jsme jako účinkující prožívali snad 
největší stres, neboť vedle svých tanečních kreací jsme 
se museli poprat s textem a s mikrofonem, což pro nás 
amatéry nebylo vůbec jednoduché. Předvedli jsme totiž 

pod Vlaďčiným vedením vězeňské tango z oscarového 
filmu Chicago.

Ples skončil. Ale vzpomínky zůstanou. V neděli po 
plese jsem dostala od své spolužačky zprávu tohoto 
znění: „Není samozřejmostí, že se scházíte, máte spo-
lečný zájem, ač jste rozdílného věku, profese i smýšlení.  
Že prožíváte společně emoce, radost, napětí i obavy,  
že jste součástí tvoření něčeho se všemi pokusy i omyly. 
Tohoto společenství si važte“.

A já dodávám: „Děkuji za to, že součástí tohoto spo-
lečenství mohu být i já.“

Jarka Pokorná,
 předsedkyně spolku Castellum Holešov

Pohodář Neil Zaza holešovskému publiku opět učaroval
Skvělým energickým vystoupením rozproudil ame-

rický kytarista Neil Zaza společně se svými spoluhráči 
Walterem Cerasanim a Enricem Cianciusim dne 26. 
ledna plný New Drive Club holešovského zámku. Během 
koncertu, který připravila Musica Holešov, představil 
nový repertoár i své hity ze svých 14 alb. Neil Zaza, pře-
zdívaný „kytarový mág“, se do Holešova vrátil opět po 
roce v rámci své tour po Evropě, v našem městě jsme jej 
přivítali už potřetí. Tento uznávaný virtuózní kytarista 
je nejen úžasným sólistou, ale také koncertním spolu-
hráčem světových mistrů, jakými jsou například Steve 

Vai , Dweezil Zappa či Joe Satriani, které doprovází na 
turné. Je vysoce uznávaným a vyhledávaným hudeb-
níkem. Není divu, jeho um je nedostižný, na podiu vy-
tváří neskutečnou show, rozdává úsměvy, srší energií  
a publikum ho miluje. Spolu s ostatními členy kapely 
také tentokrát v Holešově dokázal navodit atmosféru ne-
zapomenutelného rockového koncertu a posluchači si jej 
náležitě užili. Díky takovým projektům totiž člověk zjis-
tí, že i beze slov se dá dělat pořádná muzika. Neil Zaza  
je toho živým důkazem.

Hana Helsnerová

SPOLEČNOST
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Další zásadní přednáška o sv. Janu Sarkandrovi
Rozsáhlé aktivity, připomínající 400. výročí od mu-

čednické smrti holešovského světce Jana Sarkandra, 
které byly v našem městě zahájeny už na sklonku léta 
loňského roku, pokračují i v letošním roce řadou akcí, 
které vyvrcholí na počátku května Dny města Holešova  
a výroční sarkandrovskou poutí ve farním kostele za 
účasti apoštolského nuncia Ch. D. Balva. V řadě odbor-
ných a historických aktivit vynikla dlouho očekávaná 
přednáška historika katedry církevních dějin Cyrilo-
metodějské teologické fakulty Univerzity Palackého  
v Olomouci, Mgr. Th.Lic. Tomáše Parmy Ph.D., nazvaná 
„Život Jana Sarkandra a jeho kanonizační proces“. Před-
náška se konala ve čtvrtek 16. ledna v krásném prostředí 
studovny Městské knihovny a těšila se velkému zájmu 
posluchačů. Dr. Parma navázal na podzimní přednášku 
Dr. Černušáka, který prezentoval kontext doby před  
a během působení Jana Sarkandra v našich zemích  
a v Evropě, kdy zahájení protireformace a jakési „vzpa-
matování se“ katolické církve na Tridentském koncilu 
vedlo ke zvýšení náboženského napětí v celé Evropě, 
které vyvrcholilo propuknutím třicetileté války.

Doktor Parma má vzácný dar podávat odborné 
problémy a závěry výzkumů velmi přístupnou, srozumi-
telnou formou, takže se všichni nadšení posluchači podi-

vili, když na závěr přednášky ocenil jejich pozornost tak, 
že děkuje, že nikdo (dokonce ani autor tohoto článku) 
během přednášky neusnul, což se mu při přednáškách 
na vysoké škole nestává... Kromě obecně známých infor-
mací o životě sv. Jana Sarkandra (kterého bohužel ne-
znají snad jen někteří zastupitelé) ale poutavě pohovořil 
a objasnil období, kdy se jeho bratr Mikuláš nešťastně  
(a nešikovně) zapletl do sporů mezi habsburskými bratry 

Rudolfem II. a Matyášem a Jan byl rok místo uprchlého 
bratra jako rukojmí vězněn. Rovněž mimořádně zajíma-
vé byly informace o velmi nejednoznačném vztahu mezi 
Janem Sarkandrem a kardinálem a olomouckým bisku-
pem Františkem z Dietrichštejna a o počátcích kněžské 
dráhy Jana Sarkandra.

Doposud málo známé jsou i počátky kultu Jana Sar-
kandra – prakticky ihned po jeho umučení se na Moravě 
a ve Slezsku vzedmula vlna jeho uctívání jako mučední-
ka. V první polovině 18. století se začalo spojovat uctí-
vání Jana Sarkandra společně s tehdy velmi populárním 
(a v roce 1721 blahořečeným a 1729 svatořečeným) 
Janem Nepomuckým. Spojování těchto dvou mučedníků 
(přičemž Jan Sarkander byl blahořečen až v roce 1860  
a svatořečen 1995) se stalo běžným. I v Holešově jsou so-
chy těchto dvou mučedníků společně umístěny na oltáři 
v zámecké kapli, přičemž vznikly právě v první polovině 
18. století). Ostatně velká výstava, kterou připravuje 
Vlastivědné muzeum v Olomouci v rámci sarkandrov-
ských oslav, se bude týkat právě oněch dvou Janů.

Přednáška Dr. Parmy byla vskutku strhující a nutno 
ocenit Vlastivědný kroužek Holešov a Městskou knihov-
nu Holešov za skvělou organizaci této akce.

Karel Bartošek

Balet, oslava sv. Jana Sarkandra, Iva Bittová i Prodaná nevěsta v Holešově
Město Holešov také letos připravuje kulturní akce, 

které si v Holešově našly tradici a patří ke každoroční-
mu scénaři kulturního programu. Tuto linii odstartoval 
ples města Holešova. Dne 26. února se se studentským 
představením Ples v opeře představí Konzervatoř P. J. 
Vejvanovského Kroměříž. Studenti konzervatoře u nás 
vždy jednou ročně vystupují v rámci svých absolvent-
ských představení. 

Letos se také uskuteční 20. ročník krásné akce pro 
děti s názvem Noc s Andersenem. Jubilejní 20. ročník 
Noci s Andersenem se koná v celé republice, ale i v za-
hraničí (Slovensko, Slovinsko). Začíná v pátek 27. března 
a končí v sobotu 28. března. Městská knihovna každo-
ročně pořádá tento zážitkový večer i s přespáním pro asi 
třicítku dětí. Letošní oficiální téma je zaměřené na 200. 
výročí narození Boženy Němcové, na 20. výročí českého 
překladu Harryho Pottera a na Jana Ámose Komenské-
ho. Harry Potter ovládl Holešov v loňském roce, takže 

letos jej určitě neuvidíme. Jaké téma ale bude zvoleno, 
knihovnice zatím nechtějí prozradit, indicie zatím na-
svědčují J. A. Komenskému. 

Musica Holešov si pro jarní řadu připravila následující 
koncerty:
29. březen Pražský komorní  balet
2. květen Pocta  -  Sarkander     
24. květen Dialogy harfy a klavíru   
 / Košárek – Boušková /
18. červen Yale Strom + Trio Maisel 
 + Elisabeth Schwartz

Těšit se můžeme také na charitativní běh pro zdra-
ví, který se poběží letos již potřetí. Tato milá akce pro-
bíhá v rámci Dne pro zdraví, který tentokrát připadne  
na 4. 4. 2020.

První květnový víkend pak bude patřit Dnům města 
Holešova, které se letos ponesou jak v duchu Sarkan-

drovských oslav, tak i v duchu výročí 140 let SDH Holešov 
a TJ Sokol Holešov. Připraven je unikátní koncert, na kte-
rém vystoupí čtyřicetičlenný Kühnův smíšený sbor z Pra-
hy, ostatně jeden z nejlepších velkých pěveckých sborů  
u nás i v celé Evropě. Hrát bude plně obsazená Fiharmo-
nie Bohuslava Martinů ze Zlína, vystoupí i sólisté Kristý-
na Vylíčilová, Kateřina Oškerová a Aleš Janiga. Samozřej-
mě budou rozdělovány dotace v Akci milion a oceňovány 
budou také osobnosti města.

Zcela unikátním a velice půvabným projektem bude 
provedení Prodané nevěsty Opavskou operou v prosto-
rách zámecké zahrady. Prodanou nevěstu si budou moci 
diváci nejen poslechnout, ale také prožít. Zahrada se 
totiž přenese do 19. století na pravou středočeskou ve-
selici, návštěvníky budou vítat krojované dámy, rozdá-
vat budou preclíky, atmosféru doladí artisté a dirigovat 
celou operu bude samotný Bedřich Smetana. Na tuto 
podívanou se mohou všichni těšit dne 6. 7. 2020.

21. – 26. 7. proběhne 20. ročník Festivalu židovské 
kultury Ha-makom. Konkrétní program je ve fázi přípra-
vy. Opět ale můžeme zmínit přednášky, filmy, koncerty, 
ochutnávky židovských jídel a další. Stěžejním bodem pro-
gramu bude koncert Ivy Bittové a Čikori na nádvoří zámku.

Ze sportovních aktivit můžeme zmínit setkání  
a soutěž mažoretek Všetulská hůlka, které se uskuteč-
ní 5. 4., LMK Čmelák otevře nebe 18. 4., jarní srdcovka 
cyklistů Rohálovská 50 se pojede 25. 4., ČS Bikemaraton 
Drásal je připraven na 27. 6.

Další krásné projekty připravuje Městské kulturní 
středisko a zmíněny jsou na dalších stránkách.

Hana Helsnerová

SPOLEČNOST
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Simona Stašová a Petr Nárožný jako žhaví milenci v kině Svět
Simona Stašová a Petr Nárožný se stali mimořád-

nými hosty Holešova. Ve čtvrtek 23. ledna zahráli v kině 
Svět komedii Poslední ze žhavých milenců. Excelentní 
výkony pánů herců ocenilo publikum dlouhým potles-
kem ve stoje a potěšeni byli také umělci, kteří v soukro-
mí působí nenápadně a skromně.

Městské kulturní středisko se již delší dobu pokou-
šelo koupit představení se Stašovou. Jednání však opa-
kovaně ovlivňovala skutečnost, že Holešov nesplňuje 
technické podmínky agentury. Úspěch přišel až s kome-
dií o stárnoucím ženatém obchodníkovi odhodlanému  
k první nevěře. V jednání se slavnou herečkou je přitom 
již další představení a to na podzim letošního roku. Jed-
ná se o Skleněný zvěřinec.

Knihovna zhodnotila rok 2019, zaznamenala mírný pokles 
návštěvnosti

Městská knihovna v Holešově v loňském roce vypůj-
čila 115 478 knih, periodik a dalších dokumentů, zare-
gistrovala 1798 čtenářů a disponovala 115 618 svazky. 
V roce 2019 ji navštívilo 56 632 čtenářů, pro které bylo 
připraveno 162 kulturních akcí.   

„Vyřadili jsme celkem 3 131 svazků, a to z důvodu 
obsahové zastaralosti, duplicity a opotřebovanosti. 
Všechny naše pobočky nyní mají svůj fond dostupný 
prostřednictvím on-line katalogu a u poboček v míst-
ních částech byla dokončena důsledná aktualizace fon-
du,“ řekla vedoucí holešovské knihovny Irena Železná. 
Knihovna nakoupila 1778 nových knih a dalších 409 zís-
kala z darů. „Při nákupu zohledňujeme požadavky čte-
nářů a speciálně se zaměřujeme na regionální literaturu. 
Do dětského oddělení byly zakoupeny nové společenské 
hry, které jsou návštěvníky knihovny velmi kladně přijí-
mány a hodně půjčovány. Velký zájem je také o elektro-
nickou Albi tužku a interaktivní knihy, které jsou s Albi 
tužkou spojeny,“ dodala Irena Železná.

Počet registrovaných čtenářů se oproti roku 2018 
snížil. Nejvíce registrovaných dětí bylo z prvního stup-
ně základních škol. Nejmladší školáci chodí do knihovny 
pravidelně se školní družinou každý měsíc a většina dětí 
se zároveň stane čtenáři.

Mírný pokles návštěvnosti nicméně knihovnice 
zaznamenaly ve všech položkách. Důvody poklesu vidí  
ve snížení počtu registrovaných uživatelů, ale určitou roli 
podle nich sehrálo i prostředí knihovny. Především do-
spělé oddělení z důvodu chybějících skladových prostor 
připomíná skladiště. 

Veřejný internet využívají většinou stále stejní uži-
vatelé, za zmínku však stojí, že od podzimu roku 2019 
je bezdrátové připojení wi-fi k dispozici ve všech poboč-
kách, pro registrované čtenáře je internet zdarma. 

Pracovní náplní knihovnic není jen správa a půj-
čování knižního fondu, ale také výměnná spolupráce  
s jinými knihovnami, poradenská činnost, vzdělávání, 
publikační činnost a příprava kulturních akcí pro veřej-

nost. Počítají se mezi ně přednášky, besedy, výstavy, 
soutěže a další. Holešovská knihovna je realizuje pře-
devším ve spolupráci s Vlastivědným kroužkem Holešov 
a s Městským muzeem a galerií Holešov (přednášky, 
besedy), se Základní uměleckou školou F. X. Richtera 
Holešov (koncerty, přednášky), s Gymnáziem Ladislava 
Jaroše Holešov (výstava), s TyMy - Střediskem volného 
času Všetuly (zástupce knihovny zasedal v porotě re-
citační soutěže „Svátek poezie“), s Českým rybářským 
svazem Holešov (prázdninová hra pro děti), s Klubem 
pro důchodce Holešov a s holešovským Domem pro se-
niory (besedy, přednášky). V roce 2019 můžeme z těch-
to aktivit zmínit například přednášku Mgr. Miroslava  
Popelky a Mgr. Adama Fojtíka z Ústavu archeologické 
památkové péče Brno, pracoviště Hulín, akce pro ško-
láky, které připravují děti na pasování do řad čtenářů, 
Noc s Andersenem na téma Harry Potter nebo podzimní 
Týden knihoven.      

Mgr. Dana Podhajská

Pražští herci zahájili v Holešově divadelní sezonu 
velmi dobře, další kvalitní představení jsou však ještě 
před námi. 26. června vystoupí na zámeckém nádvoří 
Rychlé šípy ze Slováckého divadla v Uherském Hradišti. 
Vstupenky jsou již v předprodeji v MIC Holešov a on-li-
ne na www.holesov.info. Musica Holešov připravuje na  
6. července Prodanou nevěstu ze Slezského divadla  
v Opavě. Opera se bude konat v zámeckém parku. 

O dalších představeních pro naše publikum kul-
turní středisko vyjednává také s Městským divadlem 
Zlín. O výsledcích budeme veřejnost informovat  
na www.holesov.info.

Mgr. Dana Podhajská  

Výstava Poznávej se hravou formou představí lidské smysly, 
dotýkat se exponátů bude přímo přikázáno 

Městské muzeum a galerie holešovského zámku otevře 8. května interaktivní výstavu 
Poznávej se, kterou připravuje s libereckým zábavně - naučným science centrem iQPARK. 

Moderní výstava interaktivní formou představí, jak fungují lidské smysly a jak nás 
klamou. Kombinuje v sobě hru, zábavu i poučuje, zahrnuje pět desítek exponátů, které 
jsou přímo určené k vyzkoušení, vyřešení nebo soutěžení. Hlavní myšlenkou je podnítit 
zájem zejména mladé generace o technické obory a v duchu Komenského  hesla „škola 
hrou“ je vtáhnout do světa přírodních věd, aktivovat hravost a tvořivost. 

Návštěvníci zapojí co největší množství smyslů a vyzkoušejí si například Braillovo 
písmo, 3D otisk těla, změří sílu stisku ruky nebo si posedí na hřebících jako fakír. Všechny 
exponáty doplňuje nápověda i vysvětlení, proč věci fungují, jak fungují. Dotýkat se expo-
nátů proto bude přímo přikázáno.

Výstava Poznávej se bude otevřená v zadní části zámecké galerie od 8. května do 6. září 
2020. Připravují se také komentované prohlídky s lektorem pro školní skupiny.

  Mgr. Dana Podhajská
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K úspěšným akcím loňské sezony patřila také červencová komentovaná prohlídka židovských památek, která se konala  
u příležitosti Festivalu židovské kultury Ha-Makom Holešov 2019.  Dana Podhajská

Památky a výstavy navštívilo více lidí než předloni, 
letos se těšme na záhady světa, Rychlé šípy a Javory

Šachovu synagogu, Malé muzeum kovářství, hvěz-
dárnu, zámek a jeho výstavy navštívilo v roce 2019 16 202 
návštěvníků. Je to o 713 lidí více než v roce 2018. Číslo 
zvedl zájem lidí o výstavy a kovárnu. 

V roce 2019 uspořádalo Městské kulturní středisko 
Holešov sedm výstav. Nejnavštěvovanější byla výstava 
Loutky a loutková divadla (3283 návštěvníků) a Robert 
Vano Fotografie (3070 návštěvníků). Za velmi úspěšnou 
však považujeme také tradiční výstavu regionálních 
výtvarníků Letní iluze. Na výstavě se neplatilo vstupné, 
proto není možné spočítat návštěvnost, nicméně ohlasy 
veřejnosti ukázaly, že i tato výstava se lidem líbila.

Do malého muzea kovářství v Holešově se loni přišlo 
podívat 1599 návštěvníků, zatímco v roce 2018 jen 1023. 
Sezonní program lákal především na pravidelné ukázky 
kovářské práce se Stanislavem Marconěm a za zhlénutí 
stál i nový vertikální měch na pohon výhně z roku 1854. 
Do expozice přibyl na konci léta 2018, lidé si ho však moh-
li prohlédnout až v loňské sezoně. Kovárna navíc prošla 
postupným zrestaurováním prostor i některých historic-
kých prvků. I tento fakt zvedl její kredit a zájem turistů. 

Zámek Holešov ve správě MKS Holešov v současné 
době připravuje a ladí program pro rok 2020. Sezonu 
zahájí 25. dubna historickou slavností se zábavným 
programem. Galerie 7. května otevře výstavu iQLANDIA  
s podtitulem Poznej se. Interaktivní formou her, zábavy 
a poučení cílí na celé spektrum návštěvníků od dětí až po 
seniory. Návštěvníci si ověří, jak fungují smysly a jak nás 
klamou. Výstava vzniká ve spolupráci s iQPARKEM, libe-
reckým zábavně - naučným science centrem.

Druhým velkým výstavním projektem budou Největší 
záhady a tajemství světa, výstava vzácných replik, faksimi-
lií a mystických památek lidstva. Bude se jednat o unikátní 
a běžně nepřístupnou sbírku nejtajemnějších předmětů ze 
všech kontinentů. Všechny exponáty mají jedno společné 
– okolnosti jejich vzniku nebo účel obklopují doposud 
neobjasněné záhady. K vidění bude například legendární 
křišťálová lebka z údajně předkolumbovské Střední Ame-
riky, Longinovo kopí neboli „kopí osudu“, Turínské plátno, 
Svatý grál, Tutanchamonova válečná trubka a další.

Připravují se také tradiční Letní iluze a adventní vý-
stava betlémů. V průběhu roku bude však otevřena celá 
řada menších volně přístupných výstav.

Vyhlášené Holešovské 
blešaky budou i letos:

Zámek Holešov připravuje v roce 2020 čtyři tradiční 
bleší trhy. Budou se konat 22. března, 17. května, 13. září  
a 15. listopadu 2020, vždy v prvním patře zámku od 8 do 13 
hodin. Vstupné je 20 Kč a děti do 6 let mají vstup zdarma.

Bleší trhy na holešovském zámku jsou tradicí a kul-
turní středisko je pořádá pravidelně čtyřikrát do roka.  
Za praktickými věcmi do domácnosti i předměty vyšší 
sběratelské hodnoty jezdí do Holešova prodejci i sběratelé 
stovky kilometrů. Nabízejí mince, keramiku, hračky, nože, 
zbraně, porcelán, obrazy, dopisní známky, gramofonové 
desky, šperky, sklo i kuriozity, jako jsou brýle po babičce. 

S populární komedií se představí Slovácké divadlo  
v Uherském Hradišti Rychlé šípy. Představení se bude 
konat na nádvoří a vstupenky jsou již v předprodeji. Kino 
Svět promítne 13. března českou komedii Ženská na vr-
cholu. Z hudby zveme  na koncert Nikoly Muchy. Devět-
advacetiletá punkerka s pověstí drsné feministky a drzé 
holky vystoupí v New Drive Clubu 20. března. 28. srpna 
zazpívá Yo Yo Band na zámeckém nádvoří a 19. prosince 
Javory ve Velkém sále. 

Městské kulturní středisko připravuje také sérii po-
pulárních oldies diskoték v New Drive Clubu. První se 
koná 3. dubna 2020.   

Mgr. Dana Podhajská

Rychlé šípy ze Slováckého divadla budou v Holešově 
Slavné Rychlé šípy z uherskohradišťského Slovácké-

ho divadla přijedou do Holešova a 26. června vystoupí 
na zámeckém nádvoří. 

Pořadatel akce Městské kulturní středisko Holešov 
uvolnilo do prodeje 400 míst, které lze v případě deště 
přesunout do velkého sálu. Pokud ovšem předpověď po-
časí v druhé polovině června ukáže, že 26. bude hezky, 
pořadatel přidá do prodeje další místa. Veřejnost bude 
informovat na webu a FB MKS Holešov. 

Rychlé šípy měly premiéru v roce 1999. S nápadem 
přenést slavný komiksový příběh Jaroslava Foglara na 
jeviště přišel režisér Robert Bellan. Ač to dnes zní nepo-
chopitelně, měl tehdy pochybnost, zda předloha dnešní-

ho diváka zajímá. Skutečnost potvrdila, že příběhy party 
statečných hochů jsou prostě nadčasové a divadlo loni na 
podzim oslavilo neuvěřitelnou 500. reprízu. Rychlé šípy 
se již jednadvacet let drží ve stálé programové nabídce 
Slováckého divadla a hostovaly po celé republice. Je běž-
né, že se k nim diváci vracejí a představení vidí několikrát 
po sobě. Není divu! Znalci Foglarova příběhu totiž oceňují 
Bellanovo půvabné a nadmíru vtipné zpracovaní postav, 
které jako by z oka vypadly svým tištěným kamarádům.

Městské informační centrum v Holešově prodává 
vstupenky od poloviny ledna. Vstupné je 390 Kč v před-
prodeji, 450 Kč pak na místě.          

Mgr. Dana Podhajská

Filmová představení v Kině Svět
V průběhu zimy a jara 2020 promítne holešovské kino 

filmy, které měly nedávno premiéru. 25. února to bude Lous-
káček a Čtyři říše z produkce Walta Disneye. Hraný příběh měl 
v českých kinech premiéru v listopadu 2018 a vychází z klasic-
ké vánoční předlohy. V hlavní roli se představí například Keira 
Knightley, Helen Mirren nebo Morgan Freeman. Promítat se 
bude dvakrát – ve 13:20 a 17 hodin. Vstupné je 50 Kč.

13. března kino odehraje novou českou komedii Žen-
ská na vrcholu v hlavní roli s Annou Polívkovou, Boleslavem 

Polívkou, Janou Preissovou, Martinem Dejdarem a dalšími 
herci. Film měl premiéru loni v listopadu a v Holešově se 
bude hrát v 19 hodin. Vstupné je 90 Kč. 

Holešovská premiéra další nové české komedie Po-
slední aristokratka se koná 9. dubna v 19 hodin za 90 Kč.

Vstupenky na všechna představení jsou v předprodeji 
v Městském informačním centru v Holešově a on-line na 
www.holesov.info.

 (dap)      

POZVÁNKY
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Příměstské tábory jsou velmi oblíbené, snažíme se, aby ty naše byly pestré 
a různorodé a hlavně smysluplné pro děti (nejen pro rodiče)

V zámecké zahradě v okolí hájenky 
to díky lesní školce žije v každém ročním 
období. O prázdninách školkaře vystřídají 
táborníci, kteří sem dochází na příměst-
ské tábory. Zažívají mnohá dobrodruž-
ství, která pro ně instruktoři z Tokaheya 
připravují. Letos bude otevřen rekordní 
počet turnusů, naopak ale ubude míst na 
jednotlivých táborech. Důvod je prostý, 
půjde totiž o individuální přístup, kvali-
tu a nikoliv o kvantitu zaplněných míst. 
Jaké budou letošní tábory, nám prozradil 
Petr Němčík.

Je sice teprve únor, ale ze zku-
šeností víme, že už v březnu bývají 
místa na vaše tábory obsazena.  
O příměstské tábory je obrovský zá-
jem, nemám pravdu? 

S přípravou a propagací táborů 
začínáme každý rok o trošku dříve. Jak-
mile totiž přijde jaro, rozběhne se nám 
sezona kurzů, která nás zaměstnává tak 
intenzivně, že už nic dalšího nestíháme. 
V tuto chvíli je už zhruba třetina míst 
obsazena. Rodiče mohou své děti nadále 

přihlašovat na webu www.tokaheya.cz  
a nově také osobně v prodejně iQSPORT 
či v obchůdku Čaj a káva u palet. Jsme 
za to moc rádi a vážíme si každé nové 
přihlášky. 

Čím si vysvětlujete takový zá-
jem?

Snažíme se, aby měl každý tábor 
napínavý příběh, obsahoval tajemství  
a postupně gradoval. Programovou dra-
maturgii řešíme často až do morku kostí, 
vždy totiž hledáme smysl jak pro nás, tak 
pro naše účastníky. Pravděpodobně by  
u nás neprošel monotematický tábor, 
kde by se například pouze tancovalo. 
Ptali bychom se, jak takový týden člově-
ka obohatí, co mu přinese do života, nebo 
jaké poučení si může odnést. Tábory  
z naší produkce jsou různorodé, účast-
ník zažije vyváženou škálu aktivit 
pohybových, relaxačních, kreativních  
a zábavných. Nejvíce jsem ale hrdý na 
přístup našich instruktorů. K dětem se 
chováme přátelsky a hlavně partnersky. 
Díky tomu nám u hájenky vzniká skvělá 

atmosféra a my se všichni vezeme na 
společné letní vlně. 

Kladete důraz na to, že nepo-
skytujete jen hlídání dětí, když 
rodiče musí do práce. Z toho vyply-
nulo také to, že jste ubrali míst a do 
každé skupiny přijmete méně dětí? 
V čem je výhodná práce v menších 
skupinkách?

Potřeba rodičů je mít postaráno  
o děti, zatímco oni potřebují pracovat. 
My jsme touto letošní inovací chtěli zdů-
raznit i potřeby dětí. V menší skupině 
dáme každému větší prostor vyniknout 
a projevit svou individualitu, proto jsme 
kapacitu jednotlivých táborů výrazně 
omezili. Nechceme být vnímáni jako  
„letní úschovna dětí”, ale jako tým lidí, 
který děti rozvíjí a nabídne jim nové zá-
žitky a zkušenosti do života.

Jaké věkové rozmezí dětí do jed-
notlivých kurzů přijmete?

Letos jsme více než kdykoli dříve 
dbali na to, že děti různého věku mají 
různá očekávání a potřeby. Proto jsme 
vytvořili tři věkové kategorie, které spo-
lu budou výborně ladit. Máme otevřené 
tábory pro nejmenší předškoláky ve věku 
3 - 6 let, pro mladší 7 - 12 let a také spe-
ciální kurzy pro mladé 12 - 16  let. 

Na co se mohou táborníci těšit?
Nejmenší děti žijí přítomným oka-

mžikem. Jsou daleko více tady a teď, 
proto pro ně není tolik funkční velký pro-
gram s příběhem. Využíváme jejich tou-
hu zkoumat, nechat se unášet maličkost-
mi či záhadami, které nabízí prostředí.  
A my jsme pouze jejich průvodci. 

Se staršími dětmi už je to trochu 
jinak. Každý tábor má své téma, které 
udává směr celému týdnu. Podíváme se 
například do chemické laboratoře, kde to 
údajně často bouchá, sestavíme kosmic-
kou loď a odletíme do vesmíru, budeme 
se věnovat umění a odkazu Pabla Pica-
ssa, nebo také zažijeme tradiční mongol-
ské klání zvané Naadam. 

Nejstarší skupinu dětí už čekají vý-
zvy reálného života, dám jeden příklad. 
Mnoho lidí dnes na internetu překypuje 
odvahou a sebevědomím. Být hrdinou 
v reálném světě je však o něco těžší. 
Proto jsme vytvořili koncept Hrdinové  
v oflajnu, v rámci kterého zažijeme tý-
den plný hrdinství v reálném prostředí. 

Budeme pomáhat, vymyslíme a zrealizu-
jeme takové projekty, které druhým něco 
přinesou nebo nějak pomůžou. Budeme  
v sobě posilovat hrdinství. Na práci s nej-
staršími dětmi se osobně velmi těším. 

Je patrné, že se snažíte věci 
dělat „jinak“, což je v dnešní době 
velice vyhledávané kritérium. V čem 
spočívá to gró vašeho zvoleného 
směru?

Tábory vedeme v duchu konceptu 
výchovy ke ctnostem. Chceme, aby měla 
každá aktivita určitý přesah a dětem dala 
nějakou zkušenost. Snažíme se v nich pěs-
tovat smysl pro fair play, práci v týmu a vzá-
jemnou sounáležitost. Zásadně nesoutěží-
me, nechceme vítěze a poražené. Účastníci 
našich táborů vzájemně spolupracují  
a k vytouženému cíli dochází společně.

Zároveň využíváme model zážitkové 
pedagogiky. Většinu času trávíme venku 
a připravujeme aktivity, které děti jen 
tak nezažijí. Letos si například táborníci 
vyzkouší netradičně pojaté chemické 
pokusy, budou bádat v řece, přespávat 
v týpí nebo zažijí na vlastní kůži rituál  
v potní chýši, kterou si sami postaví. Není 
to dávno, co o nás jeden z rodičů napsal: 
„Chcete mít děti utahané, špinavé, ale 
šťastné? Pošlete je na tábor do holešov-
ské hájenky.” Myslím, že je to vystihující. 

Na závěr, mluvíte tu o přesahu 
pro děti, co to dává vám? 

Mám radost z toho, že tábor nekončí 
v pátek odpoledne, kdy si rodiče napo-
sledy vyzvednou své děti. Jsem rád, když 
za mnou s odstupem několika měsíců ve 
městě přiběhne některý z účastníků a za-
valí mě otázkami, co že to chystáme na 
další rok a v krátkosti o tom na ulici po-
kecáme. No a zejména to, že práci s lidmi 
beru jako své poslání a na našich akcích 
se lidi posouvají dál a to mě naplňuje. 

Díky za rozhovor, alespoň psy-
chicky jsem se díky němu naladila na 
letní vlnu. Přeji spoustu spokojených 
táborníků a samé krásné zážitky. 

Hana Helsnerová

INZERUJTE 
V HOLEŠOVSKU

hana.helsnerova@holesov.cz
tel.: 774 359 921
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SPOLEČNOST

Poděkování
Děkuji všem, kteří přišli doprovo-
dit mého manžela Pavla Kopáska 
na poslední cestě. Především chci 
poděkovat členům Klubu výsadko-
vých veteránů v Holešově za poctu, 
kterou věnovali svému kamarádovi.

manželka Dana s rodinou

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Když dva lidé velmi rádi se mají,
svatbou to najevo ostatním dají.
Plyne pak rychle společný čas,
kdy poznají nespočet životních krás.
Dělat se šťastnými oba se snaží,
pak jeden druhého velmi si váží.
Vašíci tak žijí už 60 let a je pro ně krásný 
společný svět.

Poděkování sponzorům 
Tříkrálové sbírky 2020

Charita Holešov děkuje firmám TescoStores ČR a.s., Svoboda a Březík – pečivo,  
s. r. o., a majiteli firmy Jospo a.s. panu Procházkovi za sponzorské dary pro občerstvení 
koledníků a vedoucích při Tříkrálové sbírce 2020.

Díky nim se všichni mohli občerstvit výbornými koláčky, ovocem, rohlíky s párky  
a gulášovou polévkou. Celkem bylo 48 skupinek pro Holešov a jeho místní části, tedy 
48 dospělých a 144 dětí. Tolik strávníků bychom jen stěží mohli bez sponzorských darů 
tak královsky pohostit. Ještě jednou děkujeme. 

Holešov získal další mimořádnou knihu 
Nejstarší výtisk Šachova komentáře židovského práva na světě

Kniha je nejstarším výtiskem Šacho-
va komentáře židovského práva Šulchan 
aruchu na světě a vyšla v roce 1663, tedy 
v roce, kdy holešovský rabín zemřel. Svazek 
je tak o 14 let starší než stejná kniha, kte-
rou se město pochlubilo před dvěma lety.

I tento mimořádný výtisk doputoval 
do Holešova z New Yorku. Správce a prů-
vodce v Šachově synagoze Vratislav Brázdil 
k tomu dodává, že obchod vzešel z dlou-
holetých dobrých vztahů s newyorským 
obchodníkem. „Dostal jsem nabídku knihu 
koupit a neváhal jsem. Takové výtisky se 
na trhu téměř nevyskytují,“ řekl. Kniha je 
podle něj mimořádná také tím, že je v ní 
popsaný příběh, který předcházel vydání  
v amsterodamské tiskárně, a který je zmí-
něný v jiných židovských knihách - rabín 
před svou smrtí požádal zetě, aby komen-

táře vydal. Když se tak nestalo, zjevil se mu 
ve snu a slib mu připomněl. Teprve poté 
komentář vyšel knižně.

Výtisk z roku 1663 je Šachovým komen-
tem Šulchan aruchu, který na přelomu 15.  
a 16. století napsal Josef Karo pro sefardské 
židy a shrnuje židovské právo. Jedná se tedy 
téměř o stejný, ale starší výtisk, než jakým je 
kniha z roku 1677, kterou synagoga získala 
před dvěma lety a byla donedávna považo-
vána za nejstarší ve sbírce. Obě knihy tedy 
pracují se stejným tématem. Rozdíl je však  
v tom, že kniha z roku 1663 obsahuje Šacho-
vu vsuvku k pátému dílu Šulchan aruchu, 
kniha z roku 1677 k dílu druhému. Navíc  
v tomto případě Šachův komentář doplňuje 
ještě komentář rabína Taze ze Lwova.

Vratislav Brázdil začal budovat Šacho-
vu knihovnu již před lety a ve světových 

internetových aukcích postupně nakupoval 
jeden zajímavější výtisk za druhým. Dnes 
sbírka čítá téměř tři desítky svazků, nej-
vzácnější a nejzajímavější z nich jsou v Ša-
chově studovně vystaveny. Knihy primárně 
slouží židovským poutníkům ke studiu  
z Šachových knih a k rozjímání. Pro běžné-
ho turistu jsou zážitkem, podobný památ-
ník v jiných českých synagogách není.

Mgr. Dana Podhajská

Rabín Šach vlastním jménem Šabtaj ha-Kohen patří mezi nejvýznamnější židovské učence 
na světě a je pohřbený v Holešově, kde působil a napsal některé ze svých knih. Jméno Šach 
dostal podle pojmenování svých komentářů Šulchan aruchu a podle něj dostala název  
i holešovská synagoga. 25. února si podle lunárního hebrejského kalendáře připomeneme 
357. výročí rabínovy smrti. Při té příležitosti jeho hrobku na holešovském židovském hřbi-
tově navštíví desítky až stovky zbožných Židů z celého světa. Židovská obec Brno pro tuto 
příležitost postaví u Šachovy tumby stan, kterém se věřící mohou modlit v teple.

SŇATKY
Barbora Hamrlová – Hulín
Dalibor Dvorník – Blazice

ÚMRTÍ    
František Kasala – Holešov
Marie Čechová – Holešov
Jarmila Žákovská – Holešov, č. Tučapy
Jitka Lobpreisová – Holešov, č. Dobrotice
Božena Vaculíková – Holešov

Marie Halaštová – Holešov
František Mikulík – Holešov
Václav Bartoš – Holešov
Pavel Kopásek – Holešov
Miloš Styk – Holešov
Peter Slimák – Holešov
Vlastimil Odložilík – Holešov
František Vyskočil – Holešov

Jarmila Medková, matrika

Dne 16. března 2020 by se dožil 
90 let 

pan František Vaclach,
 rodák z Rusavy.

Všichni, kdo jste jej znali, věnujte 
mu tichou vzpomínku.

Dcera Jarmila, syn Ladislav 
a vnučka Karolína
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ZPRÁVY 

Fond kultury, sportu a vzdělávání v roce 2020
Také v roce 2020 bude město Holešov poskytovat  

za účelem podpory aktivit v oblasti kulturní, sportovní, 
společenské, vzdělávací, sociální a životního prostředí do-
tace. Tentokrát z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a soci-
álních věcí města Holešova (dále jen FKSVSV). Zastupitel-
stvo města dne 4. listopadu 2019 schválilo zřízení FKSVSV, 
který navazuje na dřívější Fond kultury, sportu a vzdělá-
vání. Nově bude možno čerpat dotaci z následujících pro-
gramů: Akce milion, mimořádné finanční dotace, dotace 
na nájem tělocvičen a podobných zařízení především pro 
děti a mládež, dotace na mládežnická družstva v dlouho-
dobých soutěžích, dotace na významné akce v Holešově, 
dotace na sociální služby a dotace na sociální oblast. 

Dotace bude poskytována pro aktivity v Holešově či 
s Holešovem spojené. Příjemcem dotace může být práv-
nická osoba (spolky, pobočné spolky, příspěvkové orga-

nizace…). U mimořádných dotací, dotací na významné 
akce v Holešově a dotací na sociální oblast i fyzická osoba 
a fyzická osoba podnikající. 

Pro každou dotaci musí být podána žádost na přede-
psaném formuláři a přílohy dle článku 2 Obecných pravidel 
pro poskytování a vyúčtování dotace z fondu (tyto přílohy 
stačí doložit v každém kalendářním roce pouze jednou, a to u 
první podané žádosti žadatele). Povinné přílohy jsou tři, a to
1) prostá kopie dokladu o zřízení účtu žadatele,
2) prostá kopie listiny o ustavení (volbě, jmenování) sou-
časného statutárního orgánu (je možno nahradit sděle-
ním do žádosti, že nedošlo ke změně)
3) čestné prohlášení žadatele dle článku 2 odstavce 2 Obec-
ných pravidel pro poskytování a vyúčtování dotace z fondu.

Veškeré formuláře můžou zájemci obdržet na MěÚ 
Holešov, odboru kultury, školství a památkové péče, nebo 

jsou k dispozici na internetových stránkách města (www.
holesov.cz, sekce Město – Dotace a ocenění – FKSVSV).

Největší finanční částka je tradičně rozdělována  
v programu Akce milion. Uzávěrka příjmu žádostí bude  
2. 3. 2020. Příjem žádostí o mimořádné finanční dotace 
bude probíhat v termínu 1.3. 2020 – 30. 11. 2020. Pod-
statnou změnou v pojetí mimořádných finančních dotací 
je jejich poskytnutí pouze na opravdu mimořádné účely, 
ne na každoročně se opakující akce. Další informace tý-
kající se fondu jsou k dispozici na oficiálním webu města 
www.holesov.cz. Případné dotazy je možné konzultovat 
na následujících kontaktech:  ilona.augusti@holesov.cz,  
tel. 573 521 550, petr.chvatal@holesov.cz, tel. 573 521 600.

Mgr. Ilona Augusti
odbor kultury, školství a památkové péče 

Město Holešov již tradičně v rámci Dnů města Hole-
šova oceňuje při slavnostním aktu nejvýznamnější osob-
nosti města, a to na základě návrhů, které podáváte vy, 
občané Holešova. Naše město se může pochlubit velmi 
pestrým kulturním, sportovním, spolkovým i volnočaso-
vým životem. Zástupci města chtějí touto formou pod-
pořit a ocenit osobnosti, které jsou v těchto odvětvích 
nejaktivnější, a poděkovat jim za práci, kterou pro měs-
to převážně ve svém volném čase odvádějí. Pokud vás 
napadá osobnost či kolektiv, který si zaslouží ocenění  
a poděkování, neváhejte a návrh na ocenění podejte. 

Návrh na ocenění může podat každá fyzická nebo 
právnická osoba, která vyplněný formulář osobně podá 
na podatelně Městského úřadu Holešov nebo zašle na 
adresu: Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 17 
Holešov. Lze také využít datovou schránku či emailovou 
adresu petr.chvatal@holesov.cz. Letos bude probíhat 
příjem návrhů do 2. března 2020. Nominační formulář 
je možné stáhnout na stránkách města Holešova v sekci 
Město – Dotace a ocenění – Osobnosti města Holešova 
nebo si jej vyzvednout osobně na Městském úřadě, na 
odboru kultury, školství a památkové péče. Nominovat 
můžete osobnosti v následujících kategoriích:
1. Osobnost města Holešova
2.  Osobnost v oblasti kultury

3.  Osobnost v oblasti volnočasových aktivit
4.  Kolektiv působící v oblasti kultury či volnočasových 

aktivit
5.  Sportovní naděje (do 15 let)
6.  Jednotlivci za sportovní úspěchy do 20 let věku 

včetně
7.  Jednotlivci za sportovní úspěchy nad 20 let
8. Kolektiv působící v oblasti sportu
9.  Trenér či organizační pracovník působící v oblasti 

sportu
10.  Čin roku

Cenu Osobnost města Holešova uděluje zastupitel-
stvo města. Jejím nositelem se může stát fyzická osoba 
starší 40 let, která žije či žila v Holešově a která význam-
ným způsobem ovlivnila některý obor lidské činnosti  
a významně působila ve prospěch občanů města, šířila či 
šíří jméno Holešova doma i ve světě. Cenu od roku 2009 
získali Miroslav Olšina, Mgr. Alena Grygerová, JUDr. Lu-
bomír Bartošek, MgA. Karel Košárek, Ing. František Ra-
faja, Ing. František Hostaša, Josef Jakubčík, JUDr. Jarmila 
Pokorná, Milan Šrámek a Jan Flora.

Na osobnost města Holešova v oblasti spor-
tu, kultury a dalších aktivit může být nominován 
člověk či kolektiv, který působí či působil na území 
města Holešova. Osobnosti v oblasti sportu, kultury 

a dalších aktivit uděluje rada města. 
Cílem vyhlašování osobností města  
v uvedených oblastech je podpořit veške-
ré aktivity v tělovýchově, sportu, kultuře, 
volnočasových a dalších oblastech, sezna-
movat s nimi širokou veřejnost a snažit se 

tak o jejich propagaci. Čin roku má podpořit a ocenit jed-
notlivce nebo skupinu lidí organizovanou či neorganizo-
vanou za významný čin nad rámec jejich činnosti.Všech-
ny výše uvedené kategorie lze udělit in memoriam.

Počet návrhů na ocenění v jednotlivých kategoriích 
není omezen, každý návrh na ocenění musí být podán 
na samostatném formuláři. Údaje uvedené ve formuláři 
musí být ověřitelné (např. u představitelů klubu nebo 
spolku, na internetu…). 

Mgr. Ilona Augusti, 
odbor kultury, školství a památkové péče

Výzva k předkládání návrhů na udělení cen města Holešova
za rok 2019

Město Holešov připravuje "Výzvu" k podání žádostí o poskytnutí úvěru z Fondu rozvo-
je bydlení města Holešova na opravy rodinných domů a bytů, žádosti se budou přijímat 
do 3. 4. 2020. Více informací na úřední desce města a také v příštím vydání Holešovska.
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Před 30 lety proběhla v Holešově výstava „zakázaných“ knih
V loňském roce jsme oslavili 30 let od sametové re-

voluce, která přinesla do naší země svobodu a demokracii 
a s ní i převratné celospolečenské změny. Jedním z dílčích 
kroků, který svědčil o cestě k normálním poměrům, bylo 
i navracení do té doby zakázané a vyřazené literatury do 
fondů knihoven všech typů a stupňů. Ideologové komu-
nistického režimu touto formou represe bojovali se „zá-
vadnou“ literaturou.

V průběhu týdne od 21. do 28. února 1990 uspořádal 
Ing. František Rafaja ze sekce kultury a církví Občanského 
fóra v Holešově a tehdejší pracovnice Městské knihovny 
v Holešově v té době minimálně v rámci širšího regionu 
vůbec první výstavu samizdatové a exilové literatury. 
Návštěvníci se mohli seznámit s knihami a časopisy, které 
u nás byly – po umlčení stovek spisovatelů – vydávány 
a rozšiřovány v tzv. samizdatu (odtud samizdatová nebo 
také ineditní literatura), tedy v neoficiálním oběhu skrze 
opisy a xerokopie, v omezeném počtu exemplářů, protože 
legálně nemohly být z různých politických, ideologických, 
ekonomických důvodů vydány. Mezi vystavenými sami-
zdatovými knihami byly svazky Expedice Václava Havla, 
Petlice spisovatele Ludvíka Vaculíka nebo Česká expedice, 
kterou založil v roce 1979 spisovatel a publicista Jaromír 
Hořec. Ze samizdatových časopisů mohli návštěvníci 
shlédnout Revolver revue, magazín SPUSA (Společnost 
přátel USA), Křesťanské obzory nebo Velehrad.

Vystavena byla také česká literatura, kterou vydá-
vala v zahraničí česká exilová nakladatelství. Vydavatelé 
samizdatu často spolupracovali s exilovými vydavateli 
tak, že po prvním samizdatovém vydání bylo dílo vydá-
no a vytisknuto profesionálně v zahraničí a za železnou 
oponu pašováno. Alexander Tomský s Josefem Škvorec-
kým ovšem odhadovali, že se takto podařilo vydat pouze 
pět procent samizdatové produkce, což vypovídá o roz-
sahu fenoménu domácí tvorby. Z exilové literatury byly 
představeny svazky londýnského nakladatelství Poezie 
mimo domov, edice Arkýř, Indexu z Kolína nad Rýnem  
a Křesťanské akademie z Říma. Z exilových časopisů byla 
vystavena revue Rozmluvy, pařížské Svědectví, Obrys  
z Mnichova a další.

Vzpomínáme na tuto epizodní holešovskou kultur-
ní událost jako na svědectví o definitivním konci jedné 
tragické epochy, se kterou naštěstí zmizel v propadlišti 
dějin i fenomén samizdatové a exilové literatury. Bylo by 
ovšem škoda zapomenout na nezměrné úsilí stovek lidí, 
kteří tak reagovali na zákonná i nezákonná omezování 
svobody uměleckého projevu v období komunistického 
režimu a snažili se o uchování a předávání zakázaných 
pokladů české literatury. Knihy se velmi pracně opisovaly 
většinou na průklepový papír v několika kopiích a ručně 
vázaly. Vznikala tak mnohdy jedinečná bibliofilská vydá-
ní doplňovaná vlepovanými grafikami nebo fotografie-
mi. Ke konci osmdesátých let pak přišel na řadu cyklostyl 
nebo xerox.

Dnes po 30 letech svobody již můžeme říci, že plná 
rehabilitace tehdy zakázaných autorů se podařila. Je-
jich díla jsou povětšinou vydána nebo jsou přístupná  
v knihkupectvích a knihovnách. Zásadnější práce se do-
konce dostaly do učebních osnov a seznamů povinné 
literatury. Mnohá témata, která jsou s touto literaturou, 
osobnostmi a dobou jejího vzniku spojená, jsou zpraco-

vána v řadě odborných statí a publikací. Vědecký výzkum  
v oblasti samizdatu například v předloňském roce ko-
runovalo vydání slovníkové monografie Český literární 
samizdat 1949-1989, kterou připravil Michal Přibáň  
a kolektiv badatelů z Ústavu pro českou literaturu AV ČR 
a ve spolupráci s knihovnou Libri prohibiti. Pokud do této 
knihy o úctyhodné tloušťce 616 stran nahlédneme, na-
jdeme na stranách 222–224 heslo FRH, které pojednává 
o stejnojmenné samizdatové edici z tvorby křesťansky 
orientovaných autorů a dokumentů o jejich životě, které 
v osmdesátých letech vydával Ing. František Rafaja se 
svými kolegy a přáteli. Zdánlivě tajuplná zkratka FRH 
vznikla jednoduchým složením počátečních písmen 
autorova jména, příjmení a města, z něhož autor edice 
pochází. Díky osobním známostem s řadou umlčených 
literátů nebo jejich příbuznými, s rodinami Jana Čepa, 
Jana Zahradníčka, Josefa Floriana nebo Zdeňka Řezníčka 
se mu podařilo získat mnoho cenných prací, překladů  
a korespondence, které obohatily jednotlivé edice.

Je vhodné zmínit, že vernisáž výstavy v Holešově  
ve středu 21. února 1990 byla také začátkem plodné spo-
lupráce Františka Rafaji s literárním kritikem, historikem  
a editorem Mojmírem Trávníčkem (1931-2011). F. Rafaja  
s tímto znalcem pak připravil volnou sérii celkem 12 neděl-
ních literárně hudebních pořadů nazvaných podle titulu 
knihy Zdeňka Rotrekla Skrytá tváře české literatury, které 
se v průběhu let 1991–1997 konaly v domě U sv. Martina. 
M. Trávníček postupně detailně představil životní osudy  
a dílo českých spisovatelů, kteří byli umlčeni, uvězněni v ko-
munistických kriminálech nebo donuceni k exilu. Co jméno 
to pojem: Renč, Křelina, Čep, Deml, Durych, Reynek a další.

Milan Jungmann, český literární kritik, překlada-
tel a někdejší šéfredaktor Literárních novin až do jejich 
zrušení v roce 1969, věnoval výše zmíněné holešovské 
výstavě stať nazvanou Zavržená díla naší literatury.  
V ní uvedl: „Dychtivost čtenářů po knihách autorů „zaživa 
pohřbených“ byla pochopitelná: chtěli se přesvědčit, jak 
vypadá umělecké svědectví autorů, kteří si zachovali přes 
všechny represe vnitřní svobodu, na rozdíl od domácích 
spisovatelů, kteří se museli smířit s tím, že tvořili v atmo-
sféře vnucené konformity.“ 

Může nás tedy jako holešovské patrioty těšit, že i na 
poli českého literárního samizdatu měl Holešov své dů-
stojné zastoupení díky zmíněné edici FRH a osobnosti Ing. 
Františka Rafaji, díky němuž se v roce 1990 mezi prvními 
místy v rámci tehdejšího Československa otevřelo bohatství 
zakázané literatury jako nečerpaná studnice „živé vody“ ne-
dočkavým čtenářům holešovské Městské knihovny.

Závěrečnou doušku k tomuto článku učiní úryvek  
z rozhovoru, který byl také součástí doprovodného vý-
stavního tisku, s překladatelem a redaktorem Alexan-
drem Tomským, jenž v Londýně vedl české nakladatelství 
Rozmluvy. Ten na závěrečnou otázku, co by popřál ná-
vštěvníkům holešovské výstavy, odpověděl: „Především 
– aby si zachovali zájem o skutečně nezávislou, pravdi-
vou literaturu, aby neztratili tento zájem za rok, za dva za 
tři, kdy bude na trhu veliká spousta komerčních titulů tak 
jak je to na Západě běžné, aby si prostě tento svůj vztah 
vnitřní k literatuře zachovali.“ Toto přání, aby čtenáři 
hledali literaturu kvalitní a vnitřně opravdovou, zůstává 
aktuální dodnes.

Ondřej Machálek

SPOLEČNOST

 F. Rafaja a M. Trávníček uvedli výstavu samizdatové a exilové literatury

Návštěvníci výstavy
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Větší možnosti ve výuce na 1. ZŠ
Od letošního školního roku 1. Základní škola Hole-

šov rozšiřuje spolupráci se středními školami v oblasti 
polytechnické výuky. Již tři roky jezdíme pravidelně do 
SŠ obchodní a nábytkářské v Bystřici pod Hostýnem  
s žáky 7. ročníků a pracujeme v dílnách se dřevem, i když 
naše škola má vlastní nově vybavené pracovní prostory.  
V Bystřici se však žáci setkají s většími možnostmi a ná-
ročnějším zpracováním výrobků. Letos jsme dostali mož-
nost opracovat kovy a plasty na SPŠ Otrokovice.

Při naší první návštěvě si chlapci z 8. A vyrobili kovo-
vou hrací kostku, sami ji vybrousili, vyleštili a vyrazili na ni 
příslušný počet důlků – teček. Některým šla práce pěkně 
od ruky a jejich výrobek byl pravidelný a pečlivě opracova-
ný. Podobné akce máme naplánovány ještě v tomto roce 
i dalších 3 letech, kdy bude společný projekt pokračovat. 
Našim žákům přinese zpestření předmětu pracovní výcho-
va a také možnost poznat studijní obory na těchto střed-

ních školách. Třeba se někteří rozhodnou pro životní dráhu 
řemeslníka nebo opraváře, kterých je stále nedostatek.

Také na 1. stupni se mohou žáci zapojit do zajíma-
vých projektů. S badatelským klubem naší školy jsme se 
rozhodli premiérově účastnit Poháru vědy, což je meziná-
rodní soutěž probíhající pod záštitou Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy ČR. Cílem projektu je vést 
mladou generaci již od nejútlejšího věku k zájmu o vědu 
a výzkum. Soutěžící týmy řeší ve čtyřech kolech zábavné 
úkoly, bádají nad problémy a provádějí pokusy.

Nejlepší týmy mohou postoupit do mezinárod-
ního finále, které se uskuteční v červnu v Nymburce.  
V letošním roce se jedná již o devátý ročník soutěže, kte-
rá tentokrát nese název Focus. My jsme si zvolili název 
„Pokustóni z jedničky“ a už za sebou máme první kolo, 
ve kterém jsme si hráli se světelnými zdroji a snažili se 
nahlédnout pod pokličku oboru s názvem optika. Krát-
ká videa z činnosti našeho kroužku máme na webových 
stránkách školy.

J. Růžičková a B. Winklerová

V 2. Základní škole se otevře další ročník třídy s rozšířenou výukou. 
Rodiče letošních prvňáčků si koncept chválí.

Holešov - Pomalu ale jistě se blíží zápisy do prvních 
tříd. Rodiče předškoláků se obezřetně rozhlíží a vybírají 
školu, která by jejich dětem poskytla maximum. 2. základ-
ní škola v Holešově se minulý rok rozhodla otevřít speciální 
třídu pro bystré děti, která má mezi rodiči velký úspěch.  
V lednu se ve škole konaly informační schůzky, které se-
známily veřejnost s celým konceptem.

Školní lavice 2. Základní školy Holešov se zaplnily 
netrpělivými rodiči, kteří si přišli poslechnout o Světě 
vzdělání, organizaci, která nabízí dětem "něco navíc". 
Na informační schůzky se dostavil i ředitel spolku Tomáš 
Blumenstein, ředitelka 2. základní školy Helena Moravčí-
ková, zástupkyně ředitelky Hana Hlobilová, třídní učitelka 
současných prvňáčků Kateřina Zacharová i Andrea Krejčí, 
třídní učitelka budoucích prvňáčků. 

Na začátku schůzek se formou krátkého videa rodiče 
seznámili s celou školou, jejím programem, možnostmi, 
kroužky. Škola si zakládá na rodinném prostředí a individu-
álním přístupu, proto se rozhodla podpořit i bystré a nadané 
žáky. "Pro spolupráci se Světem vzdělání jsme se rozhodli  
v loňském školním roce. Rodiče jsou s výukou moc spokojeni, 
proto chceme letos otevřít další třídu," uvedla Helena Morav-
číková, ředitelka školy. To ostatně potvrdila i Veronika Lišková, 
která má v této třídě syna: “ Bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké 
jsme udělali.” Tomáš Blumenstein představil hostům koncept 

výuky a vysvětlil, v čem se tyto třídy od těch běžných 
liší. "Děti mají od první třídy tři hodiny angličtiny, lo-
giku, osobnostní rozvoj a od třetí třídy programování. 
Mohou se také těšit na výuku matematiky Hejného 
metodou, díky které si budou na principy matematiky 
přicházet samy, a proto je lépe pochopí," upřesnil. 

Na konci prezentace měli všichni možnost klást 
doplňující dotazy. Ve třídě panovala přátelská atmo-
sféra a probíhala diskuze na téma českého školství. 
"Zajímavé je, že když se zeptáte mých prvňáčků,  
co je nejvíce baví, tak odpoví, že matematika a an-
gličtina. To jsem za roky praxe nezažila," prozradila 
s úsměvem Kateřina Zacharová. Rodiče odcházeli 
přesyceni novými informacemi, ale ve tvářích se jim 
zračila spokojenost. "Schůzka byla opravdu zajíma-
vá a splnila naše očekávání. Nejvíc se nám zalíbily 
bloky s rodilým mluvčím. O přihlášení dcerky bude-
me uvažovat, musíme to pořádně promyslet," svěřili 
se manželé Bauchnerovi. Třída pro bystré žáčky má 
tak dveře otevřené. "Máme třídy po celé republice  
a neustále jich přibývá. Rádi bychom podpořili  
i místní děti. Informační schůzky organizujeme v ka-
ždé škole vždy dvě. Zde v Holešově ta další proběhne 
6. dubna v 16 hodin," uzavřel Tomáš Blumenstein. 

(nev)
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Projekt školní družiny 2. ZŠ 
- Asijská dobrodružství všemi smysly

Třída s rozšířenou výukou angličtiny 
a matematiky v 2. Základní škole

Pokud patříte mezi rodiče, kteří chtějí pro svého 
budoucího prvňáčka něco navíc, ale upřednostňujete 
klasické školy před soukromými, je pro vás Třída Holešov  
ve 2. základní škole v Holešově správnou volbou. Tato tří-
da bude paralelní s třídou klasickou. Přihlásit se mohou  
i děti z širšího okruhu Holešova.

Prvňáčkům tak nabízíme doplnění standardního stu-
dijního programu o jednu vyučovací hodinu denně. Veške-
rá přidaná výuka je nedílně začleněna přímo do rozvrhu 
třídy a děti se tak už od první třídy učí angličtinu, syste-
maticky rozvíjejí své logické myšlení, k čemuž přispívá  

i výuka matematiky Hejného metodou a pracují na rozvoji 
své osobnosti i na budování pozitivních vztahů ve třídě.

Od třetí třídy je zařazena hodina informatiky, která 
doplňuje rozvoj matematického a logického myšlení ještě 
myšlením programátorským. 

Srdečně Vás zveme na informační schůzku pro rodiče 
6. 4. 2020 v 16.00 přímo ve škole, na které se dozvíte více 
nejen o výuce, ale také o podmínkách přijetí do této tří-
dy. Podrobnější informace najdete na www.svetvzdelani.
cz.Tomáš Blumenstein, tomas.blumenstein@mensa.cz, 
info@svetvzdelani.cz, mobil: 603 726 030

Prohlídky 
2. Základní školy 
Holešov

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
v měsíci únoru a březnu Vás rádi individuálně 
provedeme prostorami 2. Základní školy Hole-
šov.  Svoji návštěvu si domluvte v kanceláři školy  
na telefonním čísle: 
573 396 019 nebo 605 387 198.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu v 2. ZŠ
Vážení rodiče,
školní rok pro prvňáčky je ještě v nedohlednu a malí 

předškoláci si zatím o škole jen povídají.

Přesto je toto téma už teď aktuální. Vstup do první 
třídy je pro dítě velmi zásadním životním mezníkem a vy 
máte možnost svému dítěti tento krok usnadnit a spolu 
s ním se připravit na to, co vás od září čeká.

Program určený předškolákům a jejich rodičům 
„Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu“ pořádá-
me pátým rokem. Hodinová setkání s ostatními dětmi  
a budoucí paní učitelkou jsou důležitou adaptací na škol-
ní prostředí. Setkání jsou určena pro všechny děti, které 
se chystají od září 2020 do školy.

Vaši účast registrujte se na našich webových  
www.zshol.cz stránkách nebo facebooku.

Rádi Vás s Vašimi dětmi přivítáme!

V pátek odpoledne 24. 1. se děti ze školní družiny vydaly za poznáním po sto-
pách slavných cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Jedním z programů 
zlínského muzea jihovýchodní Moravy je poznávání části jejich dobrodružné výpravy  
do Asie. 

Kluci i holky mohli všemi svými smysly zkoumat zajímavosti této expozice - pes-
trobarevnost domorodých masek, malebný tón ústní harfy, vůni libanonských cedrů, 
aroma cejlonského koření, hebkost hedvábí. 

Z  netradičního odpoledne jsme si dovezli spoustu pěkných zážitků a nových  
informací. 

Dne 10. 3. 2020 bude v našem městě chodit kominík Martin Prokopec, 
ičo:01423525, a bude provádět kontroly/čištění komínů tuhá/plynná za 350kč/průdu-
ch/1rok. Možná i revize některých značek kotlů na tuhá pal.cena 900kč/3roky platnost. 
Více info na tel.

Zájemci pište sms nebo volejte ve všední dny na tel. 602 477 044.

Kominictví Troubky

až 1500,- Kč500 až 1500 Kč

Zajištění manželé hledají byt pro nový začátek. Tel. 704 902 725.

„Utíkám z města“ – chci koupit dům či chalupu.  Tel.: 703 387 982

Přivýdělek www.prijemzdomu.cz
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Vydařené sportovní odpoledne pro předškoláky v 3. ZŠ Holešov
V půli ledna jsme se opět setkali s předškoláky  

a jejich rodiči, tentokrát ve sportovním duchu. Nejprve 
se všichni společně podívali do našeho školního bazénu. 
Druháci jim předvedli, jak vypadá hodina plavání. Pak 
si předškoláčci v tělocvičně vyzkoušeli probíhat opičí 
dráhou, spolupracovali při hře s padákem a předvedli, 
jak umí házet míčkem. Pomáhali jim při tom starší ka-
marádi z řad našich osmáků. Na závěr bylo všech třicet 
malých sportovců oceněno medailí a jistě se již nyní těší 
na další akce, které v rámci programu Otevřená škola pro 
budoucí prváky připravujeme. Nejprve se mohou přijít 
podívat rodiče předškoláků přímo do výuky u prváků  
a druháků - 27. února v době 7.55 - 9.40. Zveme je také 
na Zápis nanečisto, který proběhne ve čtvrtek 19. března 
od 16.00. Na všechny předškoláky i jejich rodiče se těší 
paní učitelky z prvních a druhých tříd, které tato setkání 
pravidelně připravují a vždy mají radost ze zájmu dětí  
i dospělých.        

Alena Maťová, 3. Základní škola Holešov

ŠKOLSTVÍ
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PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21
otevíráme

2 TŘÍDY ČTYŘLETÉHO STUDIA + 1 TŘÍDU OSMILETÉHO 
STUDIA

	 120	let	vzdělávací	tradice
	 Vstřícné	prostředí	-	zajímá	nás	každý	žák	jako	individuální	osobnost
	 Kvalitní	všeobecné	vzdělání	s	velkou	možností	postupné	volby	studijní-

ho	zaměření	=	příprava	na	všechny	typy	univerzit	a	vysokých	škol	v	ČR	
	 i	v	zahraniční	=	otevřené	cesty	pro	život	ve	21.	století	
	 Vysoký	 počet	 hodin	 cizích	 jazyků	 –	 angličtina,	 ruština,	 němčina,	 

francouzština
	 Výuka	angličtiny	s	rodilými	mluvčími	
	 Jazykovka	ve	škole	=	několik	typů	jazykových	kurzů	přímo	po	vyučování	

–	certifikáty	PET/First,	konverzační,	„doučovací“
	 Zahraniční	partnerství	a	výměny,	možnost	zapojit	se	do	mezinárodních	

projektů	a	mobilit
	 Přírodovědné,	badatelské,	cestovatelské,	poznávací,	kulturní,	sportovní,	

zážitkové	aktivity
	 Rozvrh	hodin	přizpůsobený	modernímu	životnímu	stylu	=	7:45	–	 14:15	

=	pohodlný	příjezd	do	školy	i	pro	dojíždějící	+	prostor	pro	odpolední	ja-
zykovku,	vzdělávací,	umělecké,	sportovní	či	volnočasové	aktivity	(které	
žákům	také	nabízíme	v	budově	školy)

TRADICE – KVALITA – BUDOUCNOST
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Na úvod si dovolím malé ohlédnutí za předešlými 
roky. Nízkoprahový klub Coolna poprvé otevřel dveře 
svým uživatelům 2. 1. 2016. Během uplynulých 4 let děti 
využily naši službu celkem 6603 krát. V Coolně se vystří-
dali celkem 3 sociální pracovníci, několik pracovníků na 
DPP a praktikantů. Na konci roku 2019 jsme měli 37 ak-
tivních smluv s uživateli služby. 

Prosinec 2019 byl v Coolně sice kratší, ale za to velmi 
pestrý. V pátek 6. 12. jsme uspořádali Den otevřených 
dveří pro širokou veřejnost. Tentokrát k nám mohli za-
vítat i rodiče dětí. Je to jediný den v roce, kdy se jim to 
poštěstí, protože Coolna jinak nabízí své služby pouze 
dětem a mládeži ve věku 6 až 18 let. 

Poslední předvánoční týden byl plný aktivit. Nazdo-
bili jsme si klub a stromeček, ověřili své znalosti o vá-
nočních tradicích v kvízu, navštívili výstavu betlémů  
v holešovském zámku a zahřáli se dětským punčem na 
náměstíDr. E. Beneše. Ve čtvrtek jsme si upekli perníčky, 
které provoněly celou budovu. A konečně v pátek nás 
čekalo vánoční posezení. Promítli jsme několik krátkých 
pohádek, dali si cukroví, horký čaj a za zvuků koled jsme 
se vrhli do rozbalování velké spousty dárků. 

Největším vánočním dárkem se jednoznačně staly nové 
klávesy. Dále jsme pod stromečkem našli mnoho deskových 
her, výtvarných potřeb, knížek a několik krabic se stavebnicí 
LEGO. Toto vánoční posezení se konalo 20. prosince a pro nás 
to byl zároveň poslední den, kdy jsme se v roce 2019 setkali. 

Dárky se nám podařilo zajistit díky třem zdrojům, 
kterým bych touto cestou chtěla poděkovat. Za prvé 
Městu Holešov, z jehož dotačního titulu Akce milion 
jsme pořídili již zmiňované klávesy a deskové hry. Dále 
společnosti LEGO Group, od které jsme dostali stavebnice  
v rámci jejich celosvětové kampaně „Build to Give“ a na-
konec lidem, kteří se zapojili do již tradiční akce „Krabice 
od bot“ a my jsme díky nim získali asi 12 krabic plných 
sladkostí, výtvarných potřeb, knížek a drobných dárků. 
Všem výše zmíněným moc děkujeme. 

Znovu jsme Coolnu otevřeli až v roce 2020, kon-
krétně v pondělí 6. ledna. Co zůstává při starém a co se 
naopak mění? Coolna je stále otevřena všem dívkám  
a chlapcům od 6 do 18 let z Holešova a obcí Mikroregionu 
Holešovsko. Otevřeno máme od pondělí do pátku od 12 
do 17 hodin. Zrušili jsme terénní formu služby a zacho-
vali pouze ambulantní. To ovšem neznamená, že nás  
v letních měsících nebudete potkávat venku. Naopak, 
za hezkého počasí budou naše kroky směřovat na hřiště, 
budeme chodit na procházky a výlety. 

Věci, které se osvědčily, je potřeba ponechat. Proto 
zůstává i naše doučovací odpoledne. Každý den si v Cool-
ně můžete napsat úkoly a učit se do školy. Každou středu 
od 15 do 17 hodin můžete využít prostor pro obsáhlejší 
úkoly, např. psaní referátů apod. 

Konečně se dostávám k jedné z novinek. Každé pon-
dělí od 14 do 15 hodin můžete přijít a naučit se něco no-
vého na klávesy. Tuto hodinu povede slečna, která ovládá 
hru na klavír a bude vám tedy k dispozici. Touto novinkou 

se nijak nesnažíme suplovat oficiální hudební kurzy, jed-
ná se pouze o zpestření nabídky činností klubu. 

Chystáme také program na jarní prázdniny, které pro-
běhnou první březnový týden. Coolna bude otevřena po 
celou dobu jarních prázdnin, v klasickém čase od 12 do 17 
hodin. Těšit se můžete na zajímavý program. Pro bližší in-
formace můžete sledovat naše facebookové (Nízkoprahový 
klub Coolna) či instagramové (coolnaholesov) profily. 

Nízkoprahový klub Coolna sídlí na Školní ulici 1582 
(vedle restaurace Kozlovna). Jsme sociální službou po-
skytovanou bezplatně, dobrovolně a s možností zacho-
vání anonymity. Našim posláním je zajistit bezpečné 
zázemí pro smysluplné a aktivní trávení volného času  
a přirozený rozvoj přátelství mezi uživateli služby. Služba 
nabízí pomoc, podporu a naslouchání v obtížných život-
ních situacích a společně s uživatelem hledá cestu k ře-
šení jeho problému. Coolna usiluje především o pozitivní 
změny v životě uživatele. 

Těšíme se na vaši návštěvu! 
 Za NK Coolna Klára Zalabáková

Nízkoprahový klub Coolna s novým rokem odstartoval již 5. rok 
fungování služby. Co všechno plánujeme v roce 2020?

SENZA krámek - to nejlepší z trhů se zaměřuje na prodej 
regionálních, kvalitních a zdravých potravin. Partnerská 
prodejna Koření od Davídka - bezobal. Jako certifikova-
ný výživový poradce Vám poradím a pomůžu s výběrem. 
Velký výběr bylinných kúr, potravin vhodné pro diabetiky, 
bezlepkaře, vegetariány.  „Tak přijdte do Senza krámku“.  

Jarmila Gajdošová

SENZA krámek  
Palackého ulice 533,Holešov!

Úprava otevírací doby zákaznického 
centra v Holešově

Vážení odběratelé, 

společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 
oznamuje, že zákaznické centrum v Holešově bude od 3. 2. 2020 otevřeno každé 
úterý v době od 7:00 do 15:00 (tel. 573 502 834).

Našich služeb můžete využít také na zákaznickém centru v Kroměříži a to v době: 

Po a St 8:00 do 17:00
Út a ČT  7:00 do 15:00

Tel.: 573 517 456, 500, 501
Email: informace@vak-km.cz
www.vak-km.cz Ing. Tereza Andrýsková

    obchodní manažer

SPOLEČNOST / INZERCE

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

www.holesov.cz
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VÝROČÍ

2. 3. 1910  Narodil se CHYTIL Rudolf, duchovní, misionář.  Po střední škole v Hlučíně a Libějovicích vystudoval teologii v Obořišti u Příbrami a roku 1934 byl vysvěcen na kněze. Zasvětil se 
misionářské práci v duchu redemptoristů sv. Alfonse Maria z Liguoeri. Působil ve Staré Boleslavi, Kostolné u Trenčína, Brně a na Svaté Hoře. Zde se ujal vedení časopisu „Svatá 
Hora“ a duchovní správu vykonával až do r. 1950. Po násilné likvidaci klášterů byl několikrát vězněn, pracoval 6 let jako dělník v továrně TON v Holešově. V r. 1967 mu byl 
udělen státními orgány souhlas k výpomoci v duchovní správě farnosti Holešov. Jako důchodce se stal duchovním správcem sester františkánek v Nových Zámcích u Litovle. 
Věnoval se také překladům a samizdatovému vydávání duchovní literatury, která sloužila kněžím i laikům. Je pochován v hrobce redemptoristů v Příbrami. (†1. 1. 2004  
ve Staré Boleslavi) – 110. výročí narození

3. 3. 1950  Zemřel KRUMPHOLC Josef, učitel, historik, badatel, esperantista, komeniolog, čestný občan města Holešova. Vystudoval gymnázium v Přerově a učitelský ústav v Příboře. 
Vyučoval na školách ve Fryštáku, Hlinsku pod Hostýnem, Přerově a Bystřici pod Hostýnem. Pod vlivem učitele Theodora R. Čejky se začal zabývat studiem esperanta. Společně 
napsali první českou učebnici esperanta. Jako lektor esperanta pracoval po celé Moravě, účastnil se esperantských zájezdů po Evropě. Popularizátor vlastivědy, jeho nejzásluž-
nější prácí v této oblasti je kniha „Soudní okres bystřický“, hudbě se věnoval v článku „K dějinám hudby na Bystřicku-Podhostýnsku“. Spoluzakladatel a redaktor Vlastivědného 
sborníku střední a severní Moravy. Významná byla jeho práce komeniologa, spolupracovník edice Komenského děl. Autor brožury „Válka a štěstí národa dle J. Á. Komenského“. 
Správce Muzea Jana Amose Komenského v Přerově (od r. 1925). Po skončení aktivní služby se v listopadu 1939 přestěhoval do Holešova k dceři Libuši. Zemřel v Holešově,  
od roku 1975 je pohřben v Bystřici pod Hostýnem. (*19.10.1870 v Hradčanech u Bystřice pod Hostýnem) – 70. výročí úmrtí

5. 3. 1945 V Holešově se narodil PASTRNEK Ladislav, ing. arch. Po maturitě na holešovském gymnáziu studoval na stavební fakultě VUT v Brně, pracoval ve zlínském Stavoprojektu, 
v nástupnické firmě S-projektu byl vedoucím ateliéru. Žije v Bystřici pod Hostýnem, ale jeho život je spjat s Holešovem, kde se narodil a prožil většinu života. Je jedním  
z nejvýznamnějších zdejších architektů a vyniká zvláště mimořádně citlivými a přitom originálními rekonstrukcemi historických budov. Jeho zásah a vliv je patrný třeba na 
vile T. Bati ve Zlíně, domu Dušana Jurkoviče v Luhačovicích či budově 21 ve Zlíně. Nesmazatelně se zapsal také na tváři Holešova, a to díky rekonstrukci zámku. V rámci akce 
„Dny města Holešova 2016“ bylo L. Pastrnekovi předáno ocenění „Velká pečeť města za celoživotní přínos městu Holešovu“. - 75. výročí narození

21. 3. 1895 Narodil se MIKLÍK Josef Konstantin, PhDr. Mládí prožil s rodiči v Žopech, kde také vychodil obecnou školu. Z kroměřížského gymnázia přechází na klášterní gymnázium re-
demptoristů - Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele do Litovle. Ve studiu pokračuje na Karlově univerzitě, pražské Německé univerzitě, Svobodné ukrajinské univerzitě v Praze 
a na Státní archivní školu v Praze. 1929 byl promován doktorem filozofie.  Působil jako kněz v pražské arcidiecézi a přednášel v Obořišti filozofii a teologii dějin. Své příspěvky 
publikoval v řadě časopisů - v Hlídce, Životu, Filosofické revue, Akordu, Na hlubinu, Výhledech, Časopisu katolického duchovenstva aj. V letech 1927-1948 vydal více než 
dvacítku knih, např. „Theologie dějin“,  „Svatý Josef Nazaretský“, „Byl svatý Václav ženat?“ aj. Zasloužil se o vznik katolického rozhlasového vysílání v Československu. Zastává 
post generálního církevního censora pro věci katolického vysílání. Relace skončila v roce 1941 a po válce se Miklík neúspěšně snažil vysílání obnovit. V r. 1948 odešel do exilu. 
Jeho cesta vedla přes Německo, Francii a Španělsko do Brazílie. (†31. 12. 1966 Rio de Janeiro) – 125. výročí narození

31. 3. 2005 Zemřel KOŠINA František, amatérský archeolog, vlastivědný pracovník, učitel, čestný občan města Holešova. Kromě učitelského povolání se věnoval historii rodného kraje, 
zvláště rodné obci a okolí. Jako archeolog - amatér, ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska, se podílí na terénním výzkumu. Výsledkem je řada nově objevených archeologických 
lokalit na jižním Holešovsku, v katastrech obcí Míškovice, Lechotice, Zahnašovice, Ludslavice a Kurovice. Na základě studia archivních pramenů a historického materiálu získal 
nové poznatky k nejstarším dějinám holešovského léna, které zveřejnil ve Vlastivědném věstníku moravském - „Město Holešov jako léno“. Další práce s historickou proble-
matikou: „Holešovský venkov před Bílou Horou“, „Tvary návsí a jejich změny v 16. století“, „Původní půdorysy osad na Holešovsku a jejich srovnání s půdorysy zaniklých stře-
dověkých osad na Drahanské vrchovině“, „Vladykové z Níškovic nebo Nítkovic?“, „O starodávné tzv. Červené knize města Holešova“. Doplnil záznamy v kronice obce Míškovic, 
zaznamenal zvykosloví a lidovou kulturu obce na jižním Holešovsku. Podílel se na přednáškách v rámci Vlastivědného kroužku v Holešově a na kulturních aktivitách v rodné 
obci, pro kterou připravil vlastivědnou publikaci a množství článků v odborných archeologických časopisech.  Za dlouholetou vlastivědnou a publikační činnost jej ocenilo 
Zastupitelstvo města udělením Velké pečeti města Holešova u příležitosti 92. narozenin dne 4. září 2001. (*2.9.1909 v Míškovicích) – 15. výročí úmrtí

VÝROČÍ - BŘEZEN

Klub českých turistů v Holešově spolu s MKS Holešov zve  
všechny členy a příznivce na „Klubový večer s cestovatelem“ 
Mgr. Janem Husákem

který se bude konat ve středu dne 26. února 2020 v 17,00 
hod. v Kinoklubu v budově kina  v Holešově. 

Jan Husák je pracovníkem Muzea regionu Valaš-
sko ve Vsetíně, je nadšeným fotografem a cestovatelem  
a o své zážitky na cestách se s námi podělí slovem a pro-
mítáním snímků dataprojektorem v besedě, kterou jsme 
nazvali „Jordánsko a Maroko“

Jordánsko: Vypravíme se do historie této orientální 
země, projedeme se na velbloudu, ochutnáme beduínské 
speciality. Zjistíme , že v Mrtvém moři opravdu nic nežije 
a proč je Rudé moře rudé.

Maroko: Na cestě za písečnými dunami Erg Chebbi 
prozkoumáme královské město Marrakéš i romantické 
pevnosti zvané „ksáry“, zakusíme pohostinnost Berberů  
a kupecké umění Arabů, proplížíme se do přísně střežených 
koželužen a pohlédneme na majestátní vodopády Uzúd. 

Dobrovolné vstupné je chápáno jako příspěvek na 
další cesty našich cestovatelů.

MC Srdíčko Holešov, Školní 1582 pořádá 
JARNÍ BAZÁREK KOJENECKÉHO 

A DĚTSKÉHO OBLEČENÍ.
PONDĚLÍ 16. 3. od 8 do 15 hodin

Charita Holešov hledá
PEČOVATELE/KU DO STŘEDISKA CHARITNÍ
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY.
Nabízíme 3 volná pracovní místa – pečovatel/ka 
na 1,0 úvazku.
POŽADAVKY:
Základní nebo středoškolské vzdělání, řidičský průkaz 
skupiny B, aktivní řidič/ka, trestní bezúhonnost, zdra-
votní způsobilost, znalost práce na PC. Kurz pracovní-
ka v sociálních službách výhodou.
NABÍZÍME:
Mzda: 21 000 Kč, jednosměnný provoz, zaměstnanec-
ké benefity. Nástup možný od 1. 4. 2020.
Bližší informace podá vedoucí CHPS – Ingrid Vaculíková,
mobil: 737 170 936, email: chps@holesov.charita.cz
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TYMY

TYMY uspořádalo na Trojáku již šestý ročník kurzu Eskimák
Od 20. do 24. ledna 2020 pořádalo SVČ TYMY  

na Trojáku již šestý ročník lyžařského a snowboardového 
kurzu. Tento kurz již tradičně pořádáme ve spolupráci  
s lyžařskou školou Eskimák. Kurz byl určen začátečníkům 
i pokročilejším dětem z MŠ a 1. stupně ZŠ.

Celkem se zúčastnilo 48 dětí z Holešova, Bystřice 
pod Hostýnem a okolí. Po pětidenní intenzivní výuce 
na konci týdne lyžovali nebo jezdili na snowboardu i ti,  
co v pondělí na svahu stáli poprvé. V pátek, kdy kurz 
končil, se všechny děti předvedly svým rodičům, kteří  
za nimi na Troják přijeli, aby je povzbudili při jejich prv-
ních lyžařských závodech.

Všem dětem se slalom podařil sjet bez vážných pro-
blémů. Pyšní rodiče své ratolesti sledovali po celou dobu 
jízdy a patřičně je na závěr ocenili potleskem.

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

Ples v TYMY byl opět plný zábavy tance a veselí

Večerníček tentokrát provázel karneval v TYMY
Středisko volného času TYMY v Holešově uspořáda-

lo 25. ledna 2020 tradiční dětský karneval. Tentokrát byl 
hlavní postavou karnevalu Večerníček, za kterým postup-
ně přicházely další známé postavičky z Večerníčků – např. 
Motýl Emanuel, Maková panenka, Víla Amálka, Bob  
a Bobek, Mach a Šebestová, Ferda mravenec a Beruška, 
Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka, Krteček a další po-
stavičky z Večerníčků.

Všechny tyto známé postavičky z Večerníčků připravi-
ly na úvod pro děti milé přivítání a pak už se rozběhlo kar-
nevalové veselí. V průběhu celého odpoledne vystoupily  
v programu kroužky TYMY se svými choreografiemi – po-
stupně se vystřídaly Žabky, společenský tanec, pohybovka 
pro nejmenší Happy dance, balet ……

Jednotlivá vystoupení byla proložena soutěžemi  
a také nechyběl tanec.

Eskimák pod vedením Vaška Svobody za vzorné vedení 
celého kurzu. Poděkování si zaslouží také pracovníci Ski 
areálu Troják a také personál hotelu na Trojáku za vytvo-
ření výborných podmínek a zázemí celého kurzu.

Děkuji také všem rodičům a vedení 1., 2. a 3. zá-
kladní školy za spolupráci při organizaci tohoto kurzu. 

Děkujeme také dopravní společnosti Cross Euope za 
zajištění bezpečné přepravy dětí na Troják a zpět domů.

Přejeme všem dětem i rodičům spoustu sportovních 
zážitků při zimních sportech – své foto na téma „Zimní 
radovánky“ můžete zasílat na: dankova@tymycentrum.
cz do 28. února 2020. Mgr. Jarmila Vaclachová

V pátek 24. ledna se ve společenské hale SVČ TYMY ve Všetulích uskutečnil již 
po- sedmnácté tradiční Ples TYMY aneb Sousedská. Při vstupu do sálu obdržely dámy 
na přivítanou květinu. K tanci a poslechu hrálo duo Quanto, dvojice Petra a Libor opět 
vytvořili skvělou náladu a výbornou atmosféru.

Po úvodním hudebním bloku skupiny vystoupily dívky z tanečního kroužku Hip 
Hop, které všechny přítomné potěšily svojí novou choreografií. Nechyběly také ukázky 
standardních a latinskoamerických tanců v podání Jiřího Přikryla s Alicí Krejčířovou. 
Mladí tanečníci sklidili zasloužený potlesk.

Návštěvníkům plesu se předvedly také dva seniorské taneční páry - manželé Kul-
haví a Mikuláškovi, kteří zatančili ukázkový waltz.

Všechny potěšilo také vystoupení břišních tanečnic Pavlíny a Lenky.
Tradiční bylo také půlnoční vystoupení Radka Šimčíka, alias Mág Radekr, který 

svými kouzelnickými čísly potěšil a pobavil všechny přítomné.
Děkuji všem návštěvníkům plesu, všem sousedům, našim spolupracovníkům  

a také všem ostatním, kteří se plesu zúčastnili za skvělou atmosféru po celou dobu plesu.

Pro děti byl opět připraven hrací koutek, ve kterém 
si mohly vyrobit papírovou čepici, malovat a také stavět 
velké LEGO. Všechny masky byly oceněny pamětní medailí 
a od Večerníčka děti dostaly ovoce a sladkosti. Na kar-
nevalu nechyběla malá a velká tombola a odměnou pro 
všechny bylo vystoupení kouzelníka Radka Šimčíka – alias 
Mág Radekr, který svým vystoupením potěšil nejen děti, 
ale také dospěláky. Krásným zážitkem pro všechny malé  
i velké bylo vystoupení břišní tanečnice Jasmíny.

Chtěla bych poděkovat všem pracovníkům TYMY  
a všem dobrovolníkům za velkou pomoc při přípravě kar-
nevalu, děkujeme také všem vystupujícím a také sponzo-
rům za jejich příspěvky do tomboly.

Doufáme, že všichni z dětského karnevalu odcházeli 
spokojeni a příjemně naladěni, a že se za rok opět uvidíme!

Mgr. Jarmila Vaclachová

Velké poděkování si zaslouží všichni sponzoři, pracovníci i dobrovolníci, kteří tuto akci 
připravili a organizačně zabezpečili. Velmi nás těší, že všichni návštěvníci plesu odcházeli 
spokojeni a těšíme se na příští, již osmnáctý ples v TYMY!                 Mgr. Jamila Vaclachová
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TYMY - plán akcí
ÚNOR
21. 2. Odpoledne s PC hrami 
22. 2. Karneval na ledě – od 15 hodin, zámecké 
kluziště
25.2. Záněty v těle a jejich řešení – od 16 hodin
26. 2. Cestovatelský večer – Čína – od 17 hodin

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN 2020
2. – 6.3. JARNÍ POBYT NA HORÁCH – pobyt pro děti 
spojený s lyžováním a zimními radovánkami
2. – 6.3. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - denně program od 
9:00 – 16:00 hodin
7. 3. III. Holešovské setkání RC Modelářů – od 9 - 17 
hodin v TYMY
8. 3. Zahájení taneční polepšovny pro dospělé  
– od 18 hodin 
11. 3. Čaj o páté – od 17 hodin v čajírně TYMY
13. 3. Turnaj ve stolním fotbálku – od 16 hodin
14. 3. Finálový večer Holešovský talent 2020  
– od 17 hodin v tělocvičně TYMY
15. 3. MISS POUPĚ - pro dívky od 4 do 7 let, MISS 
KVÍTEK – pro dívky od 8 do 12 let 
18. 3. Naše zdraví – náš život – beseda na téma - pří-
činy, důsledky a podpora /ne/zdraví – od 17 hodin 
19. 3. Centrum preventivní medicíny – od 9 hodin 
19. 3. Beseda o prevenci zdraví s Ladislavem Čapkem 
– od 17 hodin v SVČ TYMY, /jídelna/ vchod dvorem
20.3. Čtenářsko – výtvarný klub pro děti  
– od 15 hodin v TM klubu, přihlášky do 17. 3.
20. – 21. 3. Jarní deskohraní – od 18 hodin, cena: 
100,- Kč pro členy Deskohraní, 150,- Kč ostatní, při-
hlášky do 16. 3. 2020
22. 3. Vítání jara - v 10:00 sraz u ZUŠ Holešov, společ-
ná vycházka s lesákem panem Macůrkem, přes Žopy 
do Přílep k myslivecké chatě, zde proběhnou hry pro 
děti, soutěže, přírodovědná sazka, táborák s opé-
káním špekáčků. Zveme všechny milovníky přírody, 
malé i velké !!!!
25.3. Cestovatelský klub – Izrael – slovem i obrazem 
o Izraeli – od 16 hodin v TM klubu
27. – 28.3. Noc s Andersenem 
28.3. SEDMIKVÍTEK – výtvarné a rukodělné dílny pro 
veřejnost od 9:30 do 13 hodin
28.3. SEDMIKVÍTEK – od 17 hodin galavečer
31.3. Přišlo jaro do vsi – velikonoční program pro 
děti MŠ a ZŠ – 8:30 a 10:00 hodin
10. +12. +17.+19.+24.+26.+31.3. – MINI DESKO-
HRANÍ V TM KLUBU – od 15 – do 17 hodin, přijďte si 
zahrát zajímavé deskové hry

PŘIPRAVUJEME:
17. 6. Olympijský běh – přihlašovat se můžete již 
nyní na: www.olympijskybeh.cz
LÉTO S TYMY 2020 
Nabídka příměstských a pobytových táborů ozdrav-
ných pobytů u moře a dalších aktivit je na FB + webu 
– zájemci informujte se v kanceláři TYMY, těšíme se 
na letní zážitky s Vámi !!!!! Přihlášky již nyní v kan-
celáři.
Pro prvních  100 přihlášených možná sleva 500,- Kč 
na příměstské tábory !!!

SVČ TYMY i letos hostí dva zahraniční dobrovolníky 
– Zuelu a Fernanda

Od října 2019 u nás ve Středisku volného času 
TYMY pracují dobrovolnice Zuela z Itálie a dobrovolník 
Fernando ze Španělska. Přijeli k nám v rámci projektu 
Evropského sboru solidarity (ESC) na celý rok. Společně 
už organizovali několik akcií pro veřejnost jako například 
Čaj o páté – anglická konverzace, která se koná každý 
měsíc. Jako asistenti pomáhají pedagogům v různých 
jazykových, tanečních i výtvarných kroužcích v Holešově 
i okolních obcích. Zapojili se do přípravy mnohých akcí  
a také činnosti TM klubu pro děti a mládež. Pravidelně se 

také zúčastňují nočního deskohraní, kde připravují růz-
norodý program pro děti. Také se stále můžete přihlásit 
na jejich kurzy angličtiny, španělštiny a italštiny, nebo se 
zúčastnit připravovaného Italsko-Španělského večera, 
který se bude konat 19. 2. 2020 a tam se můžete blíže 
seznámit s našimi dobrovolníky.

Mgr. Simona Vojtová, SVČ TYMY

Nabídka příměstských 
táborů v TYMY
1. - 3. 7. Malý sportovec
7. 7. - 10. 7. Gymnastický tábor
13. 7. - 17. 7. Vesmírné putování
13. 7. - 17. 7. Dobrodružství s Kájou
20. 7. - 24. 7. Veselé malování
20. 7. - 24. 7. Tymydance aneb tábor plný tance 
 a sportu
27. 7. - 31. 7. Super prázdniny v klubovně I
27. 7. - 31. 7. Tanečně-sportovní Sazovice
27. 7. - 31. 7. Letní keramické tvoření
27. 7. - 31. 7. Born to skate
3. 8. - 7. 8. Předškoláček
3. 8. - 7. 8. Legohrátky ( a jiná dobrodružství)
3. 8. - 7. 8. Animáček
3. 8. - 7. 8. Super prázdniny v klubovně II
10. 8. - 14. 8. Sport camp
17. 8. - 21. 8. Holešovské pokusohraní
17. 8. - 21. 8. Léto s robotikou
17. 8. - 21. 8. Akademie in-line bruslení v Sazovicích
17. 8. - 21. 8. S angličtinou kolem světa
24. 8. - 28. 8. Trpasličí léto
24. 8. - 28. 8. Prázdninová škola tance 
 - taneční soustředění
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Farní ples PS M. Očadlíka Holešov získala 
putovní pohár premiéra vlády

V rámci koncertu Děti dětem, který se letos konal v kongresovém centru v Praze  
1. 2. 2020 byly předávány putovní poháry organizátorům pionýrského Sedmikvítku.

PS M.Očadlíka již řadu let organizuje v rámci pionýrského Sedmikvítku republikové 
finále tanců a také výtvarných a rukodělných činností.

Z rukou předsedy pionýra Martina Bělohlávka a paní Heleny Válkové, zmocněnkyně 
pro lidská práva nám byl propůjčen putovní pohár premiéra vlády české republiky za dlou-
holetou kvalitní práci s dětmi. Z tohoto ocenění jsme měli velkou radost. Kromě poháru 
jsme získali také velkého maskota – Krtečka, ze kterého měli velkou radost naši nejmenší. 
Ocenění si velmi vážíme a je to také závazek do budoucna. V současné době opět probíhá 
republikové finále výtvarných činností. Do konce února k nám do Holešova mohou zaslat 
skupiny, oddíly, školy, DDM, SVČ své výtvarné a rukodělné práce. V dubnu pořádáme také 
republikové finále soutěže technických dovedností, v listopadu se uskuteční opět finále 
tanců a máme již za sebou lednové finále folklorních tanců. Všechny tyto soutěže jsou ote-
vřeny i ostatním organizacím, školám, spolkům, atd...

Věříme, že pionýrský Sedmikvítek i nadále v Holešově bude každoročně úspěšně rozkvétat.
Děkuji všem, kteří se každoročně podílí na přípravě a organizaci těchto republikových fi-

nále. Děkujeme také za pomoc a spolupráci pracovníkům SVČ Holešov a spoustě dobrovolníků.
Mgr. Jarmila Vaclachová

Rozsvícený holešovský zámek v zimním sobotním podvečeru je neklamnou znám-
kou toho, že se zde chystá ples. 25. ledna 2020 zde zahájil holešovský děkan P. Jerzy 
Walczak už 21. farní ples, přivítal přítomné a předal slovo Luboru Horákovi z Holešov-
ského komorního orchestru, který se opět úspěšně zhostil moderování celého večera.  
V hlavním sále se střídala dechová kapela Moraváci s Holešovským komorním orches-
trem, jejichž líbezné melodie zvaly na parket milovníky valčíků. Stále plno bylo i v li-
povém salonku, kde se nejen tančilo, ale také zpívalo s cimbálovou muzikou Včelaran. 
Ve zšeřelém balkonovém sále svou aparaturu rozbalil a k tanci zval DJ Dave. O zpestření 
programu se zasloužili také mladí tanečníci – Petr Pecháček s partnerkou. Tance v jejich 
podání byly jedním slovem nádherné. K dobré pohodě přispělo také kvalitní občerstvení 
a bohatá tombola. Poděkování patří všem, kteří se o úspěch večera zasloužili: organizá-
torům, sponzorům, muzikantům, ženám, které napekly občerstvení na stoly, a dalším 
pomocníkům. Ale hlavně těm, kteří nezůstali sedět doma u televizorů a přišli. Věřím,  
že mi potvrdí to, o čem jsem přesvědčená – byl to krásný a pohodový večer. Velké díky všem!

 MM

Firma POKART spol. s r.o., provozovna Holešov-průmyslová 
zóna, přijme pracovníka na pozici 
DĚLNÍK/DĚLNICE V KARTONÁŽI v třísměnném provozu

Náplň práce:
• obsluha strojů ve výrobě – (nakládání a odebírání kartonů ze stroje)
• finální balení výrobků

Požadujeme:
• ochotu pracovat ve směnném provozu
• pracovitost, spolehlivost a zručnost

Nabízíme:
• Nástup ihned
• Finanční ohodnocení dle dosaženého výkonu
• Práce v moderním a čistém prostředí
• Pravidelné prémie dle výsledků
• Inflační příspěvek
• Podíl na zisku společnosti
• Příspěvek na dopravu
• Příspěvek na stravování
• 3 dny zdravotního volna
• Odměny při pracovních a životních jubileích

Kontakt: kariera@pokart.cz
Martin Groda – 724 371 260
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Jak přežívá kino v Holešově?
Ačkoliv se ohledně technického stavu a vybavení 

holešovského kina dlouhodobě nic nemění a minulý rok 
nebyl výjimkou, přece jen proběhlo několik filmových 
akcí. Kino ve své původní kinematografické funkci zatím 
zcela neumřelo. I na výrazně utlumené činnosti se odrá-
žejí trendy společné pro dění v kinech a jejich návštěv-
nost v celé ČR.

V posledních letech se v (i klasických jednosálo-
vých) kinech objevuje více diváků a dříve skomírající 
centra filmové kultury opět ožívají. Sázkou na jistotu bý-
vají tradičně české filmy. Český divák má domácí tvorbu 
ve velké oblibě a dané tituly obvykle návštěvností „podr-
ží“. Tento jev potvrdilo i jarní promítání snímku Po čem 
muži touží, které zcela naplnilo kapacitu malého sálu v 
kině Svět. Loňský rok přinesl i další taháky na poli svě-
tové kinematografie (Bohemian Rhapsody, Star Wars, 
Avengers: Endgame, Tenkrát v Hollywoodu...) – bohužel 
většina těchto snímků potřebuje opravdu velké plát-
no a digitalizaci ve standardu DCI, což se s technickým 
stavem kina v současnosti neslučuje. Je tedy potřeba 
spoléhat se na „menší“ formáty a obsah mimo hlavní 
proud. Komedie tomuto účelu posloužila výborně, vedle 
ní jsme vsadili na českou klasiku z tematicky zcela jiného 
soudku. K podzimnímu dušičkovému času jsme vybrali 
Spalovače mrtvol, kultovní snímek Juraje Herze, který 
ani po letech neztrácí nic ze své morbidní uhrančivosti.

V Holešově zůstává stav kina v podstatě zmrazen, jen 
tu a tam proniknou do tisku nepatrné zmínky o případné 
rekonstrukci v blíže neurčené budoucnosti. Ovšem jinde 
neusnuli na vavřínech a svá kina zvelebují. Příkladem budiž 
Bystřice pod Hostýnem. Podle klasické argumentace jde o 
malé město s minimální návštěvností, kde se kino rozhod-
ně nemůže uživit. Přesto se tamní vedení rozhodlo jít do di-
gitalizace, která byla během léta dokončena. Bystřické kino 
tak pravidelně promítá především ve víkendovém režimu, 
nechybí ani zařazení klubových snímků či zvýhodněných 
seniorských projekcí. V Holešově se letos nejspíš ničeho 
podobného nedočkáme, na jaro však chystá spolek Aza 
alespoň jedno promítání – tentokrát půjde o ambiciózní 
adaptaci známého románu Simona Mawera Skleněný po-
koj. Těšíme se na vás v dubnu v kinoklubu kina Svět!

Klára Šuráňová, spolek Aza (aza.joomla.com)

Mimořádně úspěšný rok
Rok 2019 byl pro Petru 

Pospíšilovou ze Žop u Hole-
šova mimořádně úspěšný.  
V jarní sezoně se jí po výborném 
umístěnění na MČR podařilo na 
MS získat 3 a 4 místo. V Měsíci 
říjnu soutěžila na ME a zde ve 
své věkové kategorii získala dva 
tituly Mistr Evropy. Díky těmto 
oceněním byla právem vyhlá-
šena jako nejlepší sportovec 
naturální kulturistiky. Pro Petru 
je to to nejvyšší ocenění jakého 
mohla dosáhnout. 
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Přípravy na zadání změny územního plánu 
města Holešova finišují

vybudovat komunikaci, veřejné osvětlení, uklízet 
sníh, svážet odpad, tedy zajistit veškerý servis spojený 
s bydlením. Je proto nezbytné směřovat rozvoj bydlení 
do ploch, kde jsou z pohledu města náklady co nejnižší. 
Je nutné respektovat i vlastnické vztahy. Pokud majitel 
stavět nechce a jasně deklaruje, že s výstavbou nesou-
hlasí, tak provádění zastavovacích studií je mrhání pro-
středky, protože k cíli nikdy nedojdeme. Přesně toto se 
stalo v lokalitě na Kozrálově, kdy se vyhovělo jednomu 
majiteli pozemku, který stavět chtěl a nebral se ohled na 
ostatní a ani na zastavovací studii (regulační řád). Dů-
sledkem je, že tam vyrostla nelogická bytová výstavba 
uprostřed polí bez jakékoliv regulace. Je to příklad, jak se 
postupovat nemá. Na druhé straně města pod Želkovem 
stavět chtějí, ale nemohou. Chci tuto situaci narovnat.

2. Zajímavý paradox je s plochami pro rekreaci 
a zahrádkaření. Pokud jste svým pozemkem zařazeni 
do zahrádkářské osady, můžete mít chatku 5 x 5 m, 
ale bydlet v ní nesmíte. Pokud budete mít pozemek 

zařazen jako rekreační oblast, můžete na něm postavit, 
co chcete. Například můžete udělat vysoký betonový 
plot nebo celý pozemek zastavět. Já osobně si ale rekre-
ační oblast představuji především jako přírodní plochu 
s dostatkem zeleně. Právě i o této disproporci diskutu-
jeme a pravděpodobně navrhneme jistá omezení, třeba 
právě v rozměrech domu.

3. Nelíbí se mi ani umístění obchodního centra 
v těsné blízkosti hřbitova, v již tak dopravně přetíženém 
centru. Nyní, když společnost Kaufland od svého inves-
tičního záměru odstoupila, měli bychom se spolu s ma-
jitelem pozemku sejít a domluvit se na způsobu využití 
území, které bude konečně přijatelné pro obě strany.

Dobrý územní plán musí mít v rovnováze všechny 
lidské činnosti a potřeby, tedy nejen bydlení, práci, prů-
mysl i zemědělství, dopravu, ale i odpočinek a životní 
prostředí, u nás například tak aktuální ochranu spodních 
vod. Toto všechno musí být naší prioritou.

Pavel Karhan, místostarosta

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městské kulturní středisko Holešov vyhlašuje výběrové 

řízení na obsazení místa údržbář, technický pracovník
Popis činnosti: zaměstnanec bude zodpovědný 

za technický stav, technický servis a údržbu
Platová třída: 9 podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky a předpoklady pro vznik pracovního poměru: 
• vzdělání elektrotechnického směru, nebo technické za-

měření (min. střední odborné s výučním listem),
• zkušenosti s údržbou,
• orientace v technické dokumentaci,
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
• manuální zručnost,
• časová flexibilita,
• výborný fyzický a zdravotní stav,
• aktivní a zodpovědný přístup k plnění pracovních povin-

ností,
• spolehlivost, pečlivost, samostatnost, občanská a morál-

ní bezúhonnost, odolnost vůči stresu.
Výhodou:
• praxe na obdobné pozici,
• zkouška dle vyhlášky č. 50/78 Sb. – odborná způsobilost 

pracovníka v elektrotechnice, (osvědčení na vyhl. 50/§6).

Náplň práce: zaměstnanec bude zodpovědný za tech-
nický stav, technický servis, údržbu
• řemeslné práce při opravách a údržbě objektů (provádě-

ní drobných oprav, rozsáhlejší opravy dodavatelsky),
• preventivní údržba a pravidelná kontrola elektrotechnic-

kých zařízení budov, vzduchotechnika, výtahy, chladící 
zařízení, EPS),

• pravidelná kontrola technického zařízení budov (teplo-
vodní topení, filtrační systémy),

• dokumentace oprav a revizí,
• kontrola spotřeby energií a dokumentace,
• obsluha a údržba technických zařízení,
• pomoc při technickém zabezpečení akcí a instalaci vý-

stav.
Hlavní pracovní poměr, plný úvazek (40 hodin týdně).
Předpokládaný nástup: dle dohody, možno ihned.
Lhůta pro podání (doručení) přihlášky: písemnou při-

hlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby 
ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 30. 9. 2019 (včetně).

Způsob podání přihlášky: Obálku označte heslem: „VŘ 
– údržbář- technický pracovník“

a)zasláním na adresu: Městské kulturní středisko Ho-
lešov, příspěvková organizace, nám. F. X. Richtra 190, 769 
01 Holešov,

Zastupitelé Holešova na jaře 2016 po ostrých disku-
zích schválili územní plán města. Ale protože je město 
živý organismus, již za pouhé tři roky se sešlo 35 žádostí 
o jeho úpravu. Svoji roli v tom ovšem sehrála skutečnost, 
že tehdy byl některým vlastníkům pozemků způsob vy-
užití změněn bez jejich vědomí nebo přímo proti jejich 
vůli. V mnoha případech uspěchaně a narychlo. Právě 
proto současné vedení města podporuje zadání změny 
územního plánu, aby bylo možné vyjít vstříc majitelům 
pozemků, ale současně zajistit zdravý rozvoj města pro 
budoucí generace. Ostatně téma územního plánu bylo 
ve volebním programu nejen KDU-ČSL, ale i ostatních 
stran. Současný postup v této věci je potvrzením dobré 
spolupráce.

Z těchto 35 předložených žádostí musí o 31 rozhod-
nout zastupitelé. Předpokládáme, že se tak stane na 
jednání zastupitelstva města 23. září 2019. Poté budou 
schválené žádosti zapracovány do zadání změny územ-
ního plánu, kterou zastupitelé schválí na konci tohoto 
roku. Pak už nebude možné do procesu vstupovat řádo-
vě několik roků. Kdo potřebuje změnit účel využití svého 
pozemku, má tak poslední příležitost to udělat.

Kde vidím největší problémy a kde tedy oče-
kávám diskuze?

1. Velkým problémem je určení ploch pro bytovou 
výstavbu. Jsem pro, vyhovět těm, kteří chtějí na svých 
pozemcích stavět. Má to však jeden háček. Pokud vy-
hovíte žadateli, který je se svým obydlím na samotě, 
do budoucna zavazujete město, že mu bude muset 

b)  odevzdáním na Městském informačním centru Ho-
lešov, nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov.

Přihláška musí obsahovat:
• jméno a příjmení,
• datum narození a místo narození,
• státní občanství,
• místo trvalého pobytu, (přechodné bydliště),
• telefonické a e-mailové spojení na uchazeče,
• termín možného nástupu do zaměstnání,
• datum a podpis uchazeče.

Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
• životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstná-

ních, odborných znalostech a dovednostech, údajích 
vztahujících se k požadovaným předpokladům pro obsa-
zení pracovního místa,

• výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců,
• kopie dokladů o dosaženém vzdělání.

Upozornění pro uchazeče: uchazeči, kteří splní poža-
dované předpoklady stanovené tímto výběrovým řízením, 
budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni prostřednic-
tvím e-mailu.  

 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto vý-
běrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Mgr. Aleš Vrtal
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Prázdniny v Sokole Holešov končí a nastává pravidelná cvičební 
a sportovní činnost do konce roku

V již opravené sokolovně pokračuje druhá etapa 
oprav a po 112 letech bude sokolovna opět jako nová. 
O všech akcích i cvičebním programu informujeme veřej-
nost i zájemce o cvičení a sportování v naší propagační 
skříňce umístěné na Sokolském domě.

Přes celé prázdniny probíhaly tréninky karatistů a od-
díl přijímá zájemce o tento sport. K tomu poslouží cvičební 
hodina pro zájemce na začátku září.

Cvičení jógy, tai-či a cvičení při hudbě využívaly ženy 
díky našim cvičitelkám sestrám Mileně Kopečkové, Miladě 
Hyánkové a Lence Šiklové. Díky jejich obětavosti jsme ne-
musely pohybovou aktivitu přerušit a měly zábavu i přes 
prázdniny. Spojujeme užitečné s příjemným, když po hodi-

ně tai-či, která se odehrává v Americkém parku, jdeme do 
cukrárny „U Ámose“ na posezení u kávy se zmrzlinou. Po-
lovinu prázdnin zabralo procvičování sletové skladby „Prin-
cezna republika“, se kterou naši senioři vystoupili první 
zářijovou neděli na oslavách 100 let založení Sokola v Tře-
běticích. V příštím roce bude Sokol Holešov spolu se Sborem 
dobrovolných hasičů slavit 140 let od svého založení. Naše 
ženy a s nimi jediný muž ze Sokola Kostelec u Hol. br. Andr-
lík obětavě procvičovali i v nepříjemném horku to, co se už 
od XVI. sletu trochu pozapomnělo. Všem je potřeba vyslovit 
poděkování za ukázněný a obětavý přístup. Naše cvičitelky 
všestrannosti žactva již po několikáté absolvovaly pobyt 
v přírodě s našimi předškoláky tentokrát v Jeseníkách. 

Těsně před prázdninami proběhl v Americkém parku 
župní závod všestrannosti žactva, který zorganizoval odd. SG 
a zúčastnili se jej cvičenci Sokola Třebětice, Přílepy a Žalkovice. 

Do druhé etapy oprav sokolovny patří i vybudování 
nové nářaďovny a s tím spojené zbourání stávající. Je proto 
zapotřebí poděkovat za pomoc členům Sboru dobrovolných 
hasičů pod vedením p. Šidlíka a členům z oddílu karate.

Zveme do naší opravené sokolovny všechny, kdo chtě-
jí zdravě růst – děti již od 3 let, i ty, kteří si chtějí udržet 
svou kondici do vysokého věku. A bez pravidelného pohybu 
to nejde.

Přijďte do Sokola!
Neradilová Alena, členka Sokola Holešov

Přátelské setkání bývalých fotbalistů Slavoj Všetuly
V pátek 23. 8. 2019 se v příjemném prostředí re-

staurace na hřišti ve Všetulích uskutečnilo přátelské se-
tkání bývalých hráčů Slavoje Všetuly. Akce se zúčastnilo 
18 „sportovních veteránů“, kteří zavzpomínali na svá 
sportovní klání, společné úspěchy i neúspěchy, ale hlav-
ně si užili příjemné chvíle s přáteli, z nichž některé viděli 
po mnoha letech. Velké poděkování patří iniciátorům 
a organizátorům této akce panu Karlu Daňkovi a panu 
Františku Staňkovi.

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

Hledám byt 3+1 
nebo 2+1, může být 

i k rekonstrukci.
Tel.: 736 717 611.

Rodina hledá dům, 
může být 

i k rekonstrukci. 
Tel.: 739 129 737.

Firma Rostislav Matula
Lechotice 105

768 52 Míškovice

přijme do hlavního pracovního poměru:
• dělníky, dělnice do výrobny lahůdek 
 (ranní i noční směna)

• vedoucí lahůdek pro noční směnu 
 (praxe v oboru nutností)

• dělnice do výrobny teplé kuchyně 
 (balení hotových jídel – ranní směna)

Bližší informace na tel.: 605 272 638, 
pí Sekaninová

www.facebook.com/holesov
instagram: #cityholesov
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Holešovské twirlerky braly zlato
Twirling je sport, který kombinuje gymnastiku, 

tanec a náročné ovládání hůlky. Úspěšnou reprezentaci 
měly holešovské Lentilky a Arabelky na Národním twir-
lingovém poháru, který se konal první únorový víkend 
ve Dvoře Králové nad Labem.  Jednalo se o českou nej-
vyšší twirlingovou soutěž pro výkonnostní třídy B a C.  
Ze čtyř startů získala naše děvčata čtyři zlata.

V sobotu se představila Veronika Hodonská v disci-
plíně rytmické taneční sólo - junior mladší C. Ve velké 
konkurenci 23 závodnic se probojovala do finálového 
kola a i v něm předvedla svou sestavu na výbornou  
a zaslouženě získala 1. místo.

Dařilo se i v nedělní části v disciplínách na povin-
nou hudbu. Nejprve startovala Ivana Zrníková v sóle  
1 hůlka – junior starší C. Za ladné vystoupení s precizní 
technikou hůlky si vybojovala 1. místo.

Veronika Hodonská letos poprvé soutěžila v disci-
plíně X-Strut – junior mladší C a i v něm prokázala své 
přednosti jako je flexibilita a rychlost. Porota ji za to 
odměnila 1. místem. Zkušená dvojice Kateřina Lysková 
+ Kateřina Zelinková brala zlato v technické disciplíně 

duo na povinnou hudbu – senior B. Předvedly pěknou 
spolupráci a těžké cviky, za které obdržely 1. místo.  
Všechny dívky skvěle reprezentovaly náš klub a spoko-

jené byly nejen ony samotné, ale i jejich trenérky Lenka 
Klepalová a Nikola Zlámalová.

Mgr. Lenka Klepalová, Mažoretky Holešov, z.s.

Házenkáři se připravují na boje o záchranu
Po několika nevydařených utkáních v podzimní části sezóny 2019/20 a šesti body, 

budou holešovští házenkáři bojovat o držení druholigové příslušnosti pro další sezó-
nu. Kádr výrazných změn nedoznal, bude pouze posílen Michalem Hradilem a s ním  
do celku přicházívelmi zkušený hráč, trenér a předseda KH Kopřivnice Lubomír Veřmiřov-
ský. V minulosti působil ve Španělsku, Německu, několika českých extraligových celcích  
a trenér Buček věří, že jejich zkušenosti pomohou mladším spoluhráčům k lepším vý-
konům, vedoucím k důležitým bodovým ziskům.

 Termíny domácích utkání budou závislé na termínových možnostech zmíněných 
hráčů, sportovní haly při 1. ZŠ v Holešově a v rozpisu jsou pouze orientační termíny. 
Příznivci házené však budou se změnami včas seznamováni prostřednictvím hlášení 
městského rozhlasu, informační skříňky oddílu a oficiálních stránek Českého svazu há-
zené: www.chf.cz

Rozpis utkání mužů TJ Holešov – jaro 2020
22. 02. 2020 So 16.30 TJ SOGOS Holešov - Pepino SKP Frýdek - Místek 
01. 03. 2020  Ne  15.00 TJ SOGOS Holešov - Sokol Ostrava
07. 03. 2020  So  15.00 Házená Uničov - TJ SOGOS Holešov 
14. 03. 2020  So  17.00  TJ SOGOS Holešov - SK Žeravice
22. 03. 2020  Ne  15.00 TJ Luhačovice - TJ SOGOS Holešov 
29. 03. 2020  Ne  17.00  TJ SOGOS Holešov - TJ Rožnov
04. 04. 2020  So  17.00  TJ Slávia Fatra Napajedla - TJ SOGOS Holešov 
26. 04. 2020  Ne  17.00  TJ SOGOS Holešov - MHK TAEDA Karviná
03. 05. 2020  Ne  16.00  TJ Tatran Litovel - TJ SOGOS Holešov 
10. 05. 2020  Ne  17.00 TJ SOGOS Holešov - Lesana Zubří
17. 05. 2020  Ne  16.30  SKH Polanka - TJ SOGOS Holešov
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Vychází 21. února 2020. Periodický tisk územního samosprávného celku. 
Vychází v Holešově 12x ročně. MK ČR E 12040. 

Holešovsko
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V boji o titul mistra Čech a Moravy se ve dvou finálových zápasech utkal SK Holešov 
s vítězem české ligy, s týmem KH Ikar Kukleny. 

V prvním zápase porazil Holešov 9. července 1944 doma Kukleny 13:8 (10:4) před 
návštěvou 5 000 diváků. Branky Holešova: Pachl 8, Fuksa 3, Lochman 2. Rozhodčí zá-
pasu: André z Plzně.

Ve druhém finálovém zápase v Hradci Králové zvítězil 16. července 1944 KH Ikar 
Kukleny nad SK Holešov 12:10 (6:6) opět před návštěvou 5 000 diváků, z nichž 200 
přijelo z Holešova.

Celkový výsledek z obou zápasů byl lepší pro Holešov, který tak získal titul mistra 
Čech a Moravy s náskokem tří branek.

Šlo prakticky o zisk titulu mistr republiky. V období tzv. „Protektorátu Čechy a Mo-
rava“ však označení mistr republiky nemohlo být pochopitelně uváděno. Česká neboli 
národní házená se však hrávala a hraje se i v současnosti jen na území Čech a Moravy.

Dějiny české házené v Holešově ve fotografiích - 4. část

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 sezo-
nách 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.

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 or-
lice 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.

Fotografie poskytl: Jiří Ferenc, Bystřice pod Hostýnem, texty zpracoval: Vlastimil Doležel, Bystřice pod Hostýnem

100 let házené v Holešově /1919 - 2019/
Přehled mistrovských soutěží, ve kterých holešovští házenkáři vybojovali tři mistrovské tituly

Moravská liga české házené v sezóně 1943-44, konečné pořadí:

1. SK Holešov  20 17 1 2 193:126 35
2. SK Baťa Zlín 20 14 2 4 175:132 30
3. ČSK Hranice 20 12 2 6 175:135 26
4. SK Sparta Brno 20 11 3 6 149:134 25
5. SK Moravská Slavia Brno 20 9 2 9 138:131 20
6. SK Sparta Stará Bělá 20 8 4 8 152:157 20
 7. SK Velká Bystřice 20 8 4 8 136:143 20
 8. SK Slezská Ostrava 20 7 2 11 118:143 16
 9. SK Borovina Třebíč 20 6 3 11 103:110 15
10. SK Hrušov 20 1 5 14 113:180 7
11. SK Židenice Brno 20 2 2 16 117:178 6

Zdroj: Metoděj Zajíc: Dějiny házené (publikace z 1948), str. 138

Národní liga české házené v sezóně 1945-46, konečné pořadí:

1. SK Holešov   22 16 3 3 175:131 35
2. TPK Star Plzeň 22 16 2 4 159:111 34
3. TJ Sokol Královo Pole Brno 22 13 4 5 158:131 30
4. SK Petřín Plzeň 22 10 6 6 147:129 26
5. TJ Sokol Brno IV 22 11 2 9 168:127 24
6. SK Baťa Zlín 22 8 4 10 163:155 20
7. LK Ikar Plzeň 22 7 5 10 121:141 19
8. KH Star Moravany 22 6 5 11 130:145 17
9. ČSK Hranice 22 7 3 12 151:171 17
10. SK Slavia Praha 22 7 2 13 120:133 16
11. KH Ikar Kukleny 22 6 2 14 156:193 14
12. SK Slezská Ostrava 22 5 2 15 101:183 12

Zdroj: Denní tisk (10. července 1946)

Mistrovství ČSR - 1. liga české házené v sezóně 1958-59, 
konečné pořadí:
1. Tatran Holešov 18 11 2 5 163:138 24
2. Sokol Stará Ves 18 9 2 7 165:165 20
3. Sp. Praha Záv. 9. května 18 8 3 7 143:140 19
4. Sokol Bolevec 18 8 3 7 153:154 19
5. Dukla Jince 18 8 2 8 147:135 18
6. VTŽ Chomutov 18 8 2 8 144:134 18
7. Spartak Plzeň 18 8 1 9 145:146 17
8. Jiskra Třeboň 18 7 2 9 142:150 16
9. Baník Most 18 7 1 10 160:189 15
10. Baník Rokycany 18 7 0 11 152:163 14

Zdroj: Sportovní ročenka 1959, str. 30
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Město aktualizuje vyhlášky, mezi kterými je i o veřejném pořádku

Jsem pro zákaz ohňostrojů a odpalování rachejtlí v Holešově 
(ale i v jiných městech)

Nový rok byl (v Holešově) zahájen ohňostrojem  
a koncertem. Novoroční ohňostroj si nenechaly ujít stovky 
návštěvníků, dočteme se v lednovém vydání HOLEŠOVSKA 
pro rok 2020. Dále měsíčník s relativně velkou slávou po-
pisuje realizování ohňostroje, umocněným hudebním do-
provodem a konstatuje, že holešovský ohňostroj je v okolí 
vyhlášený a lidí, kteří ohňostroj sledují přibývá, dokonce  
z okolních obcí (HOLEŠOVSKO uvádí „okolních vesnic“). Po-
pularizace a reklama ohňostroji byla zdárně provedena a lze 
předpokládat, že vedení města hodlá v této „tradici“ pokra-
čovat, snad ještě s větší atraktivností. Domnívám se, že to je 
jen jeden pozitivní pohled a ohodnocení pořádání ohňostro-
je, avšak existují i jiné pohledy a hodnocení, méně pozitivní.

Budeme-li čestní a upřímní zjistíme, že konání oh-
ňostroje krom světelného efektu, natěšeného publika 
(zvláště děti) a spokojenosti pořadatelů na jedné straně, 
dým, zápach, zhoršené ovzduší ve městě, ale vyděšená 
domácí zvířata, otrávení lidé a několik desítek tisíc korun 
z našich kapes strůjcům ohňostroje, na straně druhé to je 
celkovýefekt z novoročního, případně jiného ohňostroje.  
V případě individuálního odpalování zábavné pyrotechni-
ky občany, jak ve sváteční dny, tak přijiných příležitostech, 
to může být kromě hluku, zápachu a nepořádku takémož-
nost nebezpečí zranění (často s nemalými následky)a vy-
loučit nelze ani požáry a jiné hmotné škody.

Jakkoliv chápu jistou potřebu vedení města výraz-
nějších oslav významných dnů jako jsou Vánoce, Nový 
rok, nebo některých v dalších významných dnech v roce 
konáním ohňostroje (často i soukromými občany) za pou-

žití zábavné pyrotechniky (tj. odpalování rachejtlí a jiných 
zdrojů efektů), pak vzhledem k výrazně negativním ná-
sledkům pro nezúčastněnou veřejnost (té je jednoznačná 
většina) si myslím, že tak jak k zákazu konání ohňostrojů 
přistupuje řada měst a obcí v ČR (a předpokládám, že je-
jich počet bude nadále přibývat), by k takovému rozhod-
nutí mělo přistoupit i vedení města Holešova. Nedělám si 
iluze, že můj návrh bude přijat s nadšením, jestli vůbec, 
protože s ohňostrojem jsou např. spojeny jisté politické 
záležitosti a také samotní občané budou mít své nemalé 
výhrady pro zákaz používání zábavné pyrotechniky jako 
omezování svobody či občanských práv apod.

Jak jsem však výše zmínil, provozování ohňostroje 
a odpalování pyrotechniky má vedle relativně malého 
pozitivního efektu, také mnoho efektů negativních.  
Ty jsou z veřejného či celospolečenského hlediska mno-
hem škodlivější, než zmíněný relativně malý, ale drahý, 
pozitivní efekt. U ohňostroje to jsou hlavně zplodiny, tzn. 
dým a zápach z odpálených raket, které do značné míry 
ovlivňují ovzduší a ve spojení s podobnými akcemi v jiných 
městech ČR to má vliv na už tak značně zhoršené globální 
klimatické podmínky u nás a jinde ve světě. 

Také hluk odpalovaných raket ohňostroje (petardy) 
není nezanedbatelný a ještě více to platí v případě od-
palování pyrotechniky samotnými občany, kteří rachejtle 
odpalují na sídlištích mezi domy, tedy pod okny bytů po-
klidně žijících občanů. Jaký to má psychický dopad nejen 
na lidi, ale také na domácí zvířata, jedno zda jde o psa, 
kočku, ptáky apod., zná jen jejich majitel. Proto ze strany 

těch, kteří rachejtle odpalují, je to nejen narušování klidu 
a pořádku, ale především sobecká a trestuhodná bezo-
hlednost. Občanů, kteří se odpalování zábavné pyrotech-
niky zúčastní (např. na Silvestra), je ve srovnání s ostatní-
mi občany sice jen několik desítek, ale kraválu, zápachu  
a nepořádku nadělají víc než dost. 

Vedení hlavního města Prahy se rovněž rozhodlo,  
s ohledem na zhoršené klima, na Nový rok ohňostroj  
v Praze nerealizovat a místo toho zvolili náhradní program 
který, jak se zdá, občany Prahy a její hosty velmi zaujal. 
Navíc tento náhradní program, tj. obrázková projekce  
na zdi objektů, je pro mnohé lidi naprosté nóvum, a pro-
to je atrakce značně zaujala. Myslím, že by nebylo od věci  
se nad podobnými trendy zamyslet a nahradit současný, 
tolik vychvalovaný ohňostroj něčím rozumným, racio-
nálnějším a méně škodlivým! Také by bylo žádoucí a pro-
spěšné omezit či nejlépe vůbec zakázat používání zábavné 
pyrotechniky ve městě třeba už jen kvůli tomu, že pobavení  
z takové zábavy má jen zanedbatelný počet občanů města, 
zatímco velká část občanů je jejich činností do značné míry 
obtěžována. V neposlední řadě to prospěje i celkovému kli-
matu samotnému, které ne z důvodů populistických, nebo 
naučených frází navedené švédské školačky Grety, ale z fak-
tického nedobrého stavu světového klimatu je nutné dělat 
opatření, které by značně poškozené klima asanovalo. Mys-
lím, že nebudu sám s tímto názorem ať už se to týká konání 
ohňostrojů, odpalování zábavné pyrotechniky ve městě  
a negativních následků z toho plynoucích. 

        Jiří Baťa, Holešov

Pohled do minulé doby
Po válce v polovině minulého století bylo na Vysočině 

u řeky Sázavy na hranicích Čech a Moravy malé městečko 
s názvem Žďár na Moravě s cca 3 tis. obyvatel se sousední 
obcí Zámek Žďár s cca 1 tis. obyvatel. Rozhodnutím teh-
dejšího vedení státu byla tato část Vysočiny určena jako 
budoucí místo těžkého průmyslu a započala výstavba hut-
ního a strojírenského gigantu – nyní ŽĎAS. Chyběla ovšem 
pracovní síla a pro ni nutné bydlení. Proto po roce 1950 za-
čala nejen výstavba mohutné strojírenské fabriky, ale také 
výstavba bytových domů – nejdříve v části nazvané „Sta-
lingrad“. Do Žďáru přicházely „zástupy“ nových pracovní-

ků do Žďasu a do dalších firem a také zájemci o bydlení 
v bytech v nových činžovních domech, přicházeli z Čech, 
Moravy i ze Slovenska. Já jsem přišel z Holešova (Všetul),  
z města na hranicích Hané a Valašska s rodinou v roce 
1967. Jako patriot – Hanák – jsem se pídil po krajanech 
„od nás“. V roce 1967 tu byla taky rodina Malenovských 
se dvěma syny, pocházející z Kurovic u Holešova, bydlel 
tady Zdeněk Cápík, fotbalista z Holešova, který „kopal“  
za Duklu Jihlava, bydlel a pracoval na Odboru výstavby 
Města Antonín (Tonek) Flóra z Holešova a na technických 
službách byl klempíř Bohuš Solař ze Všetul.  

A na konci loňského roku 2019 – po více než 50ti le-
tech -  jsem udělal nový „průzkum“, kdo zde zůstal, a kdo 
se do Žďáru n/S dostal později – a zjistil jsem, že tu bydlí 
Vašek Bártek, jehož rodiče pochází z Holešova, potom tu žije 
Jan (Honza) Mazáč, také pochází z Holešova, dál tu bydlí  
ve Žďáru syn z prvních „přistěhovalců“ Laďa Malenovský,  
dále tu bydlí s rodinou Milan Andrýsek z Rackové u Holešo-
va. Domnívám se ale, že nás „rodáků“ od Holešova tu ještě 
žije víc – ale nevíme o sobě, proto vás vyzývám – ozvěte se.

Jaroslav  Miklík, emeritní zastupitel
(Jara Miklík ze Všetul)  

PŘÍSPĚVKY

Problematika neřízených ohňostrojů a používání pe-
tard trápí všechny části Holešova dlouhé roky. Město mělo 
vydánu vyhlášku, kterou muselo před několika lety zrušit 
z důvodů legislativních změn souvisejícími se zákonem  
o používání pyrotechniky. V roce 2017 byla připravena 
nová vyhláška, ale nebyla vydána, především proto,  
že je v případě podobného nařízení nutné stanovit místa  
a časy, kde může být pyrotechnika použita.

O tom, že její nekontrolované užívání a zneužívání - ne-
jen o Vánocích a přelomu roků - je velmi obtěžující pro oby-
vatele a domácí i volně žijící zvířata nemusíme vůbec ho-
vořit. Jsou to ohňostroje na divoko realizované na sídlištích,  

v restauračních zařízeních, kde probíhají oslavy a svatby. Tyto 
ohňostroje jsou anonymní a okolí se nemůže na ně připravit.

Oficiálně pořádané ohňostroje jsou v posledních le-
tech během roku tři. Novoroční ohňostroj města, ohňostroj 
pořádá také Regata a menší je na ukončení bikemaratonu 
Drásal. Další ohňostroje jsou realizovány neplánovaně  
a většinou bez vědomí města. O tom, zdali pořádat novo-
roční ohňostroj městem, se vedou debaty, ale tato akce  
v podvečer Nového roku je již tradiční a navštěvovaná ně-
kolika tisíci obyvatel města a okolí a má celkem velký spo-
lečenský význam. O tom svědčí, že po mnoha letech obno-
vily novoroční ohňostroje Bystřice p. H., Zlín a jiná města.

Holešov má nyní zpracovaný další návrh na novou 
vyhlášku k používání zábavní pyrotechniky. Je však třeba 
ji ještě doplnit o možnosti kontroly a postihu. Především 
dokázat lokalizovat tří či pětiminutové ohňostroje mezi 
domy, na zahradách a v areálech restaurací je velmi slo-
žité. Ostatně s tím souvisí i veřejný pořádek a čistota, sluš-
nost a tolerance k používání hlučných činností o nedělích 
a svátcích či noční klid. Bude záležet na zastupitelích, 
zdali nová omezující nařízení a v jaké podobě přijmou.  
V podstatě a především ale záleží na nás všech a naší ohle-
duplnosti.

R. Seifert
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Holešov OC Irisovka (u Penny)

OČNÍ OPTIKA STYLE

Pokud máte pocit, že se Vám zhoršuje vidění nebo chcete 
přeměřit zrak kvůli novým brýlím, můžete nás navštívit 
bez objednání v těchto dnech:
úterý 13.00 - 16.00
středa  13.00 - 16.00
čtvrtek    9.00 - 11.00

V jiný čas je vhodnější se objednat v našem obj. systému 
na www.optikastyle.cz a zvolit si termín dle Vašich možností.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Více informací na stránkách www.optikastyle.cz 
nebo na tel. 774 734 400.

NABÍZÍME ODBORNÉ ZMĚŘENÍ ZRAKU

K multifokálním brýlovým čočkám 
obruba do 2000 Kč ZDARMA

VÝROBNÍ 
OPERÁTOR/KA

Co Vám nabízíme?
•  Nástupní mzda 17 500 Kč - možnost zvýšení kvalifikace 

a následného navýšení mzdy dle kvalifikace                           
až na 26 300 Kč 

•  Měsíční bonus – odvíjí se od výše mzdy 
(1 575 Kč – 5 260 Kč)

•  Příplatky za směnnost
•  7,5 hodinová pracovní doba
•  Dotovaná strava – cena obědů, večeří (polévka + 

hlavní jídlo) 21 Kč
•  Roční příspěvek do programu Benefit Plus (wellness, 

kultura, zdraví) až 4 800 Kč 
•  Roční bonus 6,5% z roční základní mzdy, který je 

navázán na plnění cílů závodu 
•  Zázemí stabilní firmy s více něž stoletou historií

V případě zájmu zašlete svůj životopis na 
romana.machacova@cz.nestle.com 

nebo volejte na 724 420 689.
TĚŠÍME SE NA NOVÉ KOLEGY!

Závod Sfinx Holešov obsazuje pracovní pozici

TECHNICKÝ 
OPERÁTOR/KA 

*29 000 Kč
Co Vám nabízíme?
•  Nástupní mzda 26 300 Kč 
•  Měsíční bonus – odvíjí se od výše mzdy (2 367 Kč – 5 260 Kč)
•  Příplatky za směnnost nad zákonný rámec
•  7,5 hodinová pracovní doba
• Dotovaná strava – cena obědů, večeří (polévka + hlavní jídlo) 21 Kč
• Roční příspěvek do programu Benefit Plus (wellness, kultura, zdraví) 

až 4 800 Kč 
•  Roční bonus 6,5% z roční základní mzdy, který je navázán na plnění   

cílů závodu 
•  Zázemí stabilní firmy s více něž stoletou historií

Co požadujeme?
• SŠ vzdělání technického zaměření nebo praxi v technickém oboru 
• Znalost práce na PC 
• Organizační schopnosti, komunikační dovednosti, schopnost týmové 

práce, inspirace ostatních, flexibilita, ochota a schopnost přijmout 
změnu, odolnost vůči stresu 

V případě zájmu zašlete svůj životopis na 
romana.machacova@cz.nestle.com

nebo volejte na 724 420 689.
TĚŠÍME SE NA NOVÉ KOLEGY!

Závod Sfinx Holešov obsazuje pracovní pozici



 Holešovský komorní orchestr 
a Městské kulturní středisko 

 uvádí  dvanáctý 

VEČER SÓLISTŮ 

sobota 21. března 2020 v 17 hodin 
sala terrena holešovského zámku 

vstupné 80,- Kč 


