
Holešovsko
ročník 26 | číslo 5 | květen 2020

regionální měsíčník města Holešova

Občany potěšily „balkónové koncerty“

Zahajujeme turistickou sezónu
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• Výplatu mzdy v pravidelných termínech!
• 7,5 hodinová pracovní doba
• Každoroční navyšování mzdy – za poslední 

4 roky jsme i nejnižší mzdu navýšili o 4 770 Kč!
• Příplatky za směnnost nad rámec zákoníku práce
• Roční bonus 6,5% z roční základní mzdy
• Dotovanou stravu zaměstnavatelem – cena obědů, 

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

kultura, zdraví) 4 800 Kč 
• Odměnu za nábor – za doporučení nového kolegy
• Odměnu za pracovní či životní jubileum až 16 500 Kč
• Odměnu pro pravidelné dárcovství krve až 4 000Kč
• Příspěvek na dětskou výživu 12 000 Kč

• Akce pro zaměstnance (dny otevřených dveří, 
večírky, wellness dny a jiné)

• Masáže v rámci pracovní doby
• Příspěvek na sportovní aktivity
• Příspěvek na penzijní a životní pojištění (možnost 

konzultací s penzijní poradkyní přímo v závodě)
• Sociální výpomoc k překlenutí tíživé životní situace
• Bezúročné půjčky
• Slevy a nabídky (Walmark, Opel, Škoda, HP, Microsoft, 

Nespresso a jiné)
• Zvýhodněné mobilní tarify – zaměstnanec na sebe 

může mít přihlášeno 5 telefonních čísel se 
zvýhodněným tarifem

• Možnost rozvoje a karierního růstu

ZÁVOD SFINX HOLEŠOV VÁM NABÍZÍ
ČISTOU, VOŇAVOU, SLADKOU A HLAVNĚ VÝBORNĚ ODMĚNĚNOU PRÁCI

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na 
emailu romana.machacova@cz.nestle.com nebo na telefonním čísle 724 420 689.

NA JAKÝCH POZICÍCH SE MŮŽETE UPLANIT?
• Výrobní operátor

• Technický operátor
• Nebo můžete sledovat aktuální obsazované pozice 

na webových stránkách www.karieravnestle.cz

CO VÁM NABÍZÍME?

Přidejte se k nám a pojďte s námi vyrábět
„Ty nejlepší sladkosti z Holešova do celého světa, 

s hrdostí a láskou.“
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ÚVODNÍK STAROSTY

Jarní dny přinášejí naději i důležitá zamyšlení
Vážení a milí čtenáři a Holešováci,
jarní sluníčkové dny s rozkvetlou, vlahou a voňavou 

přírodou přinášejí naději, že vše kolem se uklidní a bude-
me moci žít opět pokojnější dny se svými blízkými a ales-
poň trochu podle našich představ. Ale doba bezstarostné 
hojnosti je již asi nadlouho pryč a stojí před námi nemálo 
výzev. Poslední měsíce nám ukázaly nemilosrdné zrcadlo, 
že jsme sice bezmezně sebevědomou, ale přitom malou  
a zranitelnou součástí přírody, naší země a úplnou nepa-
trností vesmíru. Přísloví o pýše a pádu se v této souvislosti 
plně nabízí a je k zamyšlení i vyjádření jedné „celebrity“: 
„Uvědomění je vším a vše začíná myšlenkou. My všichni 
jsme zodpovědní za náš vlastní osud, sklízíme, co jsme 
zaseli, dostáváme, co jsme dali a nabíráme, co jsme vy-
dali...“- Madonna.

75 LET OD KONCE VÁLKY
Připomněli jsme si 75. výročí osvobození od ně-

meckého nacismu i s mnoha nemilými spojitostmi sou-
visejícími s  různým překrucováním a přivlastňováním 
dějin a snahou o ovlivňování naší vnitřní samostatnos-
ti. Již jsme v době, kdy přímí účastníci událostí 2. svě-
tové války nežijí a je jen na historicích, aby pojmenovali 
všechny události související s  vyvoláním nejstrašnější 
války v dějinách lidstva i s  jejím ukončením a násled-
ným vývojem u nás a ve světě.

Osvobození našeho města jsme si připomněli  
6. května pietním aktem a děkujeme všem, kteří se  
i „s rouškami“ u památníku padlých shromáždili. Tímto 
jsme si, i když trochu v  improvizované podobě, mohli 
společně uvědomit události a hlavně oběti osvoboze-
ní našeho města i vlasti. O květnových dnech a vstupu 
osvobozenecké armády do Holešova bylo hovořeno 
a psáno mnohokrát i o odboji v  našem městě a na 
východní Moravě. Rozhodně je třeba si všech, kteří 
položili životy za naši svobodu, vážit a události stále 
připomínat. Jsme stále v  soukolích mocenských snah 
mocností a mír a klid jsou velmi vratké a ze dne na den 
se může vše změnit. A vidíme, že stále máme mezi se-
bou mnoho demagogů a poznali jsme, že v  minulých 
desetiletích se mnohé události ve výkladech upravova-
ly tendenčně podle politických snah. K tomu můžeme 
jen dodat: „Ten, kdo se ve jménu bezpečnosti vzdává 
svobody, nezaslouží si ani svobodu ani bezpečnost.“  
- Benjamin Franklin. 

COVID 19 A HOLEŠOV
Události konce druhé světové války byly nejen 

v  Holešově, ale i v  naší vlasti a ve světě upozaděny 
pandemií covid. Zdali se jedná o umělý či přírodní vir 
se nyní nedozvíme a můžeme o tom jen spekulovat, 
ale že se jedná o nebezpečné onemocnění, jsme po-
znali. Naštěstí naše město i okres nebyly výskytem 
nemoci z  větší míry zasaženy. Díky opatřením státu  
a města a dalších organizací i podnikatelů a firem, 
jsme náš region uchránili. Uchránili nejen před nemocí,  

ale i možnými souvisejícími opatřeními, která mnohdy 
zcela paralyzovala společnost. Tímto si dovolím opět 
všem, kteří jakkoli pomohli a dodržovali potřebná 
opatření poděkovat. Na druhou stranu ale nyní dochází 
k celkem k rychlému uvolňování a je potřeba reagovat. 
Zasedalo již Zastupitelstvo města a realizují se všech-
ny zahájené stavby a pokračují  přípravy na avizované 
– investice, zeleň, veřejné osvětlení, ale i společenské 
pořady apod. Také další organizace - správci sítí (plynaři  
a společnost VaK) - budou realizovat plánované investi-
ce ve městě (výměna potrubí v části města).

Městský úřad již od 18. května má v úřední dny ote-
vřeno podle dřívějších časů (7.30 – 11 h. a 12 – 17 h.). 
V neúřední dny bude v určený čas v provozu podatelna 
a je možno se setkat a vyřídit vše potřebné po předběž-
né dohodě s  jednotlivými pracovníky. Kontakty jsou 
uvedeny na stránkách města nebo na podatelně. Tato 
opatření platí do 25. května včetně. 

MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Od 25. května zahajují provoz holešovské mateřské 

školy, a to i v místních částech. Samozřejmě s potřeb-
nými opatřeními a s respektováním bezpečnostních 
opatření. V  této souvislosti se již nyní mladé rodiny  
a maminky dotazují na prázdninový provoz. S ředitel-
kami je město jako zřizovatel dohodnuto, že prázdni-
nový provoz bude zachován podle již navrženého har-
monogramu, ale o jeho podobě zatím není jasno. Jsou 
dvě možnosti, a to, že bude realizován jako v minulých 
letech (děti by přijímaly mateřské školy dle harmono-
gramu a střídaly by se), nebo - v případě přetrvávání 
současných opatření - by prázdninový provoz byl v ka-
ždé školce jen pro děti přihlášené. Rodiče by poté byli 
nuceni na zbývající část prázdnin zajistit hlídání jiným 
způsobem. O rozhodnutí budou školky a město infor-
movat počátkem června.

Základní školy již zahájily výuku a setkávání de-
váťáků a od 25. 6. také výuku v prvním stupni základ-
ních škol (po skupinkách po 15 dětech max.). Školy 
s rodiči komunikují a jsou připraveny na provoz v pro-
vizorních podmínkách. Zdali budou od června moci  
do škol chodit i žáci druhého stupně, ještě uvidíme 
podle rozhodnutí příslušných ministerstev. Ale zdali 
by to bylo možné z hlediska prostorové kapacity škol, 
nedokáží zatím ředitelé říci.

SPOLEČENSKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT
V současné době jsou již otevřeny všechny obcho-

dy i služby, zahradní restaurace mohou své zákazníky 
za určitých opatření obsluhovat a od 25. bude možno 
obsloužit hosty také v uzavřených prostorách. Jde tedy 
o velmi důležité uvolnění společenského a ekonomic-
kého života. Zdálo se, že náhlé uzavření provozoven se 
příliš neodrazí ve společnosti, ale opak je pravdou. Dva 
měsíce zákazů a nouzového stavu výrazně zasáhlo do 
této oblasti a návrat k normálu bude a je velmi složitý. 

Nehledě na dopad na některá odvětví - cestovní ruch, 
kultura, služby všeho druhu aj. Město Holešov se bude 
snažit alespoň částečně pomoci místním podnikatelům 
a živnostníkům a podpoří všechny společenské a kul-
turní pořady, jež místní aktivisté budou realizovat. Ne-
hledě na zahájení provozu zámku Holešov i s některými 
výstavami pořádanými MKS. Vše samozřejmě ale bude 
redukováno a pořádáno podle nařízení Vlády.

Je třeba a s rozumem podporovat všechny aktivity, 
které povedou k navrácení alespoň trochu normálního 
stavu, k propagaci našeho města a regionu i s návratem 
turistů a provozem letních zařízení. Například příprava 
otevření městského koupaliště probíhá a zatím se před-
pokládá, že by areál byl otevřen kolem poloviny června. 
Podobně je na tom i krytý bazén a další zařízení.

SPOLEČNOST NA COVID
I v  Holešově jsme si mohli spoustu věcí v  této 

nouzové době uvědomit. Na jedné straně se jedná  
o zlehčování situace a bojkot některých opatření, na 
druhou stranu o až přehnané obavy a vytváření ner-
vozity. Bohužel jsme se setkali i některými vlastnost-
mi, které člověku moc nepřidávají. S tímto se mnohdy 
musela vypořádat městská policie a nakonec i úřad. 
S  uvolněními už snad nebude k  nepříjemným věcem 
tak často docházet.

Se současnou dobou také souvisí životní prostředí 
a je stále více diskutované. Bohužel zatím jen disku-
tované. Ale nespoutaná snaha po zisku je stále nad 
ochranou našeho života. O tom svědčí letošní páchnou-
cí žluté lány ale už i malá políčka na Holešovsku. Svěd-
čí o tom i prohlubující se sucho, mizení spodních vod  
a postupné průniky chemických látek do pitné vody,  
a to i v  Holešově či na Kroměřížsku (třeba i otrávené 
studny v Količíně). Na uvedené skutečnosti nás upozor-
ňují i výrazné úhyny živočichů všech druhů. Máme se 
tedy nad čím zamýšlet a máme se čeho obávat!

A k tomu se dá ještě dodat, že jsme si přestali vážit 
zdraví a okolního prostředí. Dostali jsme takovou ne-
moc, abychom si uvědomili, jak na zdraví záleží. Přestali 
jsme si vážit přírody. Proto jsme dostali takovou nemoc, 
aby nám byl pobyt v ní vzácný. Přestali jsme fungovat 
v  rodině a přestali si vážit stáří. Proto nás tato nemoc 
zamkla do našich domovů, abychom se mohli znovu 
naučit fungovat jako rodina. „A pro ten čas, který jsi své 
růži věnoval, je ta tvá růže tak důležitá… Lidé zapomněli 
na tuto pravdu, ale ty na ni nesmíš zapomenout. Stáváš se 
navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal. Jsi zod-
povědný za svou růži.“ – A. de Saint-Exupéry.

Prosím, nakupujte u holešovských obchodníků, vy-
užívejte místní služby, živnostníky a podnikatele a přeji 
vám krásné, podnětné, slunečné a veselé jarní dny...

Rudolf Seifert
starosta
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ZPRÁVY 

Další hezký a čistý kousek našeho města
Prostor naproti zahrádky sokolského domu u křižo-

vatky Plačkova a Palackého ulice připomínal dlouhá léta 
smetiště. Přispělo k tomu nejen nedostatečně vyvážené 
hnízdo popelnic na tříděný odpad, ale také dlouho pře-
hlížený stav prostoru před budovou Sv. Martina. Plot byl 
v havarijním stavu, křoviny neudržované, v místě 20 let 
trůnila vyřazená a odložená stavební buňka, zanedbané 
bylo i hřiště.

Prostor nyní čeká na nové řešení. Odpady již vhazu-
jeme do podzemních kontejnerů s téměř pětinásobným 
objemem a navíc je zde umístěn i box na komunální od-
pad, který mohou využít občané bydlící v blízkosti.

Dalším zlepšením bude vyšší počet parkovacích míst. 
Při tom zůstane zachován prostor i školnímu hřišti, kde na-
víc vznikne pěší vstup pro školáky. Než se zrealizuje celá in-
vestice, chtěli jsme, aby místo prokouklo co nejdříve. Sta-
čily maličkosti: byl zbourán onen škaredý plot, odstraněna 
nevzhledná stavební buňka a upravena travnatá plocha. 
Další splněný střípek z našeho programu „Čisté město“.

Pavel Karhan, místostarosta města

Výpis z usnesení z 9. a 10. jednání Rady města Holešova 
Zastupitelstvo města Holešova SCHVÁLILO
• zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě 

na části  pozemku p. č. 224, v k. ú.Količín, pro společ-
nost CETIN, a. s., Praha 9 – Libeň

• zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě 
na části pozemku p. č. 588/2, v k. ú. Tučapy u Holešova, 
pro společnost E. ON Distribuce

• vyhlášení nejúspěšnějších sportovců a nejvýznamněj-
ších osobností v oblasti kultury a dalších aktivit města 
Holešova za rok 2019 v těchto kategoriích: 

 - trenér - organizační pracovník: Irena Smrčková
 - sportovní kolektiv: Mažoretky Lentilky Holešov
 - sportovní naděje (do 15 let): David Kolář
 - jednotlivci za sportovní úspěchy do 20 let: Aneta 

Lochmanová
 - jednotlivci za sportovní úspěchy nad 20 let: Petra 

Pospíšilová
 - kolektivy působící v oblasti kultury či volnočasových 

aktivit: Klub výsadkových veteránů Holešov
 - osobnost v oblasti kultury: Arnošt Pospíšil

 - osobnost v oblasti volnočasových aktivit: Alois Reimer
 - čin roku: Jiří Kaňa, společnost EL-ENG 
• poskytnutí dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání 

a sociálních věcí města Holešova do 50.000 Kč ze zve-
řejněného Programu pro poskytování finanční dotace  
z rozpočtu města Holešova na sociální oblast v roce 2020 

• změnu rozpočtu - rozpočtové opatření rady č. 4/2020 
dle předloženého návrhu

• poskytnutí dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání  
a sociálních věcí města Holešova do 50.000 Kč dle zve-
řejněného programu pro poskytování dotací v roce 2020 

• změnu rozpočtu - rozpočtové opatření rady č. 5/2020 
dle předloženého návrhu.

• uzavření smlouvy o nadačním příspěvku ve výši 30.000 
Kč od Nadačního fondu obětem holocaustu, hrazeného 
z dotace Ministerstva kultury ČR, na pořádání „Festivalu 
židovské kultury Holešov 2020“ dle předloženého návrhu

• dohodu o ukončení platnosti smlouvy o výpůjčce ne-
movitostí čp. 1422 na ul. Bořenovská, Holešov, s Hasič-
ským záchranným sborem Zlínského kraje

• „Kroniku města Holešova 2018“ dle předloženého ná-
vrhu.

• Uzavření dodatku nájemní smlouvy s Oblastním 
spolkem Českého červeného kříže Kroměříž na do-
časné snížení nájemného za období od 01. 05. 2020  
do 30. 09. 2020 v celkové výši 8.617,50 Kč;

• Prominutí dluhu Oblastnímu spolku Českého červené-
ho kříže Kroměříž na nájemném za měsíc duben 2020 
ve výši 50 %; z důvodu přerušení aktivit v pronajatých 
prostorách budovy na ul. Pivovarská 1419, Holešov,  
v souvislosti s pandemií koronaviru.

• účast v projektu „Výzva 46 a 47 - Infrastruktura zá-
kladních škol“, vyhlášeném integrovaným regionálním 
operačním programem, se spoluúčastí ve výši 10 %, 
která bude hrazena z vlastních zdrojů příspěvkové or-
ganizace 2. Základní škola Holešov

• příspěvkové organizaci Středisko volného času Hole-
šov změnu v čerpání investičního fondu na rok 2020  
v předloženém znění.

Letní studentské brigády budou i letos
Současná situace a opatření Vlády ČR k epidemii covid 

výrazněji neomezí letní studentské brigády v Holešově. 
Podobně jako v minulých letech je město připraveno 

je realizovat i v letošním létě. A z důvodu uzavření škol již 
první turnus realizovalo. Turnusy brigád byly již stanoveny, 
další bude otevřen od 1. června. Ale protože doba brigád 
je prodloužena a finanční prostředky na platbu brigádní-
ků jsou již stanoveny Zastupitelstvem města a omezeny 
rozpočtem, v letošním létě bude korigován jednotlivý 
počet brigádníků v turnusech a budou umísťováni jen na 
práce do zámecké zahrady, na úklid veřejného prostranství  
ve městě popř. do objektů města k neodkladným úkolům.

Prosíme zájemce o brigády, aby se v případě zájmu 
přihlásili u Ing. Marie Krajcarové na MěÚ ul. Masarykova 
(3. patro vpravo), e-mail: marie.krajcarova@holesov.cz, 
tel.: 573 521 254.

Rudolf Seifert

Prodám pěkný slunný byt 1+1 s balkonem 
v Bystřici pod Hostýnem, 52,5 m2, osobní 
vlastnictví. Klidná lokalita, slušní sousedé, 
volný v srpnu. RK nevolat. Tel: 777 655 041.



květen 2020 | 5

ZPRÁVY 

Holešováci online pro Holešováky

V Holešově budou vybudována tři nová dětská hřiště

Za dobu trvání nouzového stavu jsme si zvykli, že bylo 
parkování na veřejných parkovištích v městech České re-
publiky zdarma. K tomuto opatření bylo přistoupeno z toho 
důvodu, aby lidé mohli k dopravě využívat ve většině přípa-
dů vlastní automobily a vyhnuli se tak užívání MHD, a tím 
zamezili šíření koronaviru. Od konce dubna je tomu ale jinak, 
jelikož vláda toto opatření v pondělí s platnosti od půlnoci na 
úterý 28. 4. 2020 zrušila. Proto tedy i v Holešově opět začala 
platit povinnost hradit parkovné na placených parkovacích 
místech dle ceníku, který vešel v platnost dne 1. 3. 2020.

https://www.holesov.cz/webfiles/Samosprava/ozv-
-narizeni/narizeni/cenik-parkovani-2020.pdf

Strážníci Městské policie Holešov budou ještě po 
několik dnů praktikovat mírnější postupy a budou řidiče 
pouze upozorňovat na nově vzniklou situaci. K důkladným 
kontrolám přistoupí, jakmile se věci přiblíží k normálu,  
dle předpokladu v druhé polovině měsíce května.

Hana Helsnerová

Hned na tři nová hřiště se mohou v brzké době těšit 
děti z Holešova a okolí. Dvě z nich vyrostou přímo v Hole-
šově a jedno v Dobroticích. Vděčíme za to mimo jiné také 
solidnímu jednání společnosti Kaufland, která dostála 
svému slovu a finančně přispěla na prospěšnou stavbu. 
Částku 1,5 milionu korun tedy dle dohody využijeme na 
prospěšné projekty, kterými bude vybudování dětských 
hřišť.  Tyto peníze byly původně určeny jako příspěvek na 
kruhový objezd u Gymnázia, tato stavba ale byla nakonec 
z časových důvodů celá pokryta z finančních prostředků 
města za spoluúčasti Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Právě v těchto dnech startuje výstavba hřiště na 
Havlíčkově ulici. Toto hřiště bude vůbec prvním v Hole-
šově, které bude mít speciální povrch - barevnou litou 
pryž včetně grafiky. Náklady na vybudování činí více než 
800 tisíc korun. Dalším v pořadí bude hřiště ve Všetulích, 

u kterého jde zatím o přípravnou 
fázi. „Bude se jednat o hřiště men-
ší, avšak plnohodnotné,“ uvádí 
starosta města Rudolf Seifert. 
Posledním projektem pak bude 
hřiště v Dobroticích, kde proběhne 
dofinancování ze strany osadního 
výboru. Tento projekt je také te-
prve v přípravě, měl by však být 
realizován ještě v letošním roce. 

Starosta města Holešova  
Mgr. Rudolf Seifert tímto děkuje 
společnosti Kaufland za seriózní jed-
nání a poskytnutí financí, které bu-
dou využity na tyto přínosné účely.

Hana Helsnerová

Nouzový stav nebyl a stále není snadný pro nikoho  
z nás. Ještě nedávno jsme se nemohli vypravit například do 
knihovny, na přednášku, na koncert, na společný sportovní 
trénink nebo jen tak za kamarády. Co nám ale zůstalo, bylo 
online spojení se světem. Díky tomu jsme si také v Holešo-
vě mohli virtuálně "zajít" do knihovny, zacvičit si na dálku 
se svými trenéry, poslechnout si žáky "ZUŠky" nebo trávit 
čas spolu se SVČ Tymy. To vše prostřednictvím internetu. 
Přikládáme několik odkazů, kde můžete různá zajímavá 
videa zhlédnout, nechat si číst od našich knihovnic, tvořit 
s Tymy, cvičit a spoustu dalšího. Děkujeme všem, kteří se 
zapojili a stále zapojují a šíří kolem sebe optimismus.

Holešovský kanál na youtube:
https://www.youtube.com/channel/UC9Z6lYRn-

39lPU6ZKdkI08ZQ?view_as=subscriber
Atletika: https://www.youtube.com/channel/UCy-

NMY8boyl2ePRtoudTV1TA
SVČ Tymy: 
https://www.youtube.com/channel/UCvp4bcMri-

BpPb6GJFcIXKFg
Na webu města Holešova www.holesov.cz také do-

časně vznikla nová rubrika Holešov a Covid-19, ve které lze 
nalézt užitečné informace, pokyny k dodržování různých 
opatření i zábavu.                                  Hana Helsnerová

„Parkovné“ už ani 
v Holešově není zdarma

Nikoliv hromadně, přesto společně
Charitativní běh se uskuteční 20. 6. 2020

Jelikož se před dvěma měsíci málem přestal točit 
svět, nemohlo se uskutečnit mnoho krásných akcí. Jednou 
z nich byl charitativní běh, který měl být podporou pro těž-
ce nemocného Matyáška Urbana z Holešova. Těžké chvíle 
jsme, zdá se, překonali a je tedy na čase vrátit se do kaž-
dodenních radostí i starostí. Kulturních ani společenských 
akcí letos neproběhlo mnoho, proto se budeme snažit, 
abychom si vše v brzké době co nejkvalitněji vynahradili.

Na termín 20. června jsme tedy naplánovali spe-
ciální „koronavirovou variantu“ charitativního běhu, 
který se poběží v duchu příjemného sportovního vyžití, 
nikoliv závodu. V tento den odpoledne totiž budou mít 
možnost všichni zájemci dorazit na náměstí E. Beneše  
v Holešově, zaregistrovat se k běhu a potom si - nezá-

visle na ostatních a s radostí - vyběhnout na Želkov, kde 
bude na běžce čekat první část medaile, pro tu druhou 
si pak budou muset doběhnout zase zpět na náměstí. 
Medaile bude hovořit za vše a věříme, že se vám bude 
líbit. Tímto se vyhneme hromadnému startu, ale přesto 
poběžíme společně, se společnou myšlenkou.

Na náměstí bude během odpoledne probíhat kon-
cert skupiny Texas a chybět nebude ani občerstvení. Rádi 
bychom, aby byla tato akce vnímána jako takové znovu-
zahájení společenského života v našem městě, kdy se 
budeme moci setkat a možná i po dlouhé době vidět na 
veřejnosti úsměvy.

Výtěžek ze startovného bude věnován Matyáškovi 
Urbanovi. Matyášek je tříletý chlapeček, u kterého byla 

v roce a půl diagnostikována nevyléčitelná nemoc, 
svalová dystrofie Duchenne(DMD). Jedná se o vzácnou 
skupinu genetických onemocnění, která postihuje vel-
mi malý zlomek populace. Bez léčby dochází ke zhor-
šování svalové síly – bez kortikoidů je ztráta schopnosti 
chůze mezi 9.-12. rokem, s kortikoidy mezi 11.-14. 
rokem. Poté usedají trvale na vozík a časem jsou odká-
zání i na dýchací přístroje. Svalová dystrofie Duchenne 
zkracuje délku života, ale díky pokroku v medicíně se 
doba dožití neustále prodlužuje. Je důležité, aby měli 
pacienti včas všechny pomůcky a speciální rehabilitace, 
které potřebují. Právě k těmto účelům budou vybrané 
peníze použity.  

 Hana Helsnerová
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Cestovatel Milan Caha vystavuje v arkádách zámku fotografie 
z cest po Indonésii

Městské kulturní středisko Holešov otevřelo v arkádách zámku výstavu fotografií 
cestovatele Milana Cahy. Výstava se jmenuje Tváře Indonésie a je pojata ve třech rovi-
nách – tváře lidí, zvířat a krajiny. Autor prezentuje celkem třicet pět snímků. 

Milan Caha je fotograf, potápěč, průvodce a cestovatel. V Indonésie pobýval s pře-
stávkami více než třináct let. Zpočátku přijížděl za potápěním, procestoval Sumatru, 
Bali, Flores, Jávu, Alorské ostrovy, Komodo, Sulawesi, Wakatobi, Timor a další. Posléze 
několik let pracoval jako potápěčský průvodce v české potápěčské základně na ostro-
vě Nusa Penida, který se stal takřka jeho druhým domovem. V následujících letech se 
na stejném ostrově pro brněnskou zoologickou zahradu zapojil do projektu Kura Kura.  
Cílem bylo vybudovat záchrannou stanici pro mořské želvy. 

Výstava je volně přístupná podle otevírací doby zámku, tedy denně od úterý  
do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin a to až do 12. července 2020. (dap)

Zámek Holešov otevře výstavu 
Poznávej se. Dotýkat se exponátů 
bude přímo přikázáno. 

Interaktivní výstava Poznávej se libereckého zábavně - naučného science centra 
iQPARK začala 21. května a bude trvat do 6. září. Výstava bude otevřená denně kromě 
pondělí vždy od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. V jejím provozu budou platit hygienická 
opatření daná státem.

„Poznávej se je moderní výstava, která interaktivní formou představí, jak fungují lidské 
smysly a jak nás klamou. Kombinuje v sobě hru, zábavu i poučuje, zahrnuje čtyřicet sedm expo-
nátů, které jsou přímo určené k vyzkoušení, vyřešení nebo soutěžení. K dispozici jsou proškolení 
lektoři,“ řekla kurátorka projektu Nikol Holubová z Městského muzea a galerie v Holešově.

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.

Hlavní myšlenkou výstavy je podnítit zájem zejména mladé generace o technické 
obory a v duchu Komenského hesla „škola hrou“ je vtáhnout do světa přírodních věd, ak-
tivovat hravost a tvořivost.    

Dana Podhajská

Poslední aristokratka - náhradní termín
Komedii Poslední aristokratka promítne kino Svět v náhradním termínu  

12. června v 17 a 19.30 hodin. Vámi zvolený čas je nutné předem rezervovat  
v Městském informačním centru a to osobně, telefonicky 571 160 890 nebo  
emailem mic@mks-holesov.cz. Pokud vám termín nevyhovuje, můžete vstupen-
ky vrátit do 30. 6. 2020 taktéž v MIC Holešov. (dap)
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Oldies disco nemá náhradní termín, MKS 
vrací peníze za zakoupené vstupenky

Městské informační centrum Holešov informuje veřejnost, že vrací peníze za vstu-
penky, které před vyhlášením nouzového stavu prodala na akci Oldies disco 80.  
a 90. léta, která se měla konat 3. dubna 2020. Vstupenky vracejte nejpozději  
do 30. června 2020. MKS Holešov zároveň oznamuje, že v podzimním programovém 
plánu je další oldies diskotéka. Měla by se konat 18. září. Aktuální informace k této 
akci budou zveřejněny na www.holesov.info a na facebooku MKS Holešov. (dap) 

XVIII. Letní iluze 25. 6. – 4. 10. 2020: 
zveme regionální autory k účasti

Městské muzeum a galerie Holešov připravuje 
osmnáctý ročník tradiční výstavy obrazů, grafik, plastik, 
užitého umění, fotografií a rukodělných výrobků nejen 
holešovských výtvarníků. Letní iluze se letos konají  
od 25. června do 4. října 2020. Srdečně zveme k účasti 
všechny autory, kteří mají chuť a zájem svá díla prezen-
tovat na veřejnosti. 

Zámek Holešov bude jejich práce a výrobky přijímat 
od 4. do 7. června 2020 vždy od 9 do 12 a od 13 do 17 
hodin v prodejním stánku výstavy Poznávej se (zadní 
část galerie, 1. patro). Výtvarná díla budou přijata oproti 
předávacímu protokolu. Po 7. červnu, kdy už bude znám 
rozsah děl, začne příprava instalace výstavy a instalace 

Děti nakreslily a namalovaly své 
představy o sv. Janu Sarkanderovi, 
obrázky výstavují na zámku 

Přes dvě stě dětských obrázků vystavují chodby prvního patra zámku. Sv. Jan Sarkan-
der se stal tématem i inspirací. Děti a mládež z holešovské základní umělecké školy pře-
nesly na papír život a práci svatého, jehož 400. výročí smrti si letos připomínáme. Výstava 
je volně přístupná dle otevírací doby zámku vždy od úterý do neděle až do 12. července.

Do přípravy výstavy se zapojily všechny děti, které navštěvují výtvarný obor. 
Pracovaly se všemi technikami, které studium nabízí. Vznikly kresby, malby, grafiky  
i kombinované techniky. Podle slov pedagogů  byla totiž cílem výstavy pestrost. Nejen 
výtvarná, ale také tematická. Malí výtvarníci se seznámili se životem svatého a vybrali 
si tu část, které je zaujala. Někdo zachytil postavu, jiný třeba tažení Poláků na Holešov. 

Výstava je ukotvená na panelech a je instalovaná tak, aby působila nanejvýše vzdušně. 
(dap)

Výstava regionálních 
výtvarníků z Holešova 
XVIII. Letní iluze 2020samotná. Po tomto datu již nebude možné přijímat další 

práce. Případné dotazy směřujte na emailovou adresu 
podhajska@mks-holesov.cz nebo na telefonní číslo  
739 245 461.      

Letní iluze se každoročně těší velké pozornosti 
vystavujících i návštěvníků právě proto, že poskytují 
příležitost umělecky se vyjádřit a svou práci prezen-
tovat. Tradičně představují pestrou nabídku umění od 
trojrozměrných exponátů ze skla, keramiky a kovu, přes 
grafiku, fotografie, malbu až po rukodělné výrobky au-
torů nejen z Holešova, ale také například z Kroměříže, 
Fryštáku a Bystřice pod Hostýnem. 

(dap)

Náhradní termíny filmového představení Ženská 
na vrcholu jsou 28. a 29. května

MKS Holešov informuje o náhradních termínech promítání komedie Ženská na vrcholu, které se původně 
mělo konat 13. března 2020. Český film budeme promítat v kině Svět 28. května v 19.30 hodin a 29. května  
v 17 a 19.30 hodin. Upozorňujeme veřejnost, že z důvodu omezené kapacity je nutné vybraný termín předem 
rezervovat telefonicky, emailem nebo osobně v informačním centru. Telefon je 571 160 890 a emailová adresa 
mic@mksholesov.cz.

Maximální kapacita lidí v sále bude v případě každého z uvedených časů 70 osob. MKS Holešov zajistí 
nezbytné rozestupy.

V případě, že vám žádný z náhradních termínů nevyhovujte, vracejte zakoupené vstupenky v MIC Holešov 
a to nejpozději do 30. června 2020. (dap)  

Vážení spoluobčané a příznivci výtvarného umění, 
na zámku v Holešově se uskuteční již 18. ročník tra-

diční souhrnné výstavy regionálních umělců z Holešova 
– Letní iluze. Výstava potrvá od 25. 6. do 4. 10. 2020  
v tzv. zadní galerii 1. patra zámku. 

Srdečně vás regionální výtvarníky zvu k účasti. V pří-
padě zájmu aktivně participovat na letošním ročníku Let-
ních iluzí a svá díla vystavovat (obrazy, grafiky, fotografie, 
plastiky či jiné netradiční výtvarné techniky), zašlete vol-
ně psanou elektronickou přihlášku Mgr. Daně Podhajské  
na e-mailovou adresu Městského kulturního střediska  
Holešov podhajska@mks-holesov.cz. Přihláška by měla 
obsahovat seznam vystavovaných děl (název, technika, 
rok vzniku) a krátký životopis autora zaměřený na umě-
leckou činnost (přehled výstav, vztah k tvorbě, či další 
zajímavé informace). 

Díla můžete nosit na zámek od čtvrtka 4. 6. do neděle 
7. 6. 2020.  Více informací na telefonu +420 739 245 461 
či e-mailové adrese podhajska@mks-holesov.cz.

Mgr. Rudolf Seifert starosta města Holešova
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TIP PRO VÁS
26. května otevře také Zámecká 
kavárna. Ve všední dny do ní mů-
žete zavítat vždy od 14 do 18 hodin,  
v sobotu a neděli od 10 do 18 hodin. 
V menu nebude chybět ani připravo-
vaná specialita letošní sezony - zá-
kusek s názvem Nebe v hubě.

26. 5. se otevírají holešovské 
památky

MUSICA Holešov aktuálně 
Jistě nikdo neočekával v přípravě 

jarní koncertní řady festivalu Musi-
ca Holešov, že nastane něco, co zmaří 
naši práci. Důsledky vládního nařízení 
k zamezení šíření koronaviru zabránily 
pořádání koncertů v plánovaných termí-
nech.  Žádný koncert však není zrušen. 
Některé koncerty proběhnou v podzim-
ních termínech, jiné z provozních důvodů  
až v příštím roce.

Vstupenky na všechny koncerty zů-
stávají v platnosti i pro náhradní termíny. 
Stejně tak i permanentky z jara, budou 
platit na všechny další koncerty až do 
konce roku 2020. Pokud by se však po-
sluchač rozhodl pro vrácení vstupného, 
může tak učinit tam, kde vstupenku či 
permanentku zakoupil. 

Vratka vstupného v síti Ticketportal 
je však administrativně náročnější a čes-
ká vláda proto v současné době připravi-
la řešení spočívající v nahrazení vrácení 
peněz voucherem, který půjde vyměnit 

za vstupenku na jiný, pozdější koncert 
konaný v průběhu dalších 12 měsíců.  

Děkujeme všem zájemcům o pod-
zimní koncertní řadu a prosíme je o malé 
strpení – z důvodu současné situace  
a přesunů termínů stovek koncertů v celé 
republice dolaďujeme poslední organi-
zační záležitosti. Ale již nyní vás můžeme 
pozvat na koncert „Soňa Červená zpívá  
a vypráví“ 13. září, 18. září to bude večer 
dvou výjimečných smyčcových kvartet 
Bennewitzova a Zemlinského, koncert 
sopranistky Kateřiny Kněžíkové a Filhar-
monie B. Martinů 28. října nebo přelo-
žené představení Pražského komorního 
baletu „CarminaVetera“ 6. prosince.

Chceme ujistit všechny naše milé 
a věrné posluchače, že podzimní řadu 
koncertů připravujeme se stejnou péčí  
a důrazem na kvalitní, zajímavý program 
a interprety a věříme, že nám zachováte 
přízeň a důvěru. Děkujeme.

Památky se 26. května otevírají pro 
veřejnost. Zpřístupněn bude zámek, Ša-
chova synagoga a Malé muzeum kovář-
ství Holešov. 

Na zámku v současné době probíhají 
rekonstrukční práce, z toho důvodu MKS 
Holešov zpřístupní maximum možného 
a to za snížené vstupné 50 Kč. Návštěv-
níky jistě potěší, že se prohlídkový okruh 
rozšiřuje o hvězdárnu. Časy prohlídek 
jsou od úterý do neděle vždy v 10, 13  
a 15 hodin. 

Plnými doušky si veřejnost může 
užít Šachovu synagogu, která se otevře 
v plném režimu. Prohlídky se konají  
v každou celou hodinu - v 9, 10, 11, 13, 
14, 15 a 16. Synagoga je od května do 
září otevřená denně kromě pondělí od 9 
do 12 a od 13 do 17 hodin. Vstupné je 90 

Kč, za 40 Kč se do památky podívají děti 
starší 6 let, studenti, senioři a ZTP. Rodin-
né vstupné 2 + max. 3 děti činí 190 Kč. 
Kontakt na průvodce a správce Vratislava 
Brázdila je 573 397 822 a 603 796 411.

Malé muzeum kovářství si během 
května a června můžete prohlédnou 
po předchozí objednávce na Městském 
informačním centru v Holešově, telefon 
573 395 344 a 571 160 890. Denně kro-
mě pondělí bude památka otevřená až  
v červenci a srpnu. Dospělí zaplatí za vstup 
40 Kč, děti od 6 let, studenti, senioři a ZTP 
25 Kč, školní skupiny 20 Kč za žáka.  

Upozorňujeme všechny návštěvní-
ky, že v pondělí jsou památky zavřené, 
což platí také o výstavách, které se konají 
v prostorách zámku. (dap)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Vážení návštěvníci,
knihovna je pro vás opět otevřena od 27. dubna 2020
Žádáme vás o dodržování následujících pravidel:
• Vstup do knihovny je možný pouze s rouškou nebo jinak zakrytými ústy a nosem
• Před vstupem použijte dezinfekci na ruce
• Během návštěvy knihovny dodržujte bezpečné vzdálenosti
• Buďte ohleduplní a nezdržujte se déle než je nezbytné
• Veřejný internet je možné využívat jen na nezbytně nutnou dobu (maximálně 30 minut)
• Vrácené knihy a časopisy budou umístěny na 3 dny do karantény, teprve poté je možné 
 znovu je půjčovat

Knihovna opět v provozu

Cyklisté si přijeli pro požehnání
Již tradičně se v první květnový den 

v Holešově setkávají cyklisté, koloběžkáři 
i bruslaři k požehnání. Také dnes se hrstka 
lidí, kteří pravidelně vyjíždějí na silnice na 
kolech či jiných dopravních prostředcích, 
sešla na náměstí E. Beneše. Děkan Jerzy 
Walczak tak všem zúčastněným požehnal 

a rozdal každému samolepku se svatým 
Kryštofem. Svatý Kryštof je totiž patro-
nem nejen řidičů, ale také poutníků a vše-
obecně všech cestujících. K dobré náladě 
pak přispěla Holešovská muzika, takže ani 
drobné poprchání tolik nevadilo.

Hana Helsnerová

Blahopřání
Dne 24. 4. 2020 oslavila maminka Marie Macešková  krásných 99 let.
Na svá trápeníčka si už zvykla a svůj život si užívá naplno. Luští, čte knížky, píše 

si obsahy, diskutuje o politice, radí mladým a vzpomíná na pěkný život s manželem. 
Sleduje současnou situaci a obdivuje práci všech, kteří se snaží lidem pomoci.

Přejeme ji do dalších let zdraví, štěstí, spokojenost a těšíme se na kulaté oslavy  
v příštím roce!

synové Dušan, Aleš a celá široká rodina

SŇATKY
Pavla Hovořáková – Slavkov pod Hostýnem
Tomáš Smýkal – Žeranovice

ÚMRTÍ    
Marie Sedláčková – Holešov
Oldřich Nedbal – Holešov, č. Tučapy
Dagmar Cahová – Holešov
Pavel Urban – Holešov
Iveta Slovenčíková – Holešov
Josef Franěk – Holešov
Miroslav Novák – Holešov

Božena Turnová – Holešov
Andělka Křížová – Holešov
Věra Zedníková – Holešov
Peter Murín – Holešov
Olga Zálešáková – Holešov
Oldřich Sitko – Holešov
Věra Švrčková – Holešov
Hilda Colová – Holešov
Zdeněk Horák – Holešov, č. Količín
Svatopluk Grygera – Holešov 

    
Jarmila Medková - matrika
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Cesta do jiného „vesmíru“ a jedno velké Děkuji
Je trošku zvláštní psát text o cestování „na konec 

světa“ v těchto dnech, kdy hranice naší země uzavřela 
epidemie, která zachvátila celý svět, a která přeskládala 
mnohé z našich hodnot. Přesto bych vám ráda zpro-
středkovala pohled na kousek světa, kde „krokodýli dá-
vají dobrou noc“, kde boty do školy znamenají opravdové 
bohatství a kde lidé žijí z minima, s otevřeným srdcem 
bez předsudků, ještě tak čistě, ale často také s velkými 
obtížemi.

Cestování mne uchvátilo – ve svém dospělém životě 
jsem se skrze několik přátel dostala k cestování  „na vlastní 
pěst“, takové to dobrodružství, které zcela odstřihne náš 
moderní komfort a otevře nové, netušené obzory. Stalo se 
pro mne svým způsobem závislostí, jež mne bude dopro-
vázet, troufám si tvrdit, po zbytek mého života.

Chtěla tomu Náhoda nebo Osud, moje cesty vedly 
opakovaně do Indonésie, především na její východní cíp. 
V Indonésii platí „čím více na východ, tím větší chudoba“. 
Tato Indonésie nemá nic společného s masovou turisti-
kou zpracovanou částí této krásné země – na východním 
cípu žijí lidé v nepředstavitelné chudobě, neznalosti,  
odtrženi od vymožeností, pro nás tak samozřejmých.

Překrásná příroda, panenské pláže, korálové útesy, 
tradiční domorodé vesnice s bohatou kulturou, chýše  
z bambusu, život tamních obyvatel mnohdy ovláda-
jí prvky Marapu založené na uctívání duchů předků.  
Na druhou stranu chudoba, hlad, vzdělání jen pro málo-
koho… Pro cestovatele neskutečný ráj, ohromná zkuše-
nost a respekt k životu v naprosto jiném kontextu.

Jako člověk, který do této kultury vstupuje jako 
host, jsem byla mnohokrát konfrontována s kompliko-
vanou etickou otázkou – jak se srovnat s ohromnou chu-
dobou, kterou vidím? Za našich „pár korun“ bych mohla 
tolik pomoct...

Uvědomuji si, jak v historii zásahy „bílého muže“ 
udělaly víc škody, než užitku. Na druhou stranu jsem 
žena, matka, pedagog – můžu být „lhostejná turist-
ka“?? Kdo mne zná, ví, že nemůžu. Ani já, ani mí přá-
telé. A tak jsem k jednomu z mnoha svých pozdravů 
s fotkami z exotiky popsala příběh rodiny, která má 
jedny boty a uniformu do školy pro všechny své děti 
(a tak do školy chodí jen jedno, které má boty), nebo 
jiná, která strádá kvůli nekvalitní vodě, která k nim 
nemůže být přivedena... Na můj povzdech na sociál-
ních sítích reagovali spontánně  mí přátelé v „boha-
tém světě“ a poslali s důvěrou tolik peněz, že jsme 
mohli vyčistit a zprovoznit pro vesnici studnu a vybu-
dovat zavlažovací systém na rýžové pole. Konečně lidé 
z vesnice nemají hlad, mají ideální podmínky na pěs-
tování rýže, zeleniny a kukuřice. Dále jsme pomohli 
postavit sociální zařízení pro několik rodin a také jsme 
nakoupili učební pomůcky, kopací míče, pastelky, tuž-
ky, pera, uniformy pro malé děti do základních škol.  
Ty nejmenší jsem mohla alespoň potěšit malou hrač-
kou či oblečením. 

Já vím, mnozí jistě přemýšlíte (a věřte, že i já)  
o efektivnosti a dlouhodobosti takových pomocí z bo-
hatého cizího světa. Mně tento kousek naší planety při-
rostl k srdci, pomohla jsem díky nám, českým přátelům, 
mnoha rodinám a věřím, že jejich děti pozvednou tento 
kousek země k lepšímu. Jako v tom klasickém příběhu  
o tom, zda dát hladovým ryby, nebo je naučit ryby chy-
tat, věřím, že jsme vodovodem, zavlažovacím systémem 
polí a učebními pomůckami dali spíše ty sítě, než ryby. 

Za to vše, za podporu morální především, důvěru, 
ale také za nemalou podporu finanční a materiální bych 
moc ráda srdečně poděkovala. Nemohu zde vyjmenovat 
úplně všechny, přesto musím zmínit nejvýznamnější do-
nátory a také mé největší podporovatele: starostu měs-
ta Holešova Mgr. Rudolfa Seiferta, Věru Červenkovou,  
Ing. Zdeňka Červenku a jeho firmy FAstav, Lukrom, před-
sedovi  SFK  ELKO Holešov Milanovi Roubalíkovi, koupel-
ny SIKO, moji domovskou 3. ZŠ - kolegy, rodiče a žáky, 
holešovské gymnázium (manželé Kuczmanovi+stu-
denti), manželé Kotvanovi, kamarády a známé. Děkuji  
za každou korunu, která se proměnila v kapku čisté vody, 
závlahu pro rýži, tužku či sešit do školy, košili do školní 
uniformy. 

Vaše pomoc přišla zhruba před rokem. Před nedáv-
nem, ještě než nám virus uzavřel cesty do jiných zemí, 
jsem měla možnost místo navštívit znovu. Lidé zde si 
skutečně váží naší pomoci a vše funguje tak, jak má. Za-
vlažovací systém i studna je plně funkční, úroda na poli, 
sklizeň, děti používají pomůcky ve škole… Měla jsem, 
mám z toho hezký pocit a já vám za něj s láskou děkuji.

Iveta Dvořáková

Májka stojí i letos
Tradice obnovená v roce 2013 místní organizací 

KDU-ČSL pokračuje. I přes nouzový stav vyhlášený vlá-
dou České republiky v souvislosti s koronavirovou pande-
mií má Holešov svou májku. Postarali se o ni opět lidovci 
spolu s Orly, za pomoci Sboru dobrovolných hasičů Ho-
lešov a rodinné farmy Janalíkových ze Všetul. Ti poskytli 
svou těžkou techniku a dovednosti Libora Janalíka, který 
s ní umí pracovat. Pomohl jak při položení kmene, tak při 
jeho převozu a nakonec také při postavení na náměstí, 
abychom splnili omezení nouzového stavu na shroma-
žďování osob. Všechno se tak bohužel muselo obejít 
bez toho hlavního – bez podpory početného publika  
a bez společného sousedského setkání a popovídání si. 

Za osmiletou dobu jsme už zažili nejen nádherné počasí, 
ale i pošmourno, celodenní déšť a nyní tedy neviditelné-
ho a o to zákeřnějšího nepřítele. Ale opět jsme si potvr-
dili, že si umíme poradit za všech okolností a budeme se 
těšit na další ročník!

Děkuji všem, kteří pomohli. Vedení III. Základní ško-
ly Holešov za darovaný strom, paní Přívarové za růžičky  
a „mým“ děvčatům za nazdobení májky.

Pavel Karhan

Slavnostní kácení máje se připravuje 
na sobotu 30. 5. 2020
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Nová podoba  městské knihovny  -  velká šance
Už od roku 2005, kdy město Holešov koupilo zámek, 

probíhá ve zdejších politických i veřejných kruzích diskuse, 
zda do jeho druhého poschodí umístit knihovnu, nebo ji 
ponechat ve stávajícím místě v bývalém Kneislově domě 
na náměstí Dr. E. Beneše. Možná právě pro tuto často 
vzrušenější diskusi (a samozřejmě pro nedostatek financí) 
se od počátku devadesátých let na budovu knihovny na 
náměstí poněkud zapomenulo a ta natolik zchátrala, že se 
dostala prakticky do havarijního stavu, a to jak stavebně, 
tak svým vnitřním vybavením a uspořádáním. 

Naštěstí v posledních měsících vedení města vza-
lo v potaz jednoznačný názor odborníků – knihovníků 
(včetně metodiků z Moravské zemské knihovny v Brně)  
i památkářů. Ten spočívá v tom, že městská knihovna 
má být otevřená, vlídně přístupná a lehce dostupná pře-
devším svým hlavním uživatelům – dětem a seniorům,  
a tuto potřebu naplňuje stávající umístění na náměstí 
Dr. E. Beneše v č.p.17. A taky se za dobu, co je hole-
šovská knihovna v centru města, prakticky „za rohem“ 
stala z této naší městské instituce jedna z největších, 
nejvýznamnějších a nejúspěšnějších knihoven v celém 
kraji. Počtem 115 478 výpůjček za rok a s 1 798 regist-
rovanými čtenáři překonává knihovny v mnoha městech 
i podstatně větších, než je Holešov. Její aktivity zejména 
pro děti, společenské a kulturní akce, podporu vlastivěd-
né činnosti a vzdělávání jistě není třeba přibližovat – ti, 
kteří se o to zajímají, velmi dobře vědí, jak mimořádný je 
v posledních letech význam Městské knihovny v těchto 
oblastech. Naopak představa, že by knihovna přinesla 
do holešovského zámku „potřebný život“ je poněkud 
naivní a především mylná. Všechny zámky vyšší šlechty, 
jejichž je holešovský zámek typickým příkladem, byly 
vždy budovány a po většinu své existence využívány pro 
velmi malý počet lidí – ostatně během zimních měsíců 
byly skoro opuštěné, neboť panstvo bydlelo ve svých 
vídeňských, pražských či brněnských palácích či bytech.  
A i během letní sezony zde pobývala jen rodina velmože, 
pár jejich hostů a služebnictva, ostatně už výraz „zámek“ 
vznikl proto, že tyto objekty byly uzamknuté a lidé do 
nich neměli běžný přístup. Lámat tento fakt přes koleno 

a snažit se umístěním knihovny jaksi násilím a nepřiro-
zeně dostat lidi do zámku, je snaha stejně směšná, jako 
hloupá a odsouzená předem k nezdaru. Ostatně nejen 
šlechta a její architekti dobře věděli, k čemu mají honos-
né budovy sloužit. Vezmeme – li si například budovu 
Národního muzea v Praze – to je zcela nejvýstavnější 
objekt palácového typu v České republice, zastiňující do-
konce i Pražský hrad – a je postaven tak, aby vyvolával  
v návštěvnících pocity stejné jako zámky (a výstavné 
chrámy) – pocit pokory, úcty – v případě muzea před 
historií naší země, v případně zámků před šlechtickým 
pánem, v případě chrámu před Bohem. A nikdy se  
v těchto velkých, monumentálních budovách nečeka-
ly davy lidí, které by je „oživovaly“. Naopak knihovny, 
včetně těch „národních“ se i na konci 19. století, v době 
největšího monumentalismu, budovaly jako příjemné 
městské domy, kde lidé chodí, aby zde trávili v pohodě 
svůj čas. Umístění knihovny do zámku by bylo stejně 
hloupé jako snaha zřídit v kostele zábavní park – to pro-
stě nefunguje a fungovat nemůže.

Už v roce 2019 proto vedení města Holešova roz-
hodlo o tom, že ve druhém patře holešovského zámku 
bude umístěn prohlídkový okruh zámeckých interiérů, 
muzeum a tzv. badatelské knihovny, tedy knihovní fon-
dy muzejní, Očadlíkovy knihovny a archívu pěveckého 
sboru Podhoran, které nyní prostorově zatěžují stávající 
knihovnu a přitom nejsou běžně využívány čtenáři, ale 
těší se zájmu badatelů a odborníků, kteří studují vzácné 
svazky, v nich umístěné. A že současná budova knihovny 
bude v rámci finančních možností města rekonstruová-
na a bude sloužit jako půjčovna, otevřená doširoka všem 
čtenářům, snadno přístupná dětem a seniorům a sou-
časně jako místo setkávání, vlídně přijímající všechny, 
kteří rádi čtou a vzdělávají se. 

Protože stav budovy opravdu není dobrý, byl již 
před dvěma lety zpracován projekt její rekonstrukce. Ten 
ale neřešil vnitřní uspořádání knihovny, které je vlast-
ně více než dvacet let provizoriem, řešícím nedostatek 
prostoru a přetížení všech jejích částí. Stávající podoba 
interiéru už ale nevyhovuje nejen čtenářům (a samo-

zřejmě knihovnicím), ale i bezpečnostním a požárním 
předpisům – současný stav porušuje prakticky všech-
no! Na doporučení Metodického centra pro výstavbu  
a rekonstrukci knihoven při Moravské zemské knihovně 
v Brně oslovila holešovská knihovna špičkového archi-
tekta, specializujícího se mimo jiné na knihovní interiéry 
Ing. arch. Karla Bidlo. Ten se seznámil jak s problema-
tikou holešovské knihovny, tak s místními podmínkami 
a zpracoval studii, jejíž hlavní části si Vám dovolujeme 
představit. Architekt Bidlo skvěle pracuje se stávajícím 
prostorem naší knihovny, zachovává její všechny pa-
mátkově hodnotné části (dřevem obložené schodiště  
s vitrážovými prvky a reprezentativní studovnu), zbytek 
interiéru, který je nyní „utopený“ a přehlcený knihov-
nickými regály rozvolňuje do velkorysého otevřeného 
prostoru, propojujícího dvě patra budovy s ochozy, cen-
trálním obslužným pultem, přístupným ze všech stran, 
hravou dětskou částí s posuvnými variabilními regály  
a spoustou světla. Do takto navržené knihovní půjčovny 
se přitom vejdou všechny aktivní knihovní fondy, určené 
k půjčování čtenářům. 

Ostatně posuďte předložené návrhy sami. Teď je to 
už jen na vedení města, aby pokud možno v dohledné 
době uvolnilo (a sehnalo) prostředky na rekonstrukci 
naší knihovny. Navržená studie je krásnou ukázkou mo-
derní knihovny 21. století, ale do století 22. by asi její 
modernost nevydržela….

Potřeb má naše město jistě spoustu. Ale pokud se 
podíváme na počty návštěvníků knihovny, na počty vý-
půjček, je jasné, že holešovská městská knihovna slouží 
opravdu mimořádně velkému počtu občanů a navíc těm 
nejpotřebnějším – dětem a seniorům. Je nezpochyb-
nitelně vizitkou každého města, každé obce, jakou má 
knihovnu. Je to výraz osvícenosti, kulturnosti a vzdělání 
představitelů města či obce. My máme špičkové knihov-
nice, skvělé knihovní fondy, ale knihovní budova ve stáva-
jícím stavu to je (i ve srovnání s okolními městy – a nejen  
s nimi) ostuda. Nezakopejme skvělou hřivnu, kterou máme, 
ať nejsme budoucím generacím (a nejen jim) pro smích.

Karel Bartošek            
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ŠKOLSTVÍ

Na 1. ZŠ je vše v plném proudu
Během nouzového stavu a nečekanému zavření škol jsme se nedobrovolně zdokonalili 

ve výpočetní technice. Odesíláme prezentace se slovním výkladem, videa, komunikujeme 
s žáky i rodiči ostošest. Velmi vhod nám nyní přišla elektronická žákovská knížka. Díky její 
aplikaci můžeme vytvářet i testy, doplňovací cvičení a další lahůdky pro domácí vzdělávání.

Nyní ale nastal čas k návratu do normálního stavu. Pro žáky 1. stupně máme za-
bezpečené vše, aby byla splněna bezpečnostní a zdravotní opatření. Nedočkavě se tedy 
těšíme, že se v hojném počtu vrátí do školy.

Žáci druhého stupně jsou zatím opomíjeni, i když ti by se se spolužáky potkali 
snad ještě raději. Hrozí jim, že přijdou o společné školní fotografie, rozloučení se školou  
v 9. ročníku nebo třeba oblíbené taneční – čili společenskou výchovu. Také všechna sou-
středění a zájezdy žáků jsme museli odvolat.

Žáky budoucích 6. tříd čeká přechod na II. stupeň, kde budou v nových kolektivech 
spolužáků podle zaměření třídy, kterou si vybrali. V příštím školním roce počítáme s ote-
vřením 4 tříd pro šesťáky, protože tento populační ročník je dosti početný. Jako obvyk-
le bude jedna z těchto tříd zaměřena na rozšířenou výuku tělesné výchovy a jedna na 
matematiku. Všechny žáky vedeme k samostatnosti a zodpovědnosti. V rozšířené výuce 
TV mají žáci navíc možnost většího sportovního vyžití, vyzkoušení si i netradičních spor-
tů, které běžně ve výuce základní školy nejsou, např. in-line brusle, turistika, orientační 
běh a další. Čekají je také týdenní pobytové akce v různých rekreačních zařízeních. Žáci 
matematických tříd se zase mohou těšit na zdokonalení ve výpočetní technice, exkurze 
do vědeckých středisek a soustředění tentokrát zaměřená na astronomická pozorování, 
fyzikální a chemické pokusy, topografické práce a další. Všichni pak s nabytými poznatky 
a dovednostmi skvěle reprezentují naši školu na vědomostních i sportovních soutěžích 
po celé republice.

Žákům na II. stupni každoročně nabízíme i zajímavé kroužky ve školním klubu. 
Mohou hrát volejbal, florbal, posilovat svou fyzickou kondici, zapojit se do klubu mate-
matické logiky a deskových her. Pro zájemce o zdokonalení angličtiny budeme nabízet 
přípravu na cambridgeské zkoušky KET (A2 Key) případně PET (B1 Premiliary), kde získají 
mezinárodně uznávané certifikáty o úrovni svých znalostí.

Nabídka naší školy je bohatá, proto si každý může najít obor, který ho zajímá, 
a ve kterém se chce realizovat a připravovat na budoucí studium. Záleží jen na žácích, 
který z naukových nebo výchovných předmětů to bude. Pro všechny máme velmi dobré 
podmínky a vybavení školy.

J. Růžičková

25. května otevřou své brány také holešovské školky

až 1500,- Kč500 až 1500 Kč

až 1500,- Kč
až 1500,- Kč

Po více než dvou měsících budou děti moci opět 
začít navštěvovat mateřské školy v Holešově. Ty budou 
od 25. 5. otevřeny v omezeném provozu na základě po-
čtu přihlášených dětí. Provoz bude řízen dle krizového 
plánu, který vychází z doplňujícího materiálu vydané-
ho Krajskou hygienickou stanicí, a samozřejmě bude 
reflektovat aktuální vývoj situace. Pohyb rodičů bude 

Netradiční zápis do prvních ročníků 
základních škol

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci související s onemocněním COVID-19  
a k opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy týkající se zápisu do prvních 
ročníků základních škol proběhl zápis v holešovských základních školách bez osobní pří-
tomnosti dětí ve škole. Do 1. ZŠ dorazilo 62 žádostí, na 2. ZŠ se přihlásilo 19 dětí a 3. ZŠ 
zaevidovala 63 podaných žádostí. Jedná se ale o předběžná čísla, jelikož zatím není znám 
konečný počet odkladů.

Hana Helsnerová

korigován tak, aby nedocházelo k setkávání větších sku-
pin osob, a dodržována budou muset být veškerá vládní 
nařízení. Rodiče dětí, které budou do zařízení docházet, 
mají povinnost podepsat čestné prohlášení, které lze 
stáhnout na webových stránkách jednotlivých školek.

Za děti, které do mateřských škol nenastoupí, ať už  
z důvodu rizikových faktorů, prostých obav či dalších, 

nebude požadována platba školného. Prázdninový pro-
voz je prozatím připravován dle původního navrhova-
ného řešení, nicméně v této věci proběhnou ještě další 
jednání a vyhodnocování situace. Jasno by mělo být  
do konce měsíce května.

Hana Helsnerová
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Mimořádný úspěch holešovských gymnazistů v matematické soutěži Pangea
Matematická soutěž Pangea je určena pro žáky zá-

kladních škol a víceletých gymnázií, které baví počítání. 
Pangea ale není ledajaká matematická soutěž, pracuje  
s reálnými příklady ze života. Pro letošní ročník byla zvo-
lena témata Média a Záchranné sbory (více informací  
o soutěži naleznete zde: www.pangeasoutez.cz). I letos 
chceme velmi gratulovat našim pěti žákům postupují-
cím do celostátního finálového kola, které se uskuteční 
8. října v Praze. V soutěži postupuje vždy 50 nejlepších 
soutěžících ve své věkové kategorii z celé ČR. Obzvláště 

bychom ale chtěli vyzdvihnout výkon Lukáše Nohejla  
z primy, který se umístil na fantastickém 1. místě z cel-
kového počtu účastníků 10223 ve své kategorii 6. roč-
níků!!! Jsme tuze rádi, že na holešovském gymnáziu je 
tolik žáků s matematickým nadáním, které se snažíme 
neustále rozvíjet, a kteří skvěle reprezentují nejen naši 
školu, ale i město Holešov. 

Za sekci matematiky 
Mgr. Zdeněk Hrnčiřík 

Holešovští gymnazisté uspěli v okresním kole SOČ online
Holešovské Gymnázium Ladislava Jaroše zachránilo 

okresní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Kvůli 
epidemii koronaviru škola uspořádala 23. dubna online 
verzi tradiční soutěže, ve které nakonec obhajovalo své 
práce 23 studentů z okresu Kroměříž.

Průběh 42. ročníku SOČ narušila stejně jako další 
akce současná mimořádná situace v Česku. Při platném 
nouzovém stavu tak reálně hrozilo, že studenti vůbec 
poprvé v historii nebudou moci obhájit před porotou své 
práce, na kterých mnozí pracovali od začátku školního 
roku. Pro úspěšné zvládnutí soutěže musejí studenti 
tradičně prokázat, že v rámci vybraných témat a oborů 
zvládají pracovat s odbornou literaturou i dalšími zdroji 
a dokáží své závěry prezentovat i obhájit. Je to tak pro ně 
zajímavá zatěžkávací zkouška před studiem na vysoké 
škole a rozhodně by byla velká škoda, kdyby jejich úsilí 
vyšumělo do prázdna. 

V rámci okresního kola SOČ tak vůbec poprvé 
pořadatelé i účastníci soutěže využili online nástroje. 
Porotci byli rozřazeni do dvou komisí (přírodovědné  
a společenskovědní), ve kterých posuzovali práce 23 stu-
dentů z celkem 9 oborů. Kromě tradičního prostudování 
studentských textů museli shlédnout videoprezentace, 
které pro letošní ročník nahradili fyzickou obhajobu před 
porotou. Studenti navíc v den konání soutěže museli 
reagovat na doplňující otázky porotců na speciálně zří-
zeném online fóru na webu soutěže. Samotné rozhodo-
vání o nejlepších probíhalo prostřednictvím e-mailové 

korespondence, kdy porotci společně rozhodli o pořadí 
a postupujících do krajského kola SOČ.

S touto nezvyklou situací se nakonec všichni po-
prali statečně a jak napovídají výsledky soutěžících,  
o zajímavé práce i výstupy nebyla nouze. Výraznou stopu 
v letošním okresním kole zanechali studenti pořádající-
ho holešovského gymnázia. 

V oboru číslo 3 (Chemie) získala 1. místo studentka 
septimy Markéta Lundová se svou prací Detailní studi-
um Cribraorbitalia na antropologických vzorcích z loka-
lity Olomouc – Křížkovského. V práci se zabývala one-
mocněním Cribraorbitalia, která je jednou z nejčastěji 
nacházených patologických jevů u dětských kosterních 
pozůstatků. Práci navíc vypracovávala a konzultovala 
pod odborným vedením pracovníků z Univerzity Palac-
kého v Olomouci.    

V oboru 14 (Pedagogika, psychologie, sociologie 
a problematika volného času) se umístila na 1. místě 
maturantka Tereza Říhová ze 4.A. Ve své práci řešila pro-
blematiku prostituce a její případné legalizace. Pomocí 
dotazníkového šetření pak zjišťovala názor veřejnosti na 
prostituci. Ve stejném oboru skončila na 2. místě další 
naše studentka Zuzana Sklenářová ze septimy s prací 
o vlivu domácích mazlíčků na lidskou psychiku napříč 
generacemi.

Rovněž oboru 15 (Teorie kultury, umění a umělecké 
tvorby) kralovala naše studentka, a to Nella Pakany-
chová ze 3.B., která se ve své práci zabývala literaturou  

určenou dětem a mládeži od současné české spisovatel-
ky Markéty Pilátové. 

V oboru 17 (Filozofie, politologie a ostatní humanit-
ní a společenskovědní obory) se pak umístil na krásném 
2. místě Jan Kolář s prací, ve které se věnoval reflexi od-
kazu Václava Havla a polistopadové éry. Tím byl dovršen 
úspěšný triumvirát ze septimy.   

Za hladký průběh letošního online okresního kola 
SOČ si zaslouží poděkování generální partner soutěže 
CZ.NIC a všichni organizátoři, soutěžící i vedoucí jejich 
prací. Postupujícím přejeme hodně štěstí v krajském 
kole soutěže, které se 5. května uskuteční rovněž online 
pod hlavičkou Gymnázia Uherský Brod. 

              Mgr. Vít Janalík
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V srdci zámeckého parku Holešov to tepe životem. 
Hájenka se těší z toho, že svými prostory a okolím pro-
spívá dobrým věcem a nás těší, že si k ní nacházejí cestu 
stále další a další lidé. 

Pojďme se chvíli společně podívat, o jakém životě 
to mluvím.

V loňském roce jsme v prostorách hájenky otevřeli 
Skřítkovu lesní školku, jako inovativní způsob vzdělávání 
dětí předškolního věku vycházející z konceptu lesní pe-
dagogiky a výchovy v přírodě. Jednoduše řečeno, snaží-
me se být s dětmi co nejvíce venku, za každého počasí  
a učit je v tom nejpřirozenějším prostředí, tedy v přírodě. 
Za svůj jsme přijali také koncept Výchovy ke ctnostem, 
který vede k objevování a upevňování vnitřních kvalit 
člověka, jinými slovy k dobrému a naplněnému lidství.

Celá tato naše iniciativa, vznikla pod hlavičkou 
spolku Skřítek, který se už přes deset let věnuje vzdě-
lávání a osobnostnímu rozvoji. Už na samém začátku,  
v září loňského roku, se ukázalo, že má i podporu široké-
ho okruhu lidí, když se nám podařilo uspět na Hit-hitu  
a získat tak výraznou finanční podporu do startu. Díky 
ní je u hájenky k vidění mongolská jurta s dřevěnou  

Máme za sebou pilotní rok lesní školky. A jedeme dál! 
verandou. No a konečně o prospěšnosti této iniciativy 
svědčí i to, že máme od začátku téměř naplněno. Máme 
zapsáno 20 dětí, které se střídají ve čtyřech dnech provo-
zu tak, abychom denně měli maximálně 15 dětí. Já osob-
ně jsem velmi rád, že v Holešově tato iniciativa funguje 
a vedle dětského klubu Sovička tak nabízí možnost pro 
rodiče, kterým je způsob „přírodního vzdělávání“ blízký. 

Pravdou je, že vše nám vzniká tak trochu za po-
chodu a někdy to trvá déle, než bychom chtěli. Je před 
námi ještě kus cesty, než vše pojede na sto procent,  
ale jsem šťastný a hrdý na to, že jsme se do tohoto pro-
jektu pustili.

A tak dobrá zpráva je, že jedeme dál. Po prvním 
pilotním roce jsme rozhodnutí pokračovat. Stále je co 
zlepšovat a my to víme. Chtěli bychom daleko více fun-
govat především v jurtě, v nejbližší době dodělat kuchyň 
a naplno využít potenciál školky, tedy nabídnout tuto 
možnost dalším lidem. Současná situace nám sice zne-
možnila řádný zápis a informativní schůzku, nicméně od 
května už jsme zase k vidění na hájence čtyři dny v týdnu 
a vítáme nové zájemce. Více informací můžete najít na 
facebooku na stránce Skřítkova lesní školka.

Co podporuje tep života na hájence, je také činnost 
turistického oddílu mládeže TOM Medvědí stopa, který 
má na hájence svoji klubovnu a realizuje tam své schůz-
ky a akce. Od letošního roku má oddíl nového hlavního 
vedoucího Petra Němčíka a registruje přes 70 členů jako 
v letech své největší „éry“ 2008-2010. I přes omezenou 
činnost současných dní teď většina oddílových členů plní 
všemožné úkoly v celostátní hře Hořcová výzva, i když 
každý sám, tak pro společnou věc.

Za dva měsíce se na hájence rozjedou příměstské tá-
bory. Po dnech v domácí karanténě vnímáme jejich po-
třebnost více než kdy jindy. Potřeba sociálního kontaktu, 
reálné dobrodružství a výzvy namísto těch virtuálních. 
A to může být jen zlomek možného přínosu. Na hájence 
budou probíhat tábory pro děti předškolního věku i pro 
ty školou povinné. Stačí si vybrat z bohaté nabídky, která 
je dostupná na stránkách www.tokaheya.cz.

No a v neposlední řadě máme velké plány, jak tep 
života na hájence ještě zesílit.  

Nejnovější informace je totiž taková, že jsme ji ko-
nečně dali nové jméno, ke kterému jsme už dlouho smě-
řovali a budiž tedy nadále prezentována jako Vzdělávací 
centrum Hájenka. Na podzim připravujeme pestrou 
nabídku vzdělávacích, kulturních i společenských akcí. 
Věříme, že vším, co se na hájence děje, a vše, co máme  
v plánu, bude napomáhat dobrým účelům, pro které 
tento kouzelný objekt a jeho okolí slouží a sloužit má.

Jakub Šneidr

3. ZŠ Holešov se připravuje na návrat žáků
V úterý 10. března jsme se dověděli, že z rozhod-

nutí vlády k opatření proti šíření nemoci Covid-19 od 
následujícího dne do odvolání nesmí být žáci přítom-
ní ve škole. Lavice osiřely, tabule zůstaly nepopsané  
a v prázdných chodbách se rozléhalo jen smutné zvonění 
školního zvonku.

Počáteční nadšení dětí z očekávaných dnů volna ale 
postupně vyprchalo. Všichni pochopili, že tohle nebudou 
prázdniny, že tohle bude velká zkouška, na kterou nás 
zatím nikdo nepřipravil. Zpočátku jsme se museli učit 
všichni - učitelé i děti, ale školu na dálku jsme nakonec 
zvládli. Každý den více než dva měsíce probíhá vzdálená 
výuka, setkáváme se v online konferencích a stále více 
nám pobyt ve škole chybí.

V budově školy však není úplné ticho a klid. Při do-
držování zvýšených pravidel hygieny prováděli zaměst-
nanci firmy Rapos práce na izolaci pavilonu C, které byly 

započaty již v zimním období. Nepřítomnost žáků vyu-
žili provozní zaměstnanci a vymalovali všechny družiny.  
Na pavilonu B byla dokončena výměna linolea na chodbě 
a schodištích. Paní uklízečky po první celkové desinfekci, 
kterou provedly již v březnu, začaly postupně komplexně 
uklízet v pracovnách. Probíhá oprava závad a malování 
ve třídách a v šatnách, vybavujeme třídy prvního stup-
ně novou multimediální technikou. Dobu, kdy se neva-
ří, jsme využili k drobným opravám ve školní kuchyni  
a ke stavebním úpravám sklepních prostor, které slouží 
jako přípravny jídla a sklady potravin.

Podle pokynů MŠMT se budeme připravovat na  
25. května, kdy mají začít chodit do školy žáci 1. stupně. 
Trošku neočekávaně nastoupili již 11. května žáci devá-
tých tříd. Pro ně jsme zajistili vhodné prostory a učebny, 
kde se připravují na přijímací zkoušky, které proběhnou 
8. června.
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4. 6. 1935 V Holešově se narodila ŠEFČÁKOVÁ, Eva, historička umění, v letech 1958-1974 byla pracovnicí Slovenské národní galerie, v letech 1979-1984 pracovala ve Státní památkové 
péči v Bratislavě. Od r. 1972 se věnuje problematice výzkumu středoevropského ilustračního dřevořezu. Autorka mnoha monografií, např.: „Pablo Riuz Picasso“, „Moderná 
slovenská kresba“. († 26. 9. 2011) – 85. výročí narození

18. 6. 1990 Zemřel PAVELČÍK Jan, RNDr., profesor gymnázia v Uherském Brodě, archeolog, etnograf a antropolog, člen Musejní společnosti pro moravské Slovácko, dlouholetý ředitel Mu-
zea J. A. Komenského v Uherském Brodě a autor práce o archeologických nálezech na Holešovsku „Naleziště u samoty Želkov u Holešova“. V Brně vystudoval Přírodovědeckou 
fakultu Masarykovy univerzity, obory tělesná výchova, zeměpis a antropologie. Stává se asistentem prof. Vojtěcha Suka na Antropologickém ústavu a v roce 1940 nastoupil na 
místo profesora tělesné výchovy a zeměpisu na uherskobrodském gymnáziu. Jako Člen výboru Musejní společnosti byl pověřen vedením archeologického oddělení. Současně 
se však také věnoval práci v oblasti antropologie. V roce 1952 se stal profesionálním muzejním pracovníkem s funkcí vedoucího společenskovědního oddělení Krajského 
muzea v Gottwaldově a  1. 7. 1956 je jmenován ředitelem Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě. Vedle antropologie se zabýval etnografií, archeologií, numizmatikou 
a také komeniologií. Své bohaté zkušenosti a odbornou erudici zužitkoval v přednáškách „Antropologické aspekty etnografie“ na Univerzitě Komenského v Bratislavě.  Kandi-
dátskou disertační práci v oboru antropologie na téma „Výška obyvatelstva z výkopů ve Starém Městě“ obhájil v roce 1967. Mezi všemi jeho aktivitami však stojí na předním 
místě jeho práce pro uherskobrodské muzeum. Organizoval v letech 1956 – 1957 přípravy oslav třístého výročí vydání Komenského díla Opera didactica omnia. Jeho zásluhou 
bylo rovněž založeno Komeniologické dokumentační středisko s celostátní i zahraniční působností, komeniologická knihovna a fotoarchiv Uherskobrodských dnů Komenské-
ho. Stál u zrodu bulletinu Zprávy Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě, do něhož přispívala, mimo pracovníků muzea, také řada českých i zahraničních komeniologů. 
Sám Jan Pavelčík publikoval na stránkách tohoto časopisu své zprávy o antropologických, archeologických a etnografických výzkumech z uherskobrodského regionu, z nichž  
k nejvýznamnějším patří: Vyvolávání v Hradčovicích, Pokus o výklad jízdy králů, Skakúni v Komni, Malování prstem v komíně, Štandrlování v Těsově, Antropologie moravských 
Kopanic, Úlomek lebky z Dolních Valů v Uherském Brodě atd. Řadu drobnějších příspěvků publikoval i na stránkách časopisu Malovaný kraj a Studia Comeniana et historica. 
(*1.10.1906) – 30. výročí úmrtí

VÝROČÍ - ČERVEN

Přivýdělek www.prijemzdomu.cz

Hudební nástroj, ale jaký?
To, že hudba a hra na hudební nástroj zlepšuje školní výkony dítěte, rozvíjí pravou 

mozkovou hemisféru, učí přirozeným způsobem motivaci, sebekázni a přispívá k lepší 
vyváženosti osobnosti, je dnes již obecně známou pravdou, navíc podpořenou celou 
řadou výzkumů. Výběr hudebního nástroje je pak rozhodnutí, které stojí za zamyšlení, 
neboť nástroj se po dobu několika let stane součástí dětské identity, ovlivní prostředí, 
ve kterém se bude dítě pohybovat, a nasměruje ho k dalším životním cestám.

 Jaký  ale hudební nástroj vybrat? Zatímco  k přihlášení do tanečního, výtvarné-
ho a literárně-dramatického oboru základní umělecké školy stačí samotný zájem o to,  
či ono umění a samozřejmě jistá dávka předpokladů, v hudebním oboru  může být  
s výběrem hudebního nástroje problém. Mnohdy rozhoduje u žáků nějaký vzor, kama-
rád, nebo oblíbený žánr hudby, u rodičů může výběr ovlivnit hudební nástroj, který:  
‚,jsme již koupili tvému staršímu sourozenci, na ten budeš hrát!‘‘ nebo: ,,Babička by si 
přála, abys hrál na …‘‘ No ale považte, co se pak může stát, když dítě, které je otevřené, 
společenské a  týmové posadíte například za klavír, který ještě učitel zaskládá haldou 
technických cvičení, etud, sonát a koncertů, na místo nástroje, který se uplatňuje v sou-
borové hře a orchestru a podporuje kolektivní nastavení dítěte, nebo když dítě, které 
neví, co s energií dostane místo paliček na bicí, nebo trubky do rukou smyčec a violu, 
nebo keyboard. Tady je šance k úspěchu 1:10, ve zbývajících případech dítě dříve, či poz-
ději skončí. Hra na hudební nástroj a láska k hudbě (nejlépe obojí současně) je něčím 
výjiměčným, co nemusí být  jen záležitostí období dětství a dospívání.

Atarah Ben-Tovin, flétnistka, která byla v dětství zázračným talentem a lingvista 
Dougles Boyd, který v dětství zanechal hry na hudební nástroj kvůli špatnému výběru 
ze strany rodičů, jsou autoři metody, shrnující výzkumný program, kterého se účastnilo 
několik tisíc rodičů a dětí, dále hudebníků, psychologů, lékařů a sociologů. Výsledkem 
jejich práce je test, který reflektuje muzikálnost, stavbu těla, povahové a psychické 
předpoklady, a na jehož konci je pak výsledek - užší výběr nástrojů a nejvhodnější 
nástroj. Tento test je spolu s charakteristikou jednotlivých hudebních nástrojů možné 
stáhnout na webových stránkách ZUŠ Holešov.

Talentové zkoušky do všech oborů ZUŠ se letos uskuteční 24. a 25. června, elek-
tronické přihlášky, které jsou na webových stránkách školy, odesílejte do 15. červ-
na a po uzávěrce vám bude doručena pozvánka na konkrétní den a čas. V případě,  
že si nebudete jistí s výběrem hudebního nástroje, budou vám k dispozici pedagogové 
školy při talentové zkoušce. Nezapomeňte také přihlédnout k názoru vašeho dítěte.

Petr Jurášek, ředitel školy
Řešíme situaci s bydlením a sháníme byt v Holešově či okolí. 

Děkuji za jakoukoliv nabídku. Tel.: 704 902 709

Zajištění manželé koupí dům.Tel. 604 517 862.
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Slet čarodějnic v TYMY
30. duben je dnem, kdy se po celé zemi konají slety 

čarodějnic. Tuto akci pravidelně pořádáme i my v TYMY. 
Letos se slet čarodějnic konal v jiné podobě, pedago-
gové připravili Čarodějnický rej s pálením zlých duchů, 
tanečky, hry a soutěže a toto vše děti mohly sledovat na 
Facebooku. Těšíme se na krásné fotografie v čarodějnic-
kých kostýmech a originální zaklínadla, které vymyslíte. 
Máte-li fotografie v čarodějnických kostýmech a také svá 
originální zaklínadla pošlete nám je do 20. května na FB: 
TYMY Centrum. Budeme se na Vás těšit.

Sledujte nás na FB: TYMY Centrum.
Jarmila Vaclachová

Pracovníci TYMY připomněli dětem 75. výročí osvobození naší vlasti

TYMY slavilo Den tance
29. dubna se slaví každoročně jako Mezinárodní den 

tance. TYMY již 3x pořádalo ve spolupráci s PDM Holešov 
Den tance 1. května na Náměstí E. Beneše v Holešově. 
Bohužel v letošním roce se tato akce díky nouzovému 
stavu a vládním omezením nekonala.  Vzhledem k tomu, 
že tanec je pro mnohé z nás velmi důležitý a také máme 
velmi silně obsazené tančení zájmové kroužky, vyhlásili 
jsme právě na Den tance taneční soutěž. Taneční choreo-
grafie dětem předvedla Olga Pešková společně s Alenou 
Starečkovou. 

Těšíme se na soutěžní videa, která očekáváme  
od jednotlivců, ale i od skupin, vzhledem k tomu, že tato 
soutěž má několik kategorií. Všichni účastníci obdrží 
pamětní originální medaili a ti nejlepší v jednotlivých 
kategoriích medaili a poháry. 

Sledujte taneční videa na: FB TYMY Centrum

Alena Starečková a Olga Pešková

Na FB vypráví babičky a dědečkové  pohádky dětem
V průběhu měsíce dubna jsme zahájili seriál Čtení  

a vyprávění různých zajímavých osobností nejen z Hole-
šova. Svou oblíbenou pohádku, kterou rádi četli svým dě-
tem i vnukům, vypráví babičky a dědečkové v rámci pro-
jektu Babičko, dědečku, vyprávěj. Všem moc děkujeme. 

Tento seriál bude pokračovat i v měsíci květnu. Také 
po celý duben pravidelně v podvečer pondělí až pátek 
mohou děti sledovat čtení na pokračování z knížky Heidi, 
děvčátko z hor. V průběhu měsíce dubna svoji oblíbenou 
pohádku dětem četli: paní Vladimíra Hlavinková  pohád-
ku  O perníkové chaloupce, paní Alena Grygerová pohád-
ku O studánce, pan František Kantor pohádku O Otesán-
kovi, paní Jitka Heryánová četla pohádku O Koblížkovi, 
paní Božena Žůrková pohádku O třech prasátkách a pan 
Pavel Češek pohádku O červené Karkulce.

Děkuji všem, kteří se do této zajímavé akce zapojili, 
a těšíme se na další pěkné pohádky i v měsíci květnu.

Sledujte pohádková videa na: FB TYMY Centrum
Jarmila Vaclachová

V letošním roce si připomíná celá Evropa a celý svět 
75 let od ukončení 2. světové války.

Vzhledem k současné situaci se nekonají žádné 
velké akce. Myslíme si, že si ale tato událost zaslouží 
vzpomínku a připomenutí, proto pracovníci SVČ TYMY 
připravili na svůj FC krátkou vzpomínku.

Pozvali jsme předsedu vlastivědného kroužku v Ho-
lešově pana Jana Machalu, který dětem na FB v krátkosti 
připomněl události 6. května 1945 v Holešově. Pracov-
níci TYMY společně s několika dětmi z kroužku In-line 
brusle položili květiny k pamětní desce bývalého řídícího 
školy pana Františka Noppa, a také k památníku padlých 
ve všetulském parku.

Připomínání těchto historických událostí je velmi 
důležité, nemůžeme zapomínat na hrdinství milionů 
padlých za 2.světové války.

Čest jejich památce!

Mgr. Jarmila Vaclachová
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TYMY 
PROVOZ TYMY KVĚTEN – ČERVEN 2020
Kancelář SVČ TYMY: pondělí – pátek 7:00  – 17:00 
hodin / omezený provoz do odvolání /
Telefon kancelář: 573 39 69 28, 734 358 563
Účetní: 734 358 564
Telefon ředitelka: 734 358 562
Veškeré změny na našem FB: TYMY Centrum, 
www.tymycentrum.cz

LÉTO S TYMY 2020 
Všechny tábory v současné době připravujeme, 
čekáme na pokyny MŠMT a hygieniků
Budeme Vás včas informovat! 
Vzhledem k organizaci táborů potřebujeme znát 
počty dětí co nejdříve, s přihláškami neváhejte !!!

Pro prvních  100 přihlášených možná sleva 500,- Kč 
na vybrané příměstské tábory !!!!!

Sledujte nás na FB: TYMY Centrum – každý den je 
tam vysílání pro děti -  různé úkoly, soutěže, ná-
vody, písničky, jazykové okénko, morseovka, čtení 
pohádek, tančení, cvičení, atd…..

Připravujeme:
31. 5. 2020 Pohádkový les v zámecké zahradě – 
akce určena pro rodiče s dětmi , společná oslava 
Dne dětí. Informace sledujte na FB: TYMYCentrum 
+ www.tymycentrum.cz
Další akce na měsíc květen a červen budeme prů-
běžně zveřejňovat na našich stránkách!

TYMY má za sebou celkovou rekonstrukci
Hned po uzavření SVČ TYMY v březnu 2020 jsme za-

hájili jednání ohledně rekonstrukce v celé budově TYMY. 
Rekonstrukce byla započata 16. března a probíhala  
ve 2 etapách.

1. etapa se týkala 1. poschodí a schodiště, ve 2. eta-
pě se rekonstruovalo celé přízemí a chodba.

V celé budově TYMY došlo k odstranění 160 let 
starých omítek, všechny omítky jsou nově nahozené  
a v celé budově jsou udělané nové rozvody elektriky, 
nové stropy, obnovené podlahy v učebnách a všechny 
chodby a místnosti jsou vymalovány. Při této příležitosti 
byl proveden nový rozvod internetu a proběhla rekon-
strukce zabezpečovacího zařízení.

Tyto práce probíhaly za přísných hygienických opat-
ření. Děkuji všem firmám a řemeslníkům za skvělou spo-

lupráci a jejich aktivní přístup a dodržení termínů. Velký 
dík patří firmě SV stavební společnost Bystřice pod Hos-
týnem – Vaněk + Sedlář, dále panu Kamilu Zapletalovi 
– Elektromontáže Třebětice,firmě Raab, panu ing. Petru 
Skřebskému – Bezpečnostní systémy Kroměříž, malířům 
Martinu Vaclachovi a Ladislavovi Mařákovi, PDK Holešov, 
Vodo topo Konečný.

Děkuji také všem pracovníkům TYMY, pedagogům  
i provozním za jejich příkladný a aktivní přístup po celou 
dobu rekonstrukce a hlavně při dokončovacích pracech  
a úklidu, který probíhal v posledních dnech.

Díky také paní Vlaďce Hlavinkové a Vladanu Daňkovi 
za pomoc při výzdobě střediska. Všichni jsme se snažili, 
abychom mohli dodržet termín otevření 11. 5. 2020. 

Mgr. Jarmila Vaclachová
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Morový sloup, foto p. Gaja

Umělecká památka na epidemii v Holešově
Jednou z nejvýznamnějších holešovských pamá-

tek je sochařské dílo, které vzniklo v přímé souvislosti 
s tehdy aktuální epidemií. Jedná se o mariánský, neboli 
morový sloup, stojící uprostřed jižní části holešovského 
náměstí. Přesné datum jeho vzniku neznáme (a dokonce 
ani žádné další okolnosti), najdeme ho ve schematizo-
vané podobě na separačních plánech Holešova (které 
podle císařského nařízení měly sloužit k oddělení – se-
paraci – křesťanského a židovského obyvatelstva) z let 
1726 – 1727. Musel být postaven tedy před tímto datem 
a zřejmě je jeho vztyčení reakcí na velkou morovou epi-
demii v letech 1713 – 1715, která byla v našich zemích 
ostatně poslední velkou nákazou této smrtonosné bak-
teriální nemoci. Skoro ve všech českých a moravských 
městech tehdy vznikaly sloupy, které byly výrazem 
vděčnosti za odeznění moru a současně prosbou, aby se 
už nevracel, což se vlastně nakonec podařilo a epidemie 
moru se už do našich zemí nevrátila (i když byla nahra-
zena pozdějšími epidemiemi cholery, španělské chřipky 
a nyní koronaviru). Holešovský morový sloup zřejmě pů-
vodně vypadal jinak – jeho trojstranný půdorys svědčí  
o tom, že to byl tzv. trojičný sloup, tedy že na jeho vrcho-
lu původně stálo sousoší svaté Trojice. Původní pískov-
cová socha ale zřejmě vlivem počasí hodně trpěla a byla 
poškozena, takže ještě během 18. století byla nahraze-
na sochou z vápence (mramoru), představující Pannu 
Marii. Ta zde stojí dodnes a i svým pozdně  barokním, 
„rozevlátým“ stylem  se liší od uměřeného raně barok-
ního stylu architektury i zbylých tří soch sloupu. Ale i tři 
sochy světců, stojící na zábradlí sloupu, nejsou všechny 
původní. Pravděpodobně z doby pořízení sloupu pochá-
zejí sochy sv. Rocha z Montpellieru (nejznámějšího svět-
ce – patrona chránícího proti morovým ranám, často 
zpodobňovaného se psem, který mu, když onemocněl 
morem a nacházel se opuštěn v divočině, nosil jídlo)  
a sv. Jana Nepomuckého (který sice není „morovým“ pa-
tronem, ale ve dvacátých letech 18. století byl zcela nej-
populárnějším svatým). Třetí socha, sv. Jana Sarkandra, 
holešovského mučedníka, zpodobněného s knihou, byla 
na zábradlí sloupu pořízena dodatečně, zřejmě nahradi-
la nějakého jiného svatého (Rochovým spolupatronem 
proti moru byl v 18. století sv. Šebestián, zpodobňovaný 
přivázaný u kůlu a probodaný šípy, který se často vysky-
tuje na morových sloupech), je stejně jako ostatní sochy 
z pískovce a rovněž velmi střízlivě provedená. Zajímavé 
je, že Jan Sarkander nebyl v době vytvoření jeho sochy 
na sloupu ještě ani svatořečen, ba ani blahoslaven, byl 
pouze církví uznaným mučedníkem – jeho umístění na 
sloup, který je vlastně pohledovým centrem náměstí  
a tedy Holešova ukazuje velkou úctu, které se mezi teh-
dejšími obyvateli našeho města těšil. Podle stylového 
rozboru sochy sv. Jana Sarkandra je jejím autorem To-
máš Šturm mladší (1734 – 1813), autory ostatních soch  
na mariánském sloupu neznáme – socha Panny Marie 
na vrcholu sloupu je pravděpodobně dílem některé  
vídeňské sochařské dílny.

Jestliže tedy v těchto dnech řešíme velké problémy, 
spojené s koronavirovou nákazou a pandemií, vzpomeň-

me našich předků, kteří žili nejen ve stejných, ale v ještě 
mnohem větších obavách o svůj život a zdraví (proto-
že morová nákaza byla ve většině případů smrtelná)  
a svůj strach a vděčnost za záchranu před hroznou 
nemocí vtělili do tak krásného díla, které nás oslovuje  
do dnešních dnů.

Karel Bartošek 

Dobré skutky
Do redakce Holešovska přinesla jedna občanka 

našeho města přiloženou fotografii a hádanku: Víte, 
kde se v současné koronavirové době v Holešově objevil 
opravdový rouškovník? Roušky na něm rostoucí mizely 
obratem. Jeho majitelka přes něj věnovala v uplynulých 
týdnech téměř tisíc kusů vlastnoručně ušitých roušek 
- a zcela zdarma. Nezištnou pomoc velmi obdivujeme  
a DĚKUJEME!!!

SPOLEČNOST
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Když je svět naruby, tak také náš závod pojedeme naruby
Deset let byli příznivci cyklistiky zvyklí, že se kaž-

dou poslední sobotu v dubnu koná závod horských kol 
Rohálovská padesátka. Letos si však musí ještě dlouho 
počkat. Pořadatelé ze Sportovního klubu Vesani.cz 
museli 11. ročník kvůli pandemii koronaviru přeložit  
z 25. dubna až na 19. září. Ředitel závodu Martin Koplík 
ale nezoufá a věří, že se oblíbený bikemaraton na Hané 
uskuteční.  

Co v současné době děláte?
Protože nejsem v lese, kde jsem posledních deset 

let každý rok v dubnu značil a obnovoval značení tratě 
Rohálovské padesátky, tak mám čas na dodělání restů 
kolem našeho rodinného domu. Zasadil jsem stromy  
a už mám také připravené dřevo na topení na příští zimu.

Jak vnímáte situaci kolem koronaviru?
Na všem špatném, je vždycky něco dobré. Svět se 

zpomalil a dává nám prostor na činnosti, na které nebyl 
dřív čas. Nechci, aby to vyznělo špatně, ale snažím si  
i toto období užívat.

Jaký má nepříjemný virus vliv na Váš pracov-
ní a sportovní život?

Mám čtyřletého syna. S ním jsem dvakrát v týdnu 
,,pracovně“ doma. Hry na policii a zloděje a být stavby-
vedoucím na pískovišti mi ovšem snížily produktivitu 
práce.

Jak jste přijal opatření o zákazu pořádání 
sportovních akcí v Česku?

 Počáteční opatření byla na místě. Už je ale na čase 
zase vracet sport do normálu. 

Kdy jste začal uvažovat a kdy jste se rozhodl 
letošní ročník Rohálovské padesátky přeložit?

To si přesně pamatuji. Bylo to v úterý 10. března, 
kdy v Česku začala zákazová opatření. Ještě týden jsem 
ale doufal, že se závod přece jenom uskuteční. Zároveň 
jsem však už hledal náhradní termín. Že se Rohálovská 
padesátka pojede 19. září jsem dal hned v polovině 
března do termínového MTB kalendáře. Je mi totiž jas-
né, že září a říjen pokud se život vrátí do normálu, budou 
sportovně a kulturně hodně nabité.

Jak vám odložení závodu zkomplikovalo si-
tuaci?

Vůbec ne. Jenom se mi povinnosti přesunuly z dub-
na na září.

Jak jste změnu řešil?
Stačilo obtelefonovat všechny zainteresované lidi. 

Ani s tímto nebyl žádný problém. Mezi lidmi je nyní víc 
ochoty.

Co jste měl všechno připravené?
 Většinu povolení, aby se Rohálovská padesátka 

mohla konat. Doprovodný program. Doma mám 800 
cyklistických brýlí pro účastníky závodu.

Jaké registrujete ohlasy na přeložení závodu 
na září?

Všichni to chápou. Zatím se nenašel nikdo, kdo by 
měl nějaké negativní připomínky.

Jak budou pokračovat přípravy na zářijový 
závod?

 Hodně úkolů je vyřízených. Ty zbývající budeme 
řešit ve stejném režimu. Mimochodem i teď v dubnu 
jsme měli oficiální projížďku trati, která se koná každý 
rok týden před závodem. Zúčastnili se jí ale jenom 2 bi-
keři. Já a místopředseda klubu Vesani.cz Pavel Nedvídek 
jsme jeli v dvoumetrovém odstupu. Loni se projížďky 
zúčastnilo 180 bikerů.

Budou v září nějaké změny v porovnání s dub-
novým závodem?

 Život a svět je letos v mnohém naruby. Proto se 
19. září 11. ročník Rohálovské padesátky pojede opačně 
proti směru klasické trati. To znamená, že k vidění bu-
dou jiné pohledy na lesy, Prusinovice, Holešov, okolní 
obce a Hostýnské vrchy.

Jak se Vám zářijový termín Rohálovské pade-
sátky zamlouvá?

Pozor! Vzhledem k momentální situaci kolem ko-
ronaviru v Česku ale ještě není vůbec jisté, že se závod 
uskuteční. Ovšem já a moji další kamarádi organizátoři 
jiných akcí jako třeba Holešovská regata, nebo Šela ma-
raton věříme, že na podzim už bude možné sportovní  
a kulturní akce pořádat.

S kterými bikery jste v kontaktu?
Na začátku roku jsem měl čest zajezdit si a trénovat 

s Jiřím Hradilem, Jiřím Slavíkem, Pavlem Žákem, nebo 
třeba s velkým talentem Vojtěchem Neradilem a doná-
torem české cyklistiky Daliborem Kmentou. Všichni se 
na letošní sezonu svědomitě připravují. Nemají ale kde 
tisíce najetých tréninkových kilometrů prodat.

Jakým způsobem si momentálně udržujete 
kondici?

Na kolo vyrážím s hobby cyklisty. Rezervní duši  
v batohu ale vystřídala plechovka s pivem. Momentálně 
je nejlepší přípravou pro nás dobrá nálada.

Při čem si ještě udržujete dobrou náladu?
V tenisových zápasech sice dlouhou dobu čekám na 

výhru, přesto se při nich odreaguji. Zároveň tím, že mě 
všichni poráží, zvedám náladu svým soupeřům.

Na co se v nejbližším období nejvíc těšíte?
Přítelkyni Simoně jsem slíbil, že dostavím terasu. Sy-

novi Martinovi, že uvidí moře. A v tenise na první letošní 
vítězství. Ale věřím jenom v dostavění malé rodinné terasy.

A na co se těšíte v oblasti cyklistky?
Až už se konečně pojede první letošní závod v našem 

regionu. A také na Tour de France. Při tomto nejslavněj-
ším silničním závodu budu fandit stáji s podporou Force, 
která je i hlavním partnerem Rohálovské padesátky.        

                                    rozhovor byl převzat z periodika 
Zlínský deník se souhlasem autora Lubomíra Hotaře

i dotazovaného Martina Koplíka

Letní kurz Křemílek 
a Vochomůrka
MC Srdíčko pořádá pro děti od 5 let 
letní kurz Křemílek a Vochomůrka
TERMÍN KONÁNÍ: 13. - 17. 7. 2020
MÍSTO KONÁNÍ: MC Srdíčko, Školní 1582, Holešov
DOBA KONÁNÍ: polodenní od 8 do 12 hodin bez oběda
CENA: 600 Kč 
Program zaměřen především pro předškoláky: pohybové 
hry, poznávání, tvoření, výlety, karneval, spoustu zážitků  
a překvapení. Lektorky: Mgr. Kateřina Jarkovská Němečko-
vá a Eva Fuksová. Přihlášky a podrobnosti v kanceláři MC 
Srdíčko, Školní 1582, Holešov nebo elektronicky: m.c.srdic-
ko@seznam.cz, www.srdickoholesov.cz. 
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Atletika Holešov je aktivní i během nouzového stavu!
Poslední týdny všem jasně ukazují, co je to skutečně 

nejdůležitější – zdraví. Pravidelný pohyb, nejlépe s úsmě-
vem na tváři, je bez debat jednou z nejlepších cest, jak své 
zdraví podporovat. Přesně v tomto duchu funguje dlouho-
době Atletika Holešov.

Ačkoliv nařízení a omezení, související s pandemií ko-
ronaviru, na několik týdnů doslova zmrazila chod celého 
společenského života, kolektiv trenérů holešovské atletiky 
našel i během těchto nelehkých dnů cestu, jak se svými 
svěřenci nadále pracovat: Klub svým členům pořídil pomůc-
ky pro domácí trénování, vzniklo množství video-tréninků  
a dalších námětů pro pohybové aktivity v době karantény.

Hned, jak to bylo možné, začaly opět společné 
tréninky, i když zpočátku ve velmi početně omezených 
skupinkách. Jednoznačným cílem klubu v tomto období 
je vytvořit dětem a mládeži možnost se věnovat tomu,  
co mají rádi – pohyb a sport.

jsou pravidelně zveřejňovány na klubovém webu, face-
booku a instagramu, kde nás můžete sledovat.

A vzkaz na úplný závěr? Hýbejte se – sportujte – po-
silujte svoje zdraví! A nezapomínejte při tom na slušnost  
a ohleduplnost ke svému okolí...

Jakub Hřib, šéftrenér klubu

Přesně v tomto duchu, tedy v pohybu, v pestré škále 
sportovních aktivit, a navíc v kolektivu prima kamarádů, 
je připravena nabídka letních táborů Atletiky Holešov. 
Pochopitelně bude nutné reagovat na další vývoj ce-
lospolečenské situace – tým táborových vedoucích je však 
připraven, a ve vypsaných turnusech už zbývají poslední 
volná místa... Podrobnosti nejen o táborech, ale i aktuální 
informace k tréninkům, stejně jako fotky či videa z nich, 
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100 let házené v Holešově /1919 - 2019/
Dějiny české házené ve fotografiích - 6. část

Družstvo mužů házené SK Holešov, vítěz národní ligy a mistr Česko-slovenska v sezóně 
1945-46. Zleva: Bohulil Matlach, Vladimír Bartošek, Vladimír Lochman, Vladimír Polívka, 
Rudolf Fuksa, Vladimír Pachl a Dušan Cvek. Snímek převzat z časopisu Holešovsko č. 3 - 
březen 2000, str. 17.

Ligový zápas SK Židenice - SK Holešov byl sehrán 23. dubna 1944 v Brně - Židenicích. Na 
snímku jsou všichni tři útočníci SK Holešov - hráči ve světlých dresech, zleva: Rudolf Fuksa, 
těsně po vystřelení, Vladimír Pachl a v brankovišti je Vladimír Lochman. Před návštěvou 
500 diváků zvítězil Holešov 9:4 (po poločase 4:4). Branky Holešova: Lochman 4, Fuksa 3, 
Pachl 2. Fotografii poskytl Jiří Ferenc, Bystřice p. H.

Texty zpracoval: Vlastimil Doležel

Mezizemské utkání Čechy-Morava 
bylo sehráno v Plzni dne 28. května 
1944. Za rozhodčím Krakovským 
vbíhá na stadion SK Viktoria Plzeň 
brankář Moravy Ženíšek (SK Boro-
vina Třebíč) a za ním Vladimír Pa-
chl (SK Holešov). Zápas sledovalo 
6 000 diváků a Čechy vyhrály 7:6 
(2:3). Fotografii poskytl Jiří Ferenc, 
Bystřice p. H.
Další mezizemské střetnutí Čechy-
Morava bylo sehráno dne 22. čer-
vence 1945 v Praze na stadionu AC 
Sparta na Letné. Před 5 000 diváky 
skončil zápas nerozhodně 7:7 (3:5 
pro Moravu). V sestavě Moravy 
hráli krajní obránci (záložníci) z SK 

Holešov Vladimír Bartošek a Zdeněk Bobalík. V nominaci čtyř útočníků - náhradníků Mo-
ravy byl i Josef Glatzner z SK Holešov. Následující mezizemské utkání Čechy-Morava bylo 
sehráno 9. června 1946 v Holešově.

Slavný útok házené SK Holešov v letech 1942-1946, 
na snímku zleva: Rudolf Fuksa,Vladimír Pachl  
a Vladimír Lochman.
Snímek převzat z regionálního půlměsíčníku MěÚ 
Holešov č.21, ze 17. prosince 1999 (str. 26).

Druhý snímek z přátelského utkání SK Bystřice p. H. - SK Holešov, které bylo sehráno na hřišti 
u sokolovny v Soudní ulici v Bystřici p. H. 25. dubna 1943. Na fotografii je tým SK Holešov, 
zleva: Vladimír Polívka, Vladimír Bartošek, Rudolf Fuksa, Oldřich Jedlička (?), Václav Koneč-
ný, Zdeněk Bobalík a Jiří Horžič, který do Holešova přestoupil o několik týdnů dříve právě 
z Bystřice p. H. V tomto zápase vyhrál Holešov 12:5. V sestavě holešovského týmu chyběli 
Vladimír Pachl a Vladimír Lochman. Fotografii dodal Jiří Ferenc, Bystřice p. H.

Družstvo mužů házené SK Holešov, vítěz moravské ligy a mistr Moravy při nástupu k první-
mu finálovému zápasu o titul mistra Čech a Moravy s KH Ikar Kukleny. Zleva: Josef Švagera 
- vedoucí, Vladimír Polívka - kapitán, Vladimír Lochman, Zdeněk Bobalík, Rudolf Fuksa, 
Vladimír Bartošek, Vladimír Pachl a Bohumil Matlach. Hrálo se 9. července 1944 před  
5 000 diváky a Holešov zvítězil 13:8 (10:4). Branky Holešova: Pachl 8, Fuksa 3 a Lochman 
2. Snímek převzat z časopisu Holešovsko č.1 - leden 2000, str. 24.

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040

 Sledujte 
webové stránky

 www.holesov.cz.



22 | holešovsko www.holesov.cz

PŘÍSPĚVKY

září 2019 | 5
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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

Zastupitelé potvrdili výstavbu nové nemocnice T. Bati ve Zlíně
V pondělí 4. května 2020 v opakovaném hlasování 

většina krajských zastupitelů potvrdila projekt nové ne-
mocnice. Byl jsem mezi těmi, kdo chtějí novou nemocnici. 
Proč?
• Realizace nové nemocnice neomezí pacienty
• Na projektu se pracuje bezmála tři roky, není pravdou, 

že není dostatečně připraven.
• Náklady na novou nemocnici jsou nižší, než na rekon-

strukci staré
• Termín realizace je kratší
• Nemocnice bude dopravně dostupnější včetně dostatku 

parkovacích míst
• Peníze promarněné na provizorní opravy staré nemoc-

nice, využije kraj na splátky úvěru nové nemocnice
• Nemocnice neohrozí rozvoj ostatních nemocnic, tedy 

ani kroměřížské, kde naopak probíhají a připravují se 
další významné investice

Chci: 
• Pro lidi co nejlepší zdravotní péči

• Moderní nemocnici, která přitáhne kvalitní personál
• Efektivnější provoz nemocnice
• Konec nejistoty personálu v nemocnici
• Konec neschopnosti zastupitelů vzít na sebe odpověd-

nost
Plně si uvědomuji rizika vyvolaná koronavirovou kri-

zí, přesto nemohu jinak. Zajištění zdravotní péče pro ob-
čany je jedna z nejdůležitějších povinností kraje. Současný 
stav nemocnice ve Zlíně je natolik kritický, že její udržení 
v provozu stojí nemocnici ročně 100 mil. Kč a čím déle se 

řešení bude odkládat, tím více promarníme prostředků. 
Kraj se miliardové investici stejně nevyhne. Nejistotou  
a nedobrým technickým stavem nemocnice trpí nejen 
pacienti, ale i personál. Zaměstnanci, kteří nevidí per-
spektivu a zlepšení situace, potom odcházejí, stejně jako 
pacienti, kteří si hledají péči v jiných nemocnicích, což je 
nevyčíslitelná a nenahraditelná škoda.

Ing. Pavel Karhan,
zastupitel Zlínského kraje za KDU-ČSL

Vyjádření k článku Karla Bartoška „Významná publikace o svatém 
Janu Sarkanderovi“

Uvedený článek vyšel v dubnovém čísle měsíčníku 
Holešovsko. Bohužel se k němu musím kriticky vyjádřit, 
neboť není jen agitkou o Sarkanderovi, ale týká se nás, 
občanů Holešova, kteří mají trochu jiný názor. Není to totiž 
poprvé, co pan Bartošek v souvislosti s problematickou 
historickou postavou Jana Sarkandera, neopomněl deho-
nestovat ty obyvatele Holešova, kteří mají odlišný pohled 
na tuto věc. Jeho tón je natolik netolerantní až agresiv-
ní, že přímo kopíruje slogan padesátých let: „Kdo nejde  
s námi, jde proti nám.“ Vím, některým zacukají koutky úst 
nad tím, že to vyslovuje členka KSČM, ale věřte, že toto 
srovnání je adekvátní a upřímné. 

Dovolte, abych citovala některé pasáže z uvedeného 
článku: 

„Bohužel devastující působení minulého režimu cíle-
ně zasáhlo i řadu jinak soudných spoluobčanů, kteří byli 
vychováváni v rámci povinné ateistické výchovy k nedů-
věře vůči všemu náboženskému a k odporu k výrazným 
osobnostem a považují Jana Sarkandera za problematic-
kou či dokonce negativní postavu. V každém případě se 
ale jedná o osobnost celosvětového významu a úcty, tedy 
o nejznámějšího a nejvýznamnějšího Holešováka.“

 No, to už je opravdu silná káva. Znamená to, že obča-
né dříve narození nemají nárok na zdravý rozum – tedy na 
svůj vlastní názor navíc doložený historickými fakty a stu-
diem jiných materiálů, než jaké vnucuje stále dokola pan 
Karel Bartošek? A ptám se: „V kterém režimu a prostředí 

vyrůstal autor tohoto článku?“ A když toto pominu, kde 
je úcta tohoto, rádoby neomylného historika, k uznáva-
ným autoritám, které se 17. stoletím podrobně zabývaly 
a napsaly řadu fundovaných a historicky nezpochybnitel-
ných knih, studií, skript… A jsou mezi nimi univerzitní 
profesoři jako například František Hrubý narozený roku 
1887 – tedy rozhodně ho nevychovávala „povinná ateis-
tická výchova“, který svou studii o Janu Sarkanderovi končí 
slovy: „Sarkander nepatří k žádným velkým dějinným du-
chům Moravy a lze v něm viděti spíše neústupného člena 
katolické české generace, která počátkem 17. století svým 
jednáním přímo hnala český život ke katastrofě.“ Takže  
i tento závěr má hodně daleko ke slovům Karla Bartoška, 
že Sarkander je osobnost celosvětového významu…

Podobně se o Janu Sarkandrovi vyjádřil i další uni-
verzitní profesor - nedávno zesnulý Josef Válka, či historik 
a archivář dr. Pavel Balcárek. A nezapomeňme na Jana 
Amose Komenského, který jako současník Sarkandra po-
psal, co se dělo tenkrát v Holešově ve svém díle „Historie 
o těžkých protivenstvích církve české“: „…aby kdo tam 
byl strčen, ani ležeti, ani seděti, ani státi nemohl pro úz-
kost, ale sehnutý a zkřivený, k odpolu ležícímu podobný, 
s přihrbeným hřbetem, jakoby na poly visel, takže sotva 
bylo možno na dvě nebo tři hodiny to sevření trpěti, když 
žíly křehly, oudové všickni se třásli, mysl pak teskností  
a strachem mdlela. Přicházeli mezitím, kteří se doptávali, 
chtěl-li by dobrovolně katolické náboženství přijíti? Mnozí 

vidouce, že ti klamem spokojeni býti chtějí, odpovídali,  
že tak ano. Prostější a horlivější odpírali a zas do té mu-
čírny musili, dokud by, že již dobrovolně přestupují, nese-
lhali…“ Doufám, že Komenskému pořád ještě můžeme 
věřit…

Kde bere pan Karel Bartošek tu bohorovnost, že je-
dině jeho tvrzení je správné? Jako křesťan – katolík by 
měl znát především větu katolického učence, scholastika 
13. století Tomáše Akvinského, který řekl moudrou větu: 
„Bojím se člověka, který čte jen jednu knihu.“ Myslím, 
že by autor článku měl o ní hodně přemýšlet. Možná by 
tak pochopil víc a jeho pohled na věc nebyl tak zkreslený 
a zúžený. Nebo se snad bojí vyslechnout něco jiného…? 
Navrhuji vyslechnout všechny strany, třeba pozvat na 
přednášku spisovatele Josefa Špidlu, který se ve své knize 
„Krvavý měsíc nad horou Liliavou“ rovněž zabýval posta-
vou Jana Sarkandera a jeho bratra Mikuláše. 

 Rozhodně nechci polemizovat o publikační činnosti 
pana Karla Bartoška a jeho agitkách o kontroverzní posta-
vě Jana Sarkandera. Je to věc jeho a redakce, která nese za 
obsah měsíčníku odpovědnost a dává mu prostor. Rozhod-
ně se však ohrazuji vůči osočování a dehonestování obča-
nů, majících jiný názor. Podobné články mají až zastrašo-
vací charakter. A jistě se mnou budete souhlasit, že tyto 
doby jsou, zaplať pánbu, opravdu, ale opravdu za námi.

Ludmila Hřeben Štaudnerová



květen 2020 | 23

Vychází 20. května 2020. Periodický tisk územního samosprávného celku. 
Vychází v Holešově 12x ročně. MK ČR E 12040. 

Vydavatel: město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČ 00287172. 
Tisk: TYPOservis Holešov, náklad 6 000 ks. Redakcí nevyžádané rukopisy a neotištěné 
příspěvky nevracíme ani se k nim nevyjadřujeme. Za věcnou správnost článků odpo-
vídají jednotliví autoři. Adresa redakce: HOLEŠOVSKO, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 
769 01 Holešov. Redakční uzávěrka vždy 5. den daného měsíce. Redakční rada si vy-
hrazuje právo nezařadit příspěvky zaslané po uzávěrce. Kontakt: Bc. Hana Helsnerová,  
tel.: 774 359 921, e-mail: hana.helsnerova@holesov.cz; www.holesov.cz

Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Muzikanti vylákali lidi na balkóny i do ulic 
Když sváteční deštivé ráno proťaly tóny dechových 

nástrojů, začala se otevírat okna a na balkóny začali vy-
cházet potěšení senioři, byl to jeden z nejhezčích zážitků 
posledních dnů. Postarali se o něj muzikanti Holešovské 
muziky, kteří se vydali napříč Holešovem, aby potěšili 
všechny, kteří se už dlouho nedostali do společnosti, 
a nemohli si užít žádný kulturní zážitek. I přes mírnou 
nepřízeň počasí zahráli muzikanti na všech plánovaných 
i neplánovaných stanovištích. Na všech místech se setkali 
s vlídným přijetím a odměnou jim byl zasloužený pot-
lesk z balkónů. Děkujeme muzikantům za to, že Holešov  
po dlouhé době ožil. Děkujeme také SDH Holešov a panu 
starostovi za přepravu muzikantů z místa na místo. 

Májové vyhrávání pokračovalo odpoledním předsta-
vením dechového kvintetu Brass Q, který hrál z balkónů, 
věže i oken městských budov. Potěšili jsme se tak krás-
ným hudebním pásmem, které znělo v blízkosti Městské 
knihovny, farního kostela, zámku i Městského úřadu.

Poděkování patří všem skvělým hudebníkům i všem, 
kteří tento krásný projekt, jenž pro své občany připravi-
lo město Holešov, podpořili. Doufáme, že jsme přinesli 
radost do mnoha domácností, a že jsme se tak společně 
hezky naladili na lepší časy, na které už se pomalu začíná 
blýskat. 

Hana Helsnerová

foto: Hana Helsnerová, Karel Bartošek

KULTURA 



Svatba v době „rouškové“
Láska nejen hory přenáší, ale také nouzový stav pře-

konává. O tom nás přesvědčili snoubenci, kteří se rozhodli 
uzavřít manželství rouškám navzdory. Od 20. dubna byly 
povoleny menší svatby s účastí maximálně 10 osob,  
a tak se také v Holešově jedna taková menší (jako úplně 
první v nouzovém stavu) svatba uskutečnila. Snoubenci 

si pro tento životní krok zvolili krásné prostranství zá-
mecké zahrady. Novomanželům přejeme mnoho štěstí.

V rámci uvolňování jsou sice obřady povoleny, sva-
tebčané však musí počítat s tím, že rouškám ani dezin-
fekci se nevyhnou. Pozitivem je, že ženich s nevěstou 
jsou od roušek osvobozeni. Nutností je také dodržování 

odstupů s výjimkou osob sdílejících domácnost novo-
manželů. Další uvolňování opatření pro svatební obřady 
proběhlo 11. května. Od tohoto data může být na svatbě 
přítomno až 100 osob.

Hana Helsnerová

Připomínku 75 let od osvobození Holešova ozvláštnily 
balkónové koncerty

Uběhlo 75 let od osvobození Holešova. Poslední ně-
mecké jednotky jej vyklidily v noci na 6. 5. 1945. Posled-
ní tragická událost války se ale stala 6. května podvečer. 
Československá spojovací nedopatřením zamířila k Ry-
micím tehdy ještě obsazenými německými jednotkami 
a tam se dostala do nečekané kulometné palby.

Tyto události jsme si připomněli pietními akty a kla-
dením květin k pomníkům a pamětním deskám. Zástup-
ci města a vlastivědného kroužku nejprve uctili památku 
ve Všetulích, Količíně, Rymicích, Tučapech a Dobroticích. 
Čestnou stráž u pomníků držel uniformovaný předseda 
Vlastivědného kroužku Jan Machala. V odpoledních 
hodinách se pak konal tradiční pietní akt na městském 
hřbitově v Holešově, kde květiny k pomníku padlých po-
ložili také zástupci jednotlivých politických stran, spolků 
a organizací.

Připomínku výročí 75. let od konce 2. světové války 
letos ozvláštnily unikátní balkónové koncerty žáků ZUŠ  
F. X. Richtera Holešov, kteří předvedli svůj talent hlavně 
svým sousedům. Se svými hudebními nástroji a hlasiv-
kami vystoupili na balkóny, do oken a do zahrad, odkud 
se krásné tóny rozléhaly téměř do všech koutů Holešova. 
Tento milý projekt se těšil velkému zájmu posluchačů, 
kteří žákům naší „zušky“ posílali potlesk doslova z bal-
kónu na balkón. Děkujeme všem mladým muzikantům, 
že nám opět nabídli kousek kultury, která už nám všem 
velmi chybí. Budeme doufat, že se právě zrodila nová 
holešovská tradice.

Děkujeme také všem, kteří se zúčastnili pietních 
aktů. Je důležité si historii připomínat.

Hana Helsnerová
Při této příležitosti vznikla také speciální reportáž Českého rozhlasu o tragické události u Rymic, která se také pojí  
s 6. květnem 1945 a osvobozovacími akcemi v našem regionu. K poslechu je na webových stránkách zlin.rozhlas.cz


