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Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Zámek ožívá kulturou i přípravami na sezonu
Čisté město bude vítat jaro

Nelly Billová zahájila výstavu fotografií
Vernisáží v přátelské atmosféře byla zahájena výstava cestovatelských fotografií Nelly Billové, umístěná
v arkádách holešovského zámku. K vidění jsou snímky
z Islandu i švýcarských Alp, všechny poutavé a velmi
osobité. Hudebním doprovodem jí v tento podvečer byla
vlastní skupina Corda Magico. Nelly Billová tak při vernisáži návštěvníkům představila propojení svých dvou
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světů – světa fotografie a světa hudby. Jeden ten druhý
prý velmi ovlivňuje a inspiraci pro skládání písní nachází
právě na svých cestách.
Všechny přítomné také autorka fotek seznámila
se zákulisím jejich vzniku, kdy spolu s dalšími fotografy
zažívá při zájezdech mnohá dobrodružství. Připojila také
několik úsměvných příběhů a doporučení, kde hledat

„ráj pro fotografy“. Už nikdo z nás nepochybuje, tím rájem je Island a jsou jím i Alpy.
Výstava fotografií Nelly Billové bude v arkádách
volně přístupná do 31. března, a to od pondělí do pátku
od 8 do 17 hodin a v sobotu od 8.30 do 16 hodin.
Hana Helsnerová

www.holesov.cz

ÚVODNÍK STAROSTY

Jaro dvojkového roku bude pozitivní, přičiníme-li se ale sami...
Vážení a milí čtenáři a přátelé Holešovska,
vstupujeme do zcela odlišného období, které nás
provázelo od loňského podzimu a poslední dvě prošlá
léta. Proto nás při „rozjezdu“ roku 2022 čeká řada výzev,
změna současného životního rytmu a především návrat
k obvyklému a dřívějšímu způsobu života.
Podobně i město Holešov vstupuje do období, kdy
se navrátí společenský život k „normálním kolejím“
či alespoň oblastem, jež nám umožní klidný a přitom
aktivní život.
Letošní rok je dvojkový a zkusme alespoň trošku
věřit pozitivním numerologickým předpovědím. Protože schopnost vcítit se, mít dar pochopení pro různorodosti, vnímat protiklady, to jsou schopnosti spojené
s dvojkou. A dnešní doba a my právě tyto skutečnosti
velmi potřebujeme, abychom důstojně obstáli v tomto
rozháraném světě.
„V neštěstí se ukáže moudrost, ve štěstí pokora,
v bídě trpělivost, ve smrti bohatství.“ - F. Schiller; „Kdo
nechce a může v nic doufat, ať nad ničím nezoufá.“ Seneca; a „Když nás opouští naděje, držme se trpělivosti.“ - Th. Fuller.
NADĚJE, KOCOVINA, VYSTŘÍZLIVĚNÍ…
Ani se nám nezdálo, že pandemická doba vezme
takový obrat. Tak jako k nám covidová nákaza přišla – v předjaří roku 2020 – tak také podobně rychle
odchází. Velká škoda je v tom, že současní preferovaní
epidemiologové a média či politici nás vedli a dovedli
do situace, kdy se společnost musí vyrovnat nejen se
všemi vlivy a důsledky epidemie, ale pro svůj další
rozvoj a schopnost fungování i s mnoha předsudky.
Čeká nás tedy nelehké údobí vyrovnávání se. Ale nejen s nepříjemnou epidemií, ale také s přístupem ke
svému zdraví, ke svému okolí, k svým rozhodnutím,
spoluobčanům, názorům a svobodě. A v této situaci je
velmi důležitá tolerance, pochopení, nadhled, dobrá
vůle, odpuštění či dokonce zapomnění.
ŠPANĚLSKÁ CHŘIPKA – ROKY 1918 AŽ 1920
Srovnávat epidemii španělské chřipky a covidu 19
je asi troufalé, ale mají podobný průběh. Španělskou
chřipku dovezli do Evropy američtí a kanadští vojáci,
jež měli posílit západní frontu v roce 1918 - vir této
chřipky pochází také z východní Asie. Poté se rozšířila velmi rychle do všech zákopů obou válčících stran
a evropských zemí a také Španělska, které jako neutrální stát epidemii oficiálně přiznalo. Zpočátku se
nakazili mladí lidé. Potom v dalším roce se rozšířila do zemí celého světa a postupně se staly jejími
obětmi i starší lidé nebo ti, jež byli oslabeni jinými
nemocemi.
Infekce covidu má opačný průběh a po starších
generacích prochází nyní mladšími ročníky a dá se říci,
že promořuje celou společnost. Očkované s mírnějšími příznaky i neočkované. Nejtěžší příznaky mají lidé
s dalšími zdravotními problémy a ti starší. A pokud

bychom si alespoň trochu vzali ponaučení z let 1918 až
1920, tak letošní rok by měl být posledním obdobím,
které po promoření může výrazněji ovlivnit nepříznivou zdravotní situaci společnosti a také její fungování
i s cestováním a aktivitami.
Bohužel ale Evropu ovlivňují další velmocenské
ambice a napětí na východě kontinentu. Po pandemii
tak máme další důvody k obavám.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT MĚSTA A 700 LET
S možností uvolnění protiepidemických opatření
vstupuje město do období, kdy veškeré spolkové iniciativy budou opět podporovány a bude třeba se zapojit
k obnovení společenského a kulturního života i aktivit
v oblasti sportu. Je to nyní skutečně na nás, abychom
navrátili společnost do dřívější podoby, aby nedocházelo k projevům a činům, jež pocházejí z deprese, nedocenění a beznaděje.
To, že si trošku paradoxně připomeneme podruhé výročí, jež můžeme uvést jako povýšení městečka
Holešov na město - tedy 700 let města - berme jako
možnost se spojit a uvědomit si, že Holešov je více než
700 let městem a před tím byl významným obchodním
centrem a místem na přechodu tehdejší řeky (Rusava)
na stezkách, kde se setkávali obchodníci a doplňovali
svými aktivitami tzv. jantarovou stezku – tedy spojení
severu Evropy s jihem.
První zmínky právě o Holešovu spadají do doby
první poloviny12. století, i když vykopávky především
z oblasti letiště (průmyslová zóna) a dokonce z dalších
míst v okolí (Všetuly, Pravčice apod.), vypovídají o tom,
že holešovské roviny byly obydleny už v „předhistorických časech“. Dokonce některé velmi významné poznatky vypovídají o tom, že se na Holešovsku nacházely studny, jež místní obyvatelé používali k čerpání vody
– údajně používání podzemní vody vedlo díky svému
složení k mentálnímu rozvoji lidského společenství na
rozdíl od společností, jež používaly povrchovou vodu.
Ale o tom se můžeme více dozvědět např. i v nové expozici muzea Holešova, které bude počátkem května
na zámku otevřeno.
INVESTICE A OMEZENÍ DOPRAVY
Jistě si již obyvatelé a návštěvníci města uvědomili
některá omezení, jež souvisejí s některými investičními akcemi města a developerů.
Stále je třeba počítat s omezením dopravy v ul.
Grohova, kde v části s napojením a na ul. Očadlíkova
a Samostatnost probíhá budování nového parkoviště. Touto stavbou bude ulice Grohova dokončena
a předpokládá se, že v následujícím roce proběhne po
zemních pracích spol. VaK oprava ulice Očadlíkova, podobně jako i v letošním roce budou zahájeny práce na
rekonstrukci ulice Plačkov (chodníky, komunikace, VO).
Další plánovanou investicí v letošním roce je vybudování parkoviště v ul. Tovární naproti Sport centra, kde
je již vybudován lapol (odlučovač ropných látek). Před-

pokládá se, že parkoviště bude vybudováno i s komunikací a propojením k sídlišti U Letiště. Ale o investicích
více příště.
PŘEDJAŘÍ A DÁL?
Doufám, že se všichni s nadějí díváme do budoucnosti a doufáme, že jarní sluníčko přinese optimistický
náhled do dalších měsíců a také celkově do roku 2022.
Poděkování si zaslouží všichni obyvatelé města a provozovatelé různých objektů za údržbu veřejného prostranství, provoz kluziště, organizování společenského
dění či velmi úspěšné tříkrálové sbírky.
A opět připomínám, že každou středu od 15 do 17
hodin se můžeme setkat v neohlášených schůzkách na
městském úřadu.
POZVÁNKA – MASOPUST NA HOLEŠOVSKU
A V HOLEŠOVĚ
Sobota 26. února s průvody masek
• Všetuly celý den – sraz masek v 9 hod.
Pochovávání basy v 16 hod., sál SVČ TyMy
Pořádá spolek Všetuláci sobě
• Dobrotice – sobota 26. února po celý den
Pochovávání basy v areálu Sádek v podvečer
• Količín – sobota 26. 2. od 13 hodin
• Tučapy – sobota 26. 2. od dopoledne
• Žopy – sobota 5. března po celý den
HOLEŠOV – MASOPUSTNÍ ODPOLEDNE
Neděle 27. února náměstí Dr. E. Beneše od 14 h.
Hraje Holešovská muzika a otevřeny budou s občerstvením stánky na náměstí a přijde i medvěd…
ROHÁLOVSKÁ 10
Sobota 5. března dopoledne a v poledne
Běh Prusinovice - Tučapy a zpět
ZÁMECKÁ NOC
Press, diskotéka, rokotéka
Zámek sobota 5. března od 20 hod.
Velký sál, Drive Club a balkonový sál
VEČER SÓLISTŮ
Holešovský komorní orchestr a hosté
26. března v 17 h. – zámek, sala terrena
Vážení spoluobčané, dovolím si vám popřát pohodový zbytek únorových dnů, oslavme masopust a přivítejme prosluněným způsobem příchod jara. A mysleme
na život jako Robert Fulghum: „Věřím, že fantazie je silnější než vědění. Že mýty mají větší moc než historie.
Že sny jsou mocnější než skutečnost. Že naděje vždy
zvítězí nad zkušeností. Že smích je jediným lékem na
zármutek. A věřím, že láska je silnější než smrt.“
Rudolf Seifert
starosta
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700 let města Holešova budeme slavit po celý rok,
oslavy zahájíme 22. března
Velké oslavy 700letého výročí našeho města budou
rozprostřeny do celého roku. Zahájíme je 22. března
přednáškou Doc. Mgr. Dalibora Janiše PhD., od kterého
se dozvíme, jak to s naším městem vlastně celé bylo.
Přednáška nese název Holešov ve 13. a 14. století aneb
Jak se Holešov stal městem. Máme velké štěstí, že jsme
našli vhodný termín v nabitém kalendáři doktora Janiše
a můžeme se tak těšit na opravdu obohacující přednášku
kapacity ve svém oboru.
V květnu budou následovat Dny města, které budou
doslova nabité kulturními, vzdělávacími, sportovními
a hudebními akcemi. Žít bude náměstí, zámek i zahrada.
Těšíme se, že se zapojí spolky, školy i veřejnost.
Konkrétní program celých oslav ještě neprozradíme, dramaturgii ale nastínit můžeme. Každý den bude
věnován jednomu století, a tak se naší historií můžeme

pomyslně den po dni „projít“. Nebudou chybět koncerty
místních kapel, zahájení výstav, divadelní vystoupení,
besedy…
Oceníme osobnosti města za loňský rok, rozdáme
granty, za velké spolupráce se ZUŠ Holešov oživíme Masné krámy, bude se sportovat a mnoho dalšího. Velkým
mezníkem bude slavnostní otevření Městského muzea,
které po dvanácti letech bude mít opět své vlastní prostory. V průběhu oslav budou zahájeny hned tři výstavy,
z nichž jedna bude opět outdoorová. Spolu s Technickými službami se zaměříme na ekologii a správné třídění
odpadu.
Hlavní série oslav pak vyvrcholí velkolepou komickou operou Prodaná nevěsta, ke které se bude vázat
půvabný doprovodný program. To celé se připravuje do
zámecké zahrady.

Podrobný program Dnů města připravujeme do dalšího vydání Holešovska. Už teď si ale můžete naplánovat
a zarezervovat termín od 5. do 15. května.
Hana Helsnerová

Výzva
Dovolujeme si oslovit pamětníky prvních
oslav výročí Holešova z roku 1972, kteří pořídili
nebo jsou majiteli fotografií této události, zda by
byli ochotní tyto fotografie poskytnout pro převedení do elektronické verze. Připravujeme prezentaci těchto snímků, aby občané mohli společně zavzpomínat. Obracejte se, prosím, na e-mail hana.
helsnerova@holesov.cz. Děkujeme.

10letá Holešovská Regata oslaví narozeniny společně
se 700letým Holešovem!

Velké změny v zámecké zahradě
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cích tůní, obnovu stavidel, nové napájení rybníku Kačák,
opravu kaskády, zpevnění břehů atd. Náklady na samotnou opravu náhonu dosáhly k devíti milionům korun, dotace z MŽP činila sedm milionů korun. Dalších tři miliony
korun stály přípravné práce.
O provoz mlýnského náhonu a o zámecké rybníky se
nyní budou starat Technické služby Holešov. „Budou mít na
starosti napouštění rybníků, hlídání hladin tak, aby voda
nepřetékala nebo naopak nechyběla a nedocházelo k úhynu ryb. Dále máme v rámci nátoku nové měření průtoku,
abychom věděli, kolik vody odchází z Rusavy do zámeckého
vodního systému,“ upřesňuje starosta města Holešova Rudolf
Seifert.
V zámecké zahradě byl, jak už jsme psali dříve, obnoven ovocný sad, vybudován byl odpočinkový altán
a probíhá revitalizace zeleně.
Hana Helsnerová

Proč máme rozkopanou
zahradu?
Neunikly nám velké změny v zámecké zahradě. Některé jsou patrné na první pohled, o jiných možná mnozí
ani nevěděli. Pojďte se s námi podívat, co je nového,
co se buduje a kolik to celé stálo.
LE

w

w

Holešovská zámecká zahrada nyní hostí kromě návštěvníků těžkou techniku, která provádí náročné výkopové práce. Jedná se o vybudování nového odvodu vody
ze zámeckých rybníků. Díky tomuto řešení se voda bude
vracet nejkratší cestou přímo do toku řeky Rusavy místo
protékání kanalizačním řadem města, jako tomu bylo
doposud. Práce probíhají už více než měsíc a ještě budou
přibližně stejnou dobu probíhat. Dále bude následovat
úprava terénu tak, aby zahrada byla připravena na hlavní
turistickou sezonu. Tato etapa si vyžádala finanční prostředky ve výši necelých dvou milionů korun.
Plynule tak navázala na opravu mlýnského náhonu
v zámecké oboře od vantroků přes Rusavu k nátokovému
objektu, což byla investice, vyžadující pečlivou přípravu
a snadné nebylo ani samotné provedení. Opravu mlýnského náhonu se podařilo dokončit koncem minulého roku.
Obnášela úpravu koryta, vybudování a obnovu odkalova-

„Výstava plakátů Pavla Botky bude zdarma přístupná i návštěvníkům Holešovské Regaty ve dnech jejího
konání, tedy v pátek 17. a v sobotu 18. června 2022. Kromě skvělých kapel, jako jsou No Name, Mirai, Queenie,
Čechomor a další hvězdy tak divákům tradičně nabídneme i doprovodný program spojený s prohlídkami zámku
a aktuálních výstav. Chybět nebude ani tradiční přehlídka netradičních plavidel, přejezd lávky a další atrakce pro
malé i velké diváky. Už se na všechny fanoušky po dvouleté vynucené pauze moc těšíme!“ dodal Žáček.
Vstupenky jsou k dostání v Holešově v místním
městském informačním centru a také v síti Ticketportal.
V platnosti zůstávají i ty, které byly zakoupeny na odložené ročníky 2020 a 2021. Veškeré informace o cenách
vstupenek a programu festivalu jsou zveřejňovány na facebookové stránce a na webu www.holesovskaregata.cz.
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atraktivity pro cestovní ruch, protože se sem sjíždějí lidé
z celého Česka, mnohdy i ze zahraničí. My se to Holešovu
snažíme vracet odpovědností a poctivou pořadatelskou
prací s péčí o pronajaté prostory zámeckého parku. Hrdě
můžu prohlásit, že za dobu konání festivalu jsme nezpůsobili zahradám žádnou fatální škodu a areál předáváme
zpět vždy v perfektním stavu,“ uvedl ředitel festivalu
Michal Žáček.
Že to bude ročník výjimečný, napovídá i nový
grafický styl, který pořadatelé představili svým fanouškům právě v těchto dnech. Autorem nového vizuálu je
plzeňský výtvarník, ilustrátor a grafický designér Pavel
Botka. Práci tohoto nadaného a velmi plodného grafika
bude možno blíže poznat na výstavě jeho plakátů, která
v Holešově proběhne od 1. června v prostorách zámeckých sálů.

S

Po dvouleté přestávce se do holešovských zámeckých zahrad vrátí oblíbený hudební festival Holešovská
Regata, který bude letos v červnu slavit se svými fanoušky desáté narozeniny. Výročí oslavovaných na letošní Regatě ale bude více, protože město Holešov, které je od
začátku místem konání festivalu a letos i spolupořadatelem, zároveň slaví 700 let od povýšení na město.
„Bez Holešova a jedinečného areálu zahrad by Holešovská Regata nebyla tím, čím je, a to nemyslím pouze
název! Od prvního ročníku, který se konal v roce 2011,
máme s městem skvělé vztahy. A to nejen s jeho obyvateli, kteří tvoří velkou část každoročního publika, ale
i s vedením města. Pánové starostové Janalík, Svoboda
a v současné době pan Rudolf Seifert se svými kolegy
festival vždy podporovali jako vítanou akci pro místní
občany, ale i jako formu propagace Holešova a jeho

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

www.holesov.cz
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Kluziště plní svůj účel, dorazilo už přes 5 tisíc lidí
Holešov v zimní sezóně opět nabízí veřejnosti
možnost ledního bruslení. Kluziště na Orelském hřišti v ulici Zlínská je sice mimo centrum města, ale své
příznivce si našlo a plní tak svůj účel na sto procent. Za
dva měsíce provozu jej navštívilo více než 5 tisíc lidí.
Platících jednotlivců dorazilo 4 625, dalších 66 skupinek

si přišlo zahrát hokej a oblíbené bylo kluziště i u školáků,
kterých jsme na ledě přivítali na 400. Populární je také
nedělní školička bruslení, v rámci které se desítky malých bruslařů hravou formou zdokonalují v bruslařském
umění. Malé sportovce neodrazuje mrazivé počasí ani
vítr a trenéři z nich mají velkou radost.

Provoz kluziště je jistý do konce měsíce února
a v jednání je také možnost provozu do poloviny března.
Vše se bude odvíjet od počasí, zájmu bruslařů a dalších
aspektů. O výsledku jednání budeme včas informovat.
Hana Helsnerová

Tradiční akce, kdy „Čisté město vítá jaro“, se připravuje i letos
Město Holešov se již čtvrtým rokem pod heslem „Čisté město vítá jaro“ snaží, aby jeho
nástup v našem městě doprovázela uklizená prostranství a čisté ulice. Do této myšlenky se
snažíme zapojit také veřejnost, která obvykle s nadšením přikládá ruce k dílu. Díky zapojení
spolků, škol, kolektivů firem, organizovaných skupin i mnoha jednotlivců se daří uklidit velkou
část města i jeho okolí. Cílem akce je nejen ušetřit finanční prostředky za úklid města, ale hlavně
probudit ve společnosti zájem o prostředí, ve kterém žijeme.„Spolky tak mohou městu symbolicky poděkovat za finanční podporu, která je jim v hojné míře na podporu jejich činnosti městem v rámci akce milion věnována,“ doplňuje iniciátor akce a místostarosta města Pavel Karhan.
Dobrovolníci, kteří se do úklidu zapojí, si mohou zažádat o zapůjčení pracovního nářadí. O koordinaci prací se bude starat odbor správy nemovitostí v čele s místostarostou města, který má na starosti úklid a údržbu veřejných prostranství. Letošní úklidová akce bude
probíhat v týdnu od soboty 26. března a vyvrcholí v sobotu 2. dubna, kdy bude probíhat
celostátní akce Ukliďme Česko, ke které se taktéž každoročně připojujeme.
Harmonogram bude vyvěšen na webu města www.holesov.cz a na oficiálním FB profilu města @holesov. Předem děkujeme za spolupráci.
Hana Helsnerová

Vážení občané, dovoluji se na Vás obrátit s výzvou k již tradičnímu jarnímu úklidu
veřejných prostranství po zimě. Akce bude probíhat v týdnu od 26. března do 2. dubna. Uklízet ve svém okolí můžete samostatně, ale v rámci svých ulic, spolků, škol nebo
firem můžete vytvořit i skupinky a pracovat společně. Osobně s kolegy z odboru správy
nemovitostí jsme připraveni zapůjčit potřebné nářadí a koordinovat Vaši práci. Pokud
budete chtít pomoct nad rámec svého okolí, rádi Vám přidělíme další konkrétní lokalitu
v našem městě. Jde nám především o vyhrabání trávníků a vyčištění obrubníků. Výhrabky a smetky budou po dohodě odváženy pracovníky Technických služeb.
Díky Vaší pomoci bude naše město krásnější a ušetřené prostředky za tento úklid
můžeme vynaložit na další zvelebování našeho města.
Předem Vám děkuji za Vaši pomoc.
Ing. Pavel Karhan, místostarosta odpovědný za čistotu a údržbu města
tel. 603162605, email: pavel@karhan.cz

Jednání o parkovišti v Americkém parku
které vytváří ve snaze dosáhnout finanční dotace na obnovu zeleně a cestiček v parku. Pevně doufáme, že město
bude v žádosti o dotaci stejně úspěšné, jako například při
zdařilé revitalizaci zámecké zahrady.
Mgr. Jakub Nevřala
Předseda spolku Proud

D49 Bude? Nebude?
Ptali jsme se na momentální stav zdánlivě nekonečného
příběhu s názvem D49. Zajímaly nás také finance i termíny.
Po mnoha odkladech a přerušeních se v prosinci loňského roku znovu rozjela výstavba tolik diskutované dálnice, vedoucí z Hulína do Fryštáku, dálnice D49.
Těžká technika na mnoha místech v okolí Holešova
připravuje terén a shrnuje ornici, jinde dochází k vyměřování. Počasí zatím tyto úkony umožňuje, a tak práce vypadají
nadějně. To je samozřejmě teprve začátek. Hotovo by mělo
být na podzim roku 2024.
Jedná se sice o „pouhých“ 17 km, ovšem tyto kilometry dálnice by mohly zásadně ulevit dopravě v našem městě.
Proto budeme netrpělivě a pečlivě sledovat průběh celé výstavby a nabízíme reportáž Holešov TV.
Hana Helsnerová
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nebylo, je fakt, že budova TJH byla záhy prodána do rukou
soukromého vlastníka. Z toho pak vyplývá, že náš spolek
nemůže nijak zasahovat do záměrů soukromých vlastníků.
Proto Vaše návrhy „ať děláme něco se zarostlou Házenou“ nejsme schopni řešit. Naopak nás ale zajímají záměry
na pozemcích města, konkrétně prohlášení o potřebě budovat parkoviště v zadní části parku, když dle našeho názoru územní plán, zde povoluje „převážně“stavbu sportovišť.
Pokud se ale původní budova mění na „sportovně“ bytové jednotky, chceme vědět my i jako zástupci dotazující
se veřejnosti: co záměr tvorby parkoviště obnáší, komu má
primárně sloužit, kolik plochy parku zabere, jaký materiál
bude použit, bude parkoviště oploceno? Co to přinese parku
a veřejnosti? Bude nějaká kompenzace? Proto jsme vyvolali
jednání se zástupci města a jsme rádi, že již máme přislíbený termín setkání k tomuto tématu, ve kterém je pověřenou
osobou pan místostarosta Milan Roubalík (ODS).
Naše představa je i ta, že pokud v parku budou probíhat
nějaké výkopové práce, mohlo by město, či soukromý investor pomoci s dlouhodobým problémem: vyřešení nedostatečného veřejného osvětlení a s tím příprava na kamerový
systém. Bylo by to ze strany města, či soukromého investora
velmi hezké a filantropické gesto pro veřejnost a park.
Dovolte mě také, abych se touto cestou veřejně omluvil, že jsme v omylu umístili ptačí krmítko (sponzorský dar)
na již soukromý pozemek. Na toto nás poměrně nevybíravě
a „přátelsky“ upozornil jeden z návštěvníků parku. Snad na
nás ono trestní oznámení podávat nebude. Pokud ano, jako
předseda spolku příjmu následky. Krmítko je již s písemným souhlasem města umístěno v jiné části parku.
Závěr by měl být pozitivní:Velmi děkujeme panu místostarostovi Ing. Pavlu Karhanovi (KDU-ČSL)za jeho úsilí,

w

Vážení čtenáři, na úvod mi dovolte, abych poděkoval
všem občanům Holešova, kteří naše aktivity podporují
a navštěvují Americký park. Stejně tak děkuji všem zástupcům města, kteří s námi jednají a snaží se park malými krůčky posouvat k lepšímu.
Přes sociální sítě se nám dostává stále více Vašich dotazů a nápadů, někdy až úkolů, co máme v parku realizovat.
Na stranu jednu jsme rádi, že v nás máte takovou důvěru,
ale na druhou stranu musíme stále opakovat: My nejsme
oficiální správci parku. Vlastníkem parku je město Holešov
a o jeho budoucnosti a investicích rozhodují představitelé
města a zástupci městského úřadu. Ano i my máme mnoho
nápadů a plánů, jak park proměnit a chceme v něm dětský smích, sportovce, mládež, seniory z Holešova a okolí.
Proto Vás žádáme o přesměrování Vašich dotazů a podnětů
na Vaše právoplatně zvolené zástupce města a především
členy rady a pana starostu a místostarosty.
A nyní k Vašemu nejčastějšímu „foto“ dotazu plnému
emocí - Co se děje s „budovou házené“ v Americkém parku
a proč je část parku v její blízkosti rozjezděna vozidly ze stavby?
Rád bych vyvrátil veřejně kolující nepravdu o tom, že
budova „Házené“ patřila městu. Městu patřily pouze pozemky pod budovou, které je prodalo v roce 2020 za cenu
500 Kč/m2 , a to Tělovýchovné jednotě Holešov, z. s., (dále
jen TJH). Zároveň TJH obdržela bezplatně 3595 m2 pozemků
v parku. Podmínkou převodu je do 5 let „zvelebit“ svěřené
pozemky.
Oceňujeme a podporujeme vizi TJH obnovit spodní
hřiště formou ambiciózního projektu multifunkčního hřiště
s moderním povrchem, zázemím a přístupného pro veřejnost. Fandíme každé snaze dostat do parku sport, jako
tomu bylo dříve, držíme TJH palce. Co ale řečeno veřejně
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Výzva k předkládání návrhů na udělení cen města Holešova za rok 2021
Město Holešov každoročně oceňuje nejvýznamnější
osobnosti města, a to na základě návrhů, které podáváte vy, občané Holešova. Naše město se může pochlubit
velmi pestrými kulturními, sportovními, spolkovými
i volnočasovými aktivitami. Zástupci města chtějí touto
formou podpořit a ocenit osobnosti, které jsou v těchto
odvětvích nejaktivnější, a poděkovat jim za práci, kterou
pro město převážně ve svém volném čase odvádějí. Pokud
vás napadá osobnost či kolektiv, který si zaslouží ocenění
a poděkování, neváhejte a návrh na ocenění podejte.
Návrh na ocenění může podat každá fyzická nebo
právnická osoba. Nominaci na předepsaném formuláři
je třeba podat na podatelně Městského úřadu Holešov
nebo zaslat na adresu - Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov. Lze také využít datovou schránku
x8qbfvu či emailovou adresu petr.chvatal@holesov.cz.
V letošním roce bude probíhat příjem návrhů do
28. února 2022. Nominační formulář si můžete stáhnout
na stránkách města Holešova v sekci Město – Dotace
a ocenění – Osobnosti města Holešova nebo si jej vyzvednout osobně na Městském úřadě, na odboru kultury, školství a památkové péče.

Nominovat můžete osobnosti v následujících kategoriích:
1. Osobnost města Holešova
2. Osobnost v oblasti kultury
3. Osobnost v oblasti volnočasových aktivit
4. Kolektiv působící v oblasti kultury či volnočasových aktivit
5. Sportovní naděje (do 15 let)
6. Jednotlivci za sportovní úspěchy do 20 let věku včetně
7. Jednotlivci za sportovní úspěchy nad 20 let
8. Kolektiv působící v oblasti sportu
9. Trenér či organizační pracovník působící v oblasti sportu
10. Čin roku
Cenu Osobnost města Holešova uděluje zastupitelstvo města. Jejím nositelem se může stát fyzická osoba
starší 40 let, která žije či žila v Holešově a která významným způsobem ovlivnila některý obor lidské činnosti
a významně působila ve prospěch občanů města, šířila
či šíří jméno Holešova doma i ve světě. Cenu od roku
2009 získali Miroslav Olšina, Mgr. Alena Grygerová,
JUDr. Lubomír Bartošek, MgA. Karel Košárek, Ing. František Rafaja, Ing. František Hostaša, Josef Jakubčík,
JUDr. Jarmila Pokorná, Milan Šrámek, Jan Flora,
PaedDr. Zdeněk Janalík a Ing. Jaroslav Bachner.

Na osobnost města Holešova v oblasti sportu,
kultury a dalších aktivit může být nominován člověk
či kolektiv, který působí či působil na území města Holešova. Osobnosti v oblasti sportu, kultury a dalších
aktivit uděluje rada města. Cílem vyhlašování osobností města v uvedených oblastech je podpořit veškeré
aktivity v tělovýchově, sportu, kultuře, volnočasových
a dalších oblastech, seznamovat s nimi širokou veřejnost
a snažit se tak o jejich propagaci. Čin roku má podpořit
a ocenit jednotlivce nebo skupinu lidí organizovanou
či neorganizovanou za významný čin nad rámec jejich
činnosti. Všechny výše uvedené kategorie lze udělit in
memoriam.
Počet návrhů na ocenění v jednotlivých kategoriích
není omezen, každý návrh na ocenění musí být podán
na samostatném formuláři. Údaje uvedené ve formuláři
musí být ověřitelné (např. u představitelů klubu nebo
spolku, na internetu…).
Mgr. Ilona Augusti
odbor kultury, školství a památkové péče MěÚ Holešov

Dotace z FKSVSV města Holešova v roce 2022
Město Holešov každoročně podporuje aktivity
v oblasti kulturní, sportovní, společenské, vzdělávací,
sociální a životního prostředí prostřednictvím finančníchdotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova (dále jen FKSVSV).
V roce 2022 bude možno dotaci čerpat z následujících programů:
• Akce milion, mimořádné finanční dotace, dotace na
nájem tělocvičen a podobných zařízení především pro
děti a mládež, dotace na mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích, dotace na významné akce v Holešově,
dotace na sociální služby a dotace na sociální oblast.
Dotace bude poskytována pro aktivity v Holešově
či s Holešovem spojené. Příjemcem dotace může být
právnická osoba (spolky, pobočné spolky, příspěvkové organizace…). U mimořádných dotací, dotací na
významné akce v Holešově a dotací na sociální oblast
i fyzická osoba a fyzická osoba podnikající.

Pro každou dotaci musí být podána žádost na předepsaném formuláři (každý program má svůj vlastní
formulář) a povinné přílohy, které stačí doložit v každém
kalendářním roce pouze jednou, a to u první podané žádosti žadatele. Povinné přílohy jsou čtyři, a to
• nově – úplný výpis údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů,
• prostá kopie dokladu o zřízení účtu žadatele,
• prostá kopie listiny o ustavení (volbě, jmenování)
současného statutárního orgánu (je možno nahradit
sdělením do žádosti, že nedošlo ke změně),
• čestné prohlášení žadatele dle článku 2 odstavce 2
Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování dotace z fondu.
Veškeré formuláře můžou zájemci obdržet na MěÚ
Holešov, odboru kultury, školství a památkové péče,
nebo jsou k dispozici na internetových stránkách města

(www.holesov.cz, sekce Město – Dotace a ocenění –
FKSVSV).
Uzávěrka příjmu žádostí dne 28. 2. 2022 platí pro
žádosti o dotaci z Akce milion, pro žádosti o dotaci na
nájem tělocvičen a podobných zařízení především pro
děti a mládež (v případě, že subjekt žádá na celý kalendářní rok) a pro žádosti o dotaci na mládežnická družstva
v dlouhodobých soutěžích. Příjem žádostí o mimořádné
finanční dotace a o dotace na významné akce v Holešově bude probíhat v termínu 1. 3. 2022 – 30. 11. 2022.
Žádosti o dotace na sociální služby lze podávat do 15. 2.
2022, u dotací na sociální oblast není termín stanoven.
Další informace týkající se fondu jsou k dispozici
na oficiálním webu města www.holesov.cz. Případné
dotazy je možné konzultovat na následujících kontaktech: ilona.augusti@holesov.cz, tel. 573 521 550, petr.
chvatal@holesov.cz, tel. 573 521 600.
Mgr. Ilona Augusti
odbor kultury, školství a památkové péče MěÚ Holešov

VÝROČÍ - BŘEZEN
11. 3. 1942
12. 3. 1892
16. 3. 1837
17. 3. 1897
20. 3. 1947

zemřel v Osvětimi NOP, František, vystudoval učitelský ústav v Kroměříži, jako ředitel působil na Chvalčově, ve Všetulích (1928–1938), v Žopích (1939–1941). Věnoval se
osvětové a kulturní činnosti, vedl kroniku, knihovnu, pěvecký sbor. Župní funkcionář jednoty Sokol. Zapojen do protifašistického odboje, byl zatčen společně s profesorem
Jarošem. Jeho pamětní deska je umístěna na bývalé škole ve Všetulích. (*31. 12. 1890 Morkovice) – 80. výročí úmrtí
zemřel ve Vyškově DUDÍK, Antonín. Kaplan v Holešově a v Kostelci u Holešova, vlastenecký kněz, příslušník družiny Sušilovy, bratr historika a kněze BedyDudíka. V Brně
absolvoval filosofický ústav. Studoval bohosloví v Olomouci. V letech 1849–50 byl knihovníkem Slovanské knihovny v Olomouci. Autor cestopisů a povídek, překladatel.
(*2. 6. 1824 Kojetín) –130. výročí úmrtí
se narodil v Mladcové u Zlína BARTOŠ, František, pedagog, jazykovědec, etnograf a folklorista. Vyučoval na gymnáziu ve Strážnici, v Olomouci a v Těšíně. Od roku 1968 se
usadil v Brně. Ve volném čase se věnoval jazykovědným a folkloristickým studiím. Studoval život a sociální vztahy moravského lidu, sbíral lidové pověry, písničky nebo dětské
hry. Jeho sbírky obsahují lidové písně z Rackové, Tučap a Prusinovic. Čestný občan Holešova od r. 1893. (†11. 6. 1906 Mladcová u Zlína) – 185. výročí narození
se narodil v Holešově ZEDEK, František, šachista a skladatel šachových úloh. Člen holešovského klubu šachistů. (†1981) – 125. výročí narození
se narodila v Šelešovicích FIALOVÁ, Anežka, knihovnice, bibliografka, muzeoložka a teoretička knižní kultury. Vystudovala střední knihovnickou školu, na FF UK pak knihovnictví a informatiku. Od roku 1971 pracovala v Okresní knihovně v Karviné v oddělení katalogizace. Od roku 1972 působila v muzeu Kroměřížska, orientovala se na problematiku
knižní vazby a podílela se na organizování několika ročníků Trienále umělecké knižní vazby. (†3. 1. 2019 Kroměříž) – 75. výročí narození
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Jaký byl rok 2021 v městské knihovně?
Začátek nového roku je vždy spojen s ohlédnutím za
rokem minulým. Zjišťujeme, co se nám podařilo, co méně
a co je potřeba zlepšit. A jaký byl tedy rok 2021 v Městské
knihovně Holešov?
Především byl ve znamení významného výročí,
které si knihovna v uplynulém roce připomněla. Na rok
2021 totiž připadlo 100. výročí založení Masarykovy veřejné knihovny a čítárny v Holešově a 160. výročí založení
Čtenářského spolku, který byl nejstarším čtenářským
spolkem založeným na Moravě po vydání Říjnového dekretu v roce 1861. Akce k výročí se plánovaly, ale nikdo
v té době netušil, zda se vůbec uskuteční...
Začátek roku 2021 se totiž vůbec nevyvíjel optimisticky. Pokračovala tvrdá epidemiologická opatření
a knihovna mohla půjčovat pouze bezkontaktně. A tak
čtenáři volali, psali nebo si požadované tituly zamluvili
přes své čtenářské konto. Knihy si pak po upozornění
vyzvedli a přečtené vrátili. I přednášky jsme přesunuli do on-line prostoru, ve spolupráci s Vlastivědným
kroužkem Holešov probíhaly prostřednictvím platformy
ZOOM. Skvělým počinem se v této době stalo několikadílné předčítání holešovských pověstí, které je díky natáčení neustále dostupné na YouTube. Knihovnici Haně
Zaoralové, redaktorce Haně Helsnerové a kameramanu
Petru Šiškovi se podařilo tímto vysíláním zaujmout jak
malé, tak i velké diváky. Díky velkému ohlasu mezi holešovskou veřejností došlo i k prvnímu vydání „Holešovských pověstí“ městem Holešov, věnovanému knihovně
k výročí. Tak přece nám covid přinesl i nějaké pozitivum!
V Holešovsku postupně vycházely příspěvky věnované
historii čtenářského spolku a knihovny, Český rozhlas
Zlín připravil reportáž, s pracovníky holešovského Odboru kultury a památkové péče jsme začali připravovat
podklady pro outdoorovou výstavu.
Knihovna se pak konečně veřejnosti otevřela
12. dubna. Musela se dodržovat epidemiologická opatření, ale konečně jsme se po více než čtvrt roce dočkali
čtenářů i v prostorách knihovny. Později došlo i k otevření
škol a my mohli opět dělat besedy pro děti z různých škol
a školek, ale hlavně uskutečnit Pasování prvňáčků na
čtenáře v rámci projektu „Už jsem čtenář – knížka pro
prvňáčka“, podpořeného Sdružením knihoven a informačních pracovníků (SKIP) a MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. v rámci Místního akčního plánu vzdělávání pro
ORP Holešov (MAP).
A že se loňské pasování opravdu vydařilo! Bylo pestré, nápadité a proběhlo nejen ve třídách, ale také kupříkladu v holešovské zámecké zahradě, na školní zahradě
2. ZŠ nebo v parku přílepského zámku.
První a velmi úspěšná velká akce k oběma výročím
proběhla 25. srpna před budovou knihovny. Počasí nám
přálo, a tak se sešlo velké množství příznivců, kteří se
mohli těšit na pestrý program. Proběhlo zahájení venkovní výstavy „Po stopách knihovnictví v Holešově“, obsahující 9 panelů, rozmístěných po Holešově a tematicky
zaměřených nejen na historii knihovny a čtenářského
spolku, ale také na bohatou kulturní činnost knihovny
a současnost. 10. panel je věnován výročí vydávání holešovského periodika. Výstavu je možné shlédnout ještě
v těchto dnech. Následovalo představení knihy „Holešovské pověsti“, její křest, autorské čtení a autogramiáda

autora Karla Bartoška a ilustrátora Jiřího Hrbáče. Příjemný podvečer zakončila svým koncertem „Sváteční Heda“
Vladimíra Dvořáková a její přátelé.
V neděli 12. září proběhla komentovaná vycházka
„Po stopách knihovnictví v Holešově“, mapující historii
čtenářského spolku a holešovské knihovny. Účastníci
se seznámili s místy, kde spolek a knihovna během své
dlouhé historie sídlily, získali informace o jejich činnosti,
ale také poznali historii jednotlivých domů a míst. Vycházka se konala u příležitosti Dnů evropského dědictví
a provázeli I. Železná a Ing. K. Bartošek.

Následující týden se 16. září uskutečnila vernisáž
výstavy s názvem „100 let knihovny“ konané v prostorách
holešovského zámku. Výstava vznikla ve spolupráci se Základní uměleckou školou F. X. Richtera v Holešově a jejích
učitelů výtvarného oboru – manželů Jakóbkových a Kateřiny Zelenkové. Výstava navazovala na venkovní výstavu
a byla založena především na obrazových materiálech
a exponátech, které knihovna vlastní. Doplněna byla zapůjčenými historickými dokumenty z Okresního archivu
v Kroměříži, maketou Ďáblovy bible a především obřím
leporelem, barevným komiksem Lucie Seifertové „Dějiny
udatného českého národa“. Autorka se také zúčastnila
vernisáže a své dílo představila veřejnosti. Výstava byla
přístupna do 7. 11. 2021 a bylo také možné si objednat
komentovanou prohlídku výstavy, což využily ve velké
míře školy. Ilustrátorka a spisovatelka Lucie Seifertová,
autorka originálních dětských knih a her zaměřených na
vzdělání, historii a pověsti České republiky pak ještě několikrát navštívila Holešov a pro žáky základních škol připravila 10 skvělých workshopů – tvůrčích dílen, ve kterých se
děti seznámily s tím, jak se stát spisovatelem a ilustrátorem, byly jim představeny knihy Lucie Seifertové a děti se
pak naučily vyrábět prostorové obrázky, nakreslit některé
„historické osobnosti“ – např. Golema, mamuta, Karla IV.,
nebo si na dané téma vyrobily celou knihu.
Dnem D se pro knihovnu stal 2. říjen 2021, kdy oslavy výročí vyvrcholily. Od ranních hodin slunečné počasí
nasvědčovalo tomu, že se sobotní „Den pro knihovnu“
opravdu vydaří.
Dopoledne si všichni zájemci v rámci „Dnů otevřených dveří“ mohli prohlédnout nejen běžně dostupné
prostory knihovny, ale také si projít její „zákulisí“. V dětském oddělení probíhal workshop „Tiskárna a tiskařská
dílna v knihovně“ Studia Bez Kliky s lektory Romanem
Prokešem a Pavlínou Wolfovou, kteří do knihovny přivezli

tiskařskou dílnu vybavenou funkční replikou dřevěného
lisu 17. století. Interaktivní a zábavnou formou pak zapojili do tisku návštěvníky všech věkových skupin a ti
si společně s tiskařem vytvořili na památku vlastní tisk
signetu Jana Amose Komenského a záložku k 100. výročí knihovny. Po celý den pak v prostorách holešovského
zámku představovala své písmomalířské umění Markéta
Poskočilová, která se zabývá středověkým písemnictvím.
Návštěvníkům představila dobové techniky při písmomalířství a ti si mohli vyzkoušet psaní husím brkem nebo
si vyzlatit iniciálu. Zájemci mohli navštívit i výstavu „100
let knihovny“. „Odpoledne s Andersenem“ neboli pohádková procházka po stopách holešovských pověstí byla
pak určena nejen malým, ale i velkým účastníkům. Průvodci se staly oživlé postavy Holešovských pověstí a na
pěti stanovištích předvedli herecké zpracování pověstí,
které všechny pobavilo. V podvečer se opět před knihovnou uskutečnil koncert oblíbené Vladimíry Dvořákové
a jejích přátel s názvem „Milým Jiřím“ věnovaný Jiřímu
Suchému, který v té době slavil významné životní jubileum. Zazněly nejen jeho písně, ale také jeho poezie.
V závěru dne pak byla představena nová publikace „Po stopách knihovnictví v Holešově“, kterou vydalo
město Holešov u příležitosti výročí čtenářského spolku
a knihovny. Knihu pokřtily vodou z Rusavy oživlé postavy
z Holešovských pověstí – vodník z Rusavy a slavný holešovský obr Drásal.
Z tohoto dne byla natočena holešovskou TV velmi
hezká reportáž, která je opět dostupná na YouTube.
Úspěšné workshopy pro děti Studia Bez Kliky
s lektory Romanem Prokešem a Pavlínou Wolfovou, pak
pokračovaly i v dalších měsících. V první části interaktivní přednášky se děti seznámily jak, čím a na co se dříve
psalo, jak se vyráběl inkoust a barvy, čím se v době knihtisku tisklo, jak se lily litery. V následující praktické dílně
si společně s tiskařem vytvořili na památku vlastní tisk
Bible kralické.
Jsme rádi, že i přes různá epidemiologická opatření
se nám podařilo výročí knihovny a čtenářského spolku
připomenout veřejnosti a také hezky oslavit. Uskutečnila se spousta kulturních a vzdělávacích akcí. Určitě by
to ale nebylo možné provést v takovém rozsahu, kdybychom neměli podporu a pomoc různých subjektů. Naše
poděkování proto patří všem, kteří nám byli nápomocni: Odboru kultury a památkové péče města Holešova,
MAS – Partnerství Moštěnka, ZUŠ F. X. Richtera Holešov,
pracovníkům Městského kulturního střediska Holešov,
Vlastivědnému kroužku Holešov, Ministerstvu kultury ČR
a všem dobrovolníkům.
Knihovna vstupuje do další stovky své činnosti. A že
je o její služby stále zájem, o tom svědčí i pár statistických
čísel: k 31. 12. 2021 měla knihovna ve svém fondu 110
415 knihovních jednotek, registrovaných čtenářů bylo
1 416, kteří si vypůjčili celkem 82 666 knih, periodik,
společenských her aj. dokumentů, uskutečnilo se 151
kulturních a vzdělávacích akcí. A i přes omezení provozu
knihovny v prvním čtvrtletí roku 2021 ji navštívilo celkem 39 056 uživatelů.
I nadále se budeme snažit, aby naše služby byly co
nejlepší a aby k nám děti i dospělí chodili s radostí.
I. Železná
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2. února bylo magické datum, Židé si připomněli Šachovo výročí
Židovský muž se připravuje k modlitbě. Na hlavě má
černobílý šátek a nad čelem malou černou krabičku pevně přivázanou kolem hlavy. Druhou nad levým loktem,
vede od ní kožený řemínek, který si namotává na levou
paži a konec zadrží mezi prsty. Jedná se o symbol judai-

smu tfilin. V krabičkách má malé pergamenové svitky s
Mojžíšovým přikázáním a řemínek kolem ruky mu připomíná, jak se má správně chovat….
Druhý únor 2022 byl pro Židy mimořádné datum.
Konal se járcajt, výročí úmrtí výjimečného židovského
muže rabína Šabtaje ha-Kohena (zvaného Šach), který
je pohřben na holešovském židovském hřbitově. Celý
den se kolem našich památek odehrávala nevšední podívaná, Židé z celé Evropy i zámoří přijíždějí v osobních
vozech i zájezdových autobusech, vstupovali do synagogy a zase vycházeli ven, aby přešli na židovských hřbitov. Nebylo ani neobvyklé vidět skupiny černě oděných
mužů, jak se v prostoru teprve orientují a hledají cestu.
Motivace pro ně byla opravdu velmi silná. Modlitba pronesená u hrobu významného rabína v čase výročí jeho
úmrtí má mimořádnou, až magickou sílu. Muže nezastavila ani svízelná covidová situace kolem.
Járcajt rabína Šacha se v Holešově koná každý rok,
ale ne se stejným datem. Výročí se řídí lunárním kalendá-

řem, zatímco letos vyšlo na druhého února, v roce 2020
to bylo 25. února a rok před tím 8. února. Den přitom
Židé počítají od západu slunce do západu slunce, tedy
od podvečera 1. února do podvečera 2. února. Poutníci
proto do Holešova přijížděli už první únorový den večer
a v noci a během rána 2. února i celého dne následovaly
další návštěvy synagogy i hřbitova. Velká skupina věřících
ze Spojených států amerických dorazila i v podvečer s tím,
že si z Vídně nechala do Holešova poslat jídlo a občerstvení.
Rabín Šach patří mezi nejvýznamnější rabíny pohřbené na území České republiky. Takových míst přitom
u nás moc není. Co do významu a mimořádnosti je Holešovu nejbližší Krakow a Bratislava. Šach se narodil v roce
1621 v litevském Vilnu a zemřel v roce 1662 v Holešově,
kde před smrtí působil jako rabín. Řadí se mezi deset
nejvýznamnějších židovských učenců, protože Židé jeho
práce věnované právu jsou zásadní. V druhém patře synagogy je vystavena část knih, které vydal.
Dana Podhajská

Svědectví staré pohlednice
Když během letošního jarcajtu (výročí úmrtí) rabína
Šacha přijíždělo do Holešova mnoho židovských poutníků,
zajímavou shodou okolností právě v ten den také přibyl
do sbírky vztahující se k osobnosti tohoto velkého rabína
další zajímavý artefakt. Jedná se o starou pohlednici zobrazující rabínův náhrobek. Vydal ji holešovský knihkupec
a nakladatel Fr. L. Stelzig, pravděpodobně někdy ve 20.
letech 20. století. Zobrazuje jednu z nejstarších známých
fotografií tohoto místa. I když na první pohled se místo
hrobu příliš nezměnilo, přece jen k nějakým změnám od
té doby došlo. Dnes každý zná náhrobek rabína Šacha
s typickou ohrádkou kolem dokola, ale ta se ještě na fotografii nenachází, protože byla zhotovena až v roce 1935.
V roce 1958 pak byla vyměněna přední deska a kolem
roku 2005 pak dvě horní boční desky. Dnes navíc v přední
části náhrobku najdete několik skříněk na svíčky, které
tam byly umístěny přijíždějícími zbožnými poutníky až
relativně nedávno. Na staré fotografii ještě nic z toho
není, místo působí daleko méně nápadně, ani k němu
ještě nevede vybetonovaná cestička, která vznikla až
v polovině 80. let 20. století. Bylo by však velkým omylem se domnívat, že teprve až v posledních desetiletích
osobnost rabína Šacha a místo jeho posledního odpočinku nabylo na významu. Bylo tomu už v dobách dřívějších,
což mimo jiné dosvědčuje i text na druhé straně této
pohlednice. Odesílá ji své ženě do Brna 19. března 1929
její manžel, který strávil odpoledne v Holešově kvůli obchodním záležitostem. V textu mimo jiné píše:
„Posílám Ti obrázek zdejší rarity, jest jak vidíš židovským to náhrobkem jednoho zázračného rabína. Polští
židé putují sem prý z daleka, nevidím ale nikde hromádky
s kaménky jak o tom psal Salus. - To jest snad jediná pozoruhodnější věc v Holešově.“
Jak je z textu vidět, v té době byl hrob rabína Šacha
navštěvován především židy z Polska, což dosvědčují
i holešovští pamětníci. Tam se tehdy nacházela velmi
významná židovská komunita, která ale později téměř
zanikla díky holokaustu. Dnes sem přijíždějí židé přede-
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vším z USA a Izraele. Odesílatel pohlednice také zmiňuje
nějakého Saluse, který píše o hromádkách s kaménky.
S největší pravděpodobností se jedná o pražského básníka židovského původu Hugo Saluse, který byl odesílatelovým současníkem a zřejmě v nějakém svém díle Šachův
hrob zmiňuje. V době, kdy byla pohlednice poslána, byl
zmiňovaný básník už měsíc po smrti. Snad nejzajíma-

vější větou z celé pohlednice je poslední citovaná věta,
kde odesílatel vyhodnocuje rabínův hrob jako „jedinou
pozoruhodnější věc v Holešově“. A tato věta mluví sama
za sebe a není ji třeba více komentovat. Pohlednice bude
vystavena v expozici Šachovy synagogy, kde si ji budou
moci zájemci prohlédnout během prohlídek.
Vratislav Brázdil

Nový přístřešek nad hrobem dalšího významného
holešovského rabína
Pokud jste v posledních týdnech zavítali na židovský
hřbitov v Holešově, jistě jste zaznamenali nový přístřešek
nad jedním z hrobů a současně i jeho renovaci. Jedná se
o hrob rabína Jicchaka ben Abrahama, který v našem městě působil jako rabín v letech 1765 - 1786. Náhrobek nechali opravit Židé z Vídně s vědomím Židovské obce Brno,
protože se jedná o důležitou osobnost považovanou také
za Cadika (čestné označení pro zvláště zbožné Židy s mimořádným vztahem k Bohu).
(dap)

www.holesov.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SŇATKY
Petr Vacula – Němčice
Ludmila Zapletalová – Němčice

Marek Bedrníček – Všejany
Rozálie Holcová – Všejany

Petr Tyll – Holešov
Kateřina Filipíková – Holešov

Josef Sedláček – Holešov
Veronika Kovaříková – Holešov

ÚMRTÍ
Marta Vymětalová – Holešov
František Provazník – Tučapy
Rudolf Pecháček – Holešov
Zdeněk Nelešovský – Holešov
Ota Latinák – Holešov
Vladimír Doležal – Holešov
Jiřina Michálková – Holešov

Věra Janů – Holešov
Ludmila Stojaníková – Holešov
Ludmila Podolová – Holešov
Eliška Venclíková – Holešov
Jana Šálková – Holešov
Jana Říkovská – Holešov
Věra Čadová – Holešov

Připomněli jsme památku obětí holocaustu
V loňském roce při příležitosti uctění památky obětí
holocaustu vznikla reportáž Holešov TV, kterou si nyní
dovolujeme připomenout.
Hana Helsnerová
LE
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Mozart by byl v Holešově okouzlený

w.h

rtovské party, ale naprosto bravurně předvedly onu rokokově-klasicistní manýru
pěveckého přednesu. Bylo to natolik autentické, že jejich zpěv vháněl slzy do očí.
Samozřejmě, opravdu malincí herci
občas (ale opravdu jen občas) hůř artikulovali, výjimečně vypadl kousek textu či
choreografická figura, ale i tyto drobné
nedostatky byly nesmírně milé a dotvářely onu skvostnou autentickou atmosféru
pozdně rokokové zábavy a nefalšované
radosti z hudby.

olesovt

v.

Určitě nepřeháním, pokud jsem přesvědčen, že inscenace by vzbudila nadšení
u publika velkých divadel v metropolích,
tak nesmírně nápaditá, rozkošná, hravá
a upřímná byla. Lze si jen přát, aby nezůstalo jen u premiéry – toto představení by
opravdu mělo vidět mnohem, mnohem
víc diváků (a nejen v Holešově), protože
jeho účinek je léčebný. Je to nejen radost
z hudby, ale i ze života!
Karel Bartošek,
foto Hana Helsnerová

Umění v Holešově má pevné
základy a jasný směr
Tentokrát jsme se zaměřili na kolébku umění všeho druhu. Čtyři umělecké obory
a více než 700 mladých nadaných umělců...
LE
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stejně hudebně nadaná jako Wolfgang
Amadeus, jen svou genialitu nemohla
díky svému pohlaví uplatnit.
Ale zcela báječné bylo samo provedení, a to ve všech aspektech. Režisérce, scénáristce, choreografce, kostymérce, scénografce, maskérce a vlásenkářce Vlaďce
Dvořákové se podařilo vytvořit vtipnými,
nápaditými, originálními a přitom úspornými prostředky přesnou atmosféru doby,
kdy se rokoko míchalo s klasicismem, doby
plné hravosti (jaká je ostatně i většina Mozartovy hudby) a současně tajemství, citu
pro detail i určité morbidnosti. Toho všeho
bylo představení plné, navíc v dětském,
nadšeném, spontánním a upřímném provedení o to autentičtěji působícím. Skvěle
vedené děti si hrály, naplňovaly tedy mozartovskou hravost, ale přitom tentokrát
odvedly i perfektní práci, zvládaly role
nejen herecky, ale pohybově, hudebně
a pěvecky. Některé detaily byly přímo neodolatelné – „mužské“ paruky z plátů vaty,
„dámské“ z nastříhaného barevného igelitu s látkovými „květy“, rudě namalované
rty a na bílo napudrované tváře dětských
herců, tu kraječka na zakončení nohavice
kalhot, tu krajkové fiží…. Sladěné skupinky herců představujících jednotlivé
typy postav včetně trojjediného Mozarta
nejen působily mile, ale samozřejmě se
tím vyřešilo zvládnutí většího objemu
dost těžkého textu jeho rozdělením mezi
několik protagonistů.
Naprostý obdiv potom zaslouží malé
hudebnice a zpěvačky. Zejména dvě
sopranistky a jedna altistka nejen zvládly
sice zpěvné, ale přece jen obtížnější moza-
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Že jsou hudebně-dramatické počiny
Vlaďky Dvořákové vždycky skvělým zážitkem, je zřejmé už řadu let. Dramatizace
Šumaře na střeše (Pohlednice z Anatěvky)
v její režii byla snad nejlepší inscenací
v historii D6K, loňské představení Adoptované princezny s dětmi z dramatického
oboru holešovské ZUŠ na Festivalu židovské kultury bylo šokem z bezprostřední
improvizace malých herců. Přesto (nebo
právě proto) v sala terreně holešovského
zámku provedená hudebně-dramatická
koláž Mozartův Sen o radosti z hudby byla
naprostým zjevením. V překrásné synergii
se projevilo Dvořákové vyzrálé mistrovství
při vedení dětských (školou povinných!!!)
herců a zpěváků se současnou, opravdu
skvělou úrovní žáků Základní umělecké
školy F. X. Richtera z jejích hudebních oborů a pěveckého oddělení a obdivuhodné
nasazení a ochota učitelů ZUŠ podílet se
na tomto projektu.
Volnou předlohou inscenace je stejnojmenné dílko korejské spisovatelky Pak
Un-jong, která Mozarta objevila, když
překládala sbírku jeho dopisů s názvem
Mozartův první polibek a vytvořila tak
první korejskou knihu pro děti. Ve zkratce
se věnuje životu a dílu Wolfganga Amadea
Mozarta. Zatímco Miloš Forman ve svém
slavném filmu vyšel z předlohy Petera
Schaffera, která staví na, ve skutečnosti
zřejmě neexistujícím, nebo podstatně
mírnějším konfliktu Mozarta a Salieriho,
Pak Un-jong se věnuje naopak reálným
konfliktům v Mozartově osobním životě,
zejména v jeho rodině, kde starší Mozartova sestra Marie Anna byla minimálně

DUJTE NA

cz

vělých a umírajících vězňů převážně židovského původu.
Také v Holešově si tento den pravidelně připomínáme.
A i když jsme se ani letos nemohli sejít ke společné vzpomínce, myšlenkou a zapálením svíce se k uctění památky připojujeme. Do Holešova se z koncentračních táborů
vrátilo pouze 15 holešovských Židů, deportováno jich ale
bylo dle záznamů 273.

S

27. leden je Mezinárodním dnem památky obětí
holocaustu, utrpení šesti milionů zavražděných evropských Židů a dalších obětí nacismu si připomíná celý
svět. Uběhlo už 77 let od osvobození Osvětimi. Právě
27. ledna 1945 kolem 15. hodiny dorazily do koncentračního tábora Osvětim jednotky sovětské armády.
Vojáci na místě našli zhruba 7000 vyčerpaných, vyhlado-

olesovt

v.
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Hodiny v zámecké věži ukazují čas ze dvou stran,
pod střechou zámku jde o složitý ovládací stroj
Hodiny ve věži holešovského zámku vidíme od náměstí
i z nádvoří. Ne každý však ví, že ve skutečnosti se jedná pouze o ciferníky, které v útrobách střechy ovládá složitější zařízení. Samotný mechanismus je ukrytý o několik metrů níže.
Ani tak není přístup k zámeckým „pendlovkám“
jednoduchý. Stroj stojí na dřevěné konstrukci asi deset
metrů nad úrovní podlahy půdy a vedou k němu schody.
Opatrnost je na místě, protože jsou příkré a úzké.
„V této úrovni se dá ozubené soukolí ručně ovládat
a servisovat. Tady povolím malinkou pojistku a můžu
posunovat čas,“ popisuje správu kovových ručiček šéf
zámeckého provozu Michal Novotný.

Hodiny jsou pomocí několik metrů dlouhé vertikální tyče napojeny na horizontální hřídel, ke které vedou
další strmé schody. Po jejich zdolání se dostáváme přímo do věže a vidíme, jak hřídel napříč prostorem spojuje
oba ciferníky a ovládá je. Díky tomu si můžeme zkontrolovat čas jak z náměstí F. X. Richtera, tak z nádvoří. Kdo
se bude dívat o trochu déle zjistí, že dolů „běží“ ručičky

rychleji než nahoru. Je to jen díky tomu, že jsou těžké
a převažují se, ozubená kola stroje je ale spolehlivě drží.
„Naopak ke zpoždění ručiček dochází jen při velkých
výkyvech teplot. Tedy v létě, kdy je v noci devatenáct
stupňů a ve dne pod střechou i čtyřicet. To je chodím

Původní dvě stě let starý stroj s krokovým mechanismem byl v roce 2012 zrestaurován v hodinářské dílně
Antonína Lasovského v Kojetíně a dnes je dominantou
expozice o historii kovářství v zámecké kovárně. I když
neznáme výrobce, jedná se o velmi zajímavou tech-

přenastavovat každý týden,“ popisuje jednu ze svých
povinností Michal Novotný. Pamatuje situaci července
posledních let, kdy se stroj zpozdil o deset minut. V zimě
se to často nestává.
Současné zámecké hodiny jsou repasované zařízení,
které zakoupila společnost pro obnovení kulturního centra v zámku Castellum Holešov z veřejné sbírky a v roce
2006 (tedy rok a několik měsíců poté, co zámek získalo
město) byly chronometry z její iniciativy vyměněny.

nickou památku a doklad perfektní hodinářské práce.
Tato mimořádná ručně vyráběná mašinka se skládá ze
sto třiceti sedmi dílů s rámem a hřídelí ze železa a koly
a ložisky z bronzu.
Opravou starých zámeckých hodin práce Antonína
Lasovského pro Holešov neskončila. Hodinář přijíždí na
zámek každého čtvrt roku, aby současný stroj promazal
a zkontroloval. Podobných mistrů není na Moravě mnoho.
Dana Podhajská

Mapa hejtmanství, Holešovský poklad z roku 1908
Velká nástěnná mapa holešovského hejtmanství
z počátku 20. století, to je dar manželů Marie a Ladislava Zehnalových ze Zahnašovic, který věnovali do sbírek
Městského muzea a galerie Holešov. V regionálním měsíčníku si přečetli výzvu a neváhali…
„Ani nevím, jak se k nám ta mapa vlastně dostala.
Jako malé děti jsme si s ní hráli, ale kdo ji k nám přinesl a odkud pochází, to vám nepovím,“ vypraví Ladislav
Zehnal.
Mapa léta ležela v komoře, protože ji její majitelé
nechtěli vyhodit. Když si nedávno v Holešovsku přečetli
článek o tom, že muzeum rádo přijme zajímavé historické předměty od obyvatel regionu, rozhodli se, že ji
nabídnou.
„My jsme za to samozřejmě velmi rádi, protože
stoletá mapa regionu je pro nás velmi zajímavý kousek,“
říká správkyně holešovských muzejních sbírek Renée
Rudolfová a dárcům děkuje.
Mapa je poškozená a musí být zrestaurována, nicméně po první konzultaci s odborníkem si na svou chvíli
slávy ještě chvíli počká v zámeckém depozitu. Je možné,
že bude jednou vystavena s dalšími historickými mapami, které muzeum vlastní.
Dana Podhajská
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manželé Zehnalovi a jejich mapa z roku 1908
Holešovské poklady
Pokud máte také doma zajímavý historický předmět či jiný umělecký artefakt, který chcete věnovat svému
městu, pošlete jeho fotografii na email podhajska@mks-holesov.cz nebo se ozvěte na tel. číslo 739 245 461. Muzeologové předmět posoudí a pokud zjistí, že město něco podobného ve sbírkách ještě nemá nebo se jedná o jinak
zajímavý kousek, moc rádi si dárek převezmou. Obzvlášť rádi přivítají věci, které pochází z holešovského zámku.

www.holesov.cz

POZVÁNKY

California Dreams na zámku
V Holešově bude striptýzová show. Skupina California Dreams po několika změnách termínu vystoupí 29. dubna v New Drive Clubu holešovského zámku. Welcome
drink v ceně vstupenky!
Formace California Dreams vznikla začátkem roku 2009 a inspirovala se významnou americkou striptýzovou skupinou Chipp’n’dales. Má za sebou stovky vystoupení
a tisíce fanynek, pro které se snaží připravovat stále nové a strhující show.
Vstupenky koupíte v předprodeji v Městském informačním centru Holešov nebo
on-line na www.holesov.info za 390 Kč, na místě poté za 450 Kč. (dap)

Herec a bloger Lukáš Hejlík
vystoupí v Holešově
Herec, moderátor a majitel úspěšného gastroblogu a gastromapy Lukáš Hejlík
bude hostovat v Holešově. 5. dubna. Vystoupí spolu s Pavlem Oubramem v zámeckém
New Drive Clubu v komediálním LiStOVáNí Když panda tančí.
Čekat pobavení od příběhu, v němž hlavní hrdina ztratil milovanou ženu, jeho
syn od té doby nepromluvil ani slovo, v práci dostal padáka a bez praxe nemůže dělat
ani venčitele psů? Ano, nebojte! Začne totiž v parku tančit jako panda. Přestože jeho
vypelichaný kostým páchne jako zvratky a lidé si ho pletou s fretkou, blýskne se mu
na lepší časy, když se dozví o soutěži talentů. Do parády si ho navíc vezme tanečnice
u tyče. Podaří se Dannymu vyhrát hlavní cenu a získat zpět důvěru jediného syna, než
mu zlotřilý domácí nechá zpřerážet kosti? Představení na motivy anglického scénaristy
Jamese Gould-Bourna začíná v 18.30 hodin.
Lukáš Hejlík se s Holešovem symbolicky spojil už před rokem, kdy poprvé na svých
gastrotoulkách po Česku navštívil zámeckou zahradu a blízké cukrářství Eklér a obě destinace přidal mezi zajímavé turistické a gastronomické cíle nejen na svých sledovaných
sociálních sítích, ale také do aktualizovaného vydání knihy 365 a 555.
(dap)

Letní iluze 2022: Holešov – město pod Hostýnskými vrchy,
zveme regionální autory k účasti na jubilejním ročníku
Městské kulturní středisko Holešov připravuje dvacátý ročník tradiční výstavy Letní iluze.
Organizátoři vyzývají k účasti všechny aktivní výtvarníky z Holešovska, Bystřicka a Kroměřížska
a rádi by oslovili i autory starší generace. Téma je Holešov – město pod Hostýnskými vrchy.
„Chceme účastníky inspirovat k aktivní práci. Letos si připomínáme dvacáté výročí
a město zároveň slaví sedm set let. Rádi bychom proto výtvarníkům nabídli příležitost
maximálně prezentovat aktuální tvorbu," řekl ředitel MKS Holešov Karel Adamík.
Volně stylizované přihlášky mohou zájemci posílat na adresu podhajska@mks-holesov.cz.
Přihlásit se mohou i telefonicky na čísle 739 245 461. Obratem obdrží informace k účasti a realizaci výstavy. Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2022. Následovat bude výběr děl, plán a realizace
výstavy, která by měla začít v červnu. Autoři budou mít možnost díla nabídnout také k prodeji.
Dana Podhajská

VYSTAVÍME OBRAZY AUTORŮ IN MEMORIAM
Máte doma obraz nebo jiné umělecké dílo některého z již nežijících holešovských autorů jako byli například Hubert Vitásek, Antonín Reimer, Karel Šidla, Oldřich
Branecký či Emil Lukáš a chcete se o ně podělit? Velmi rádi si od vás dílo zapůjčíme
a vystavíme na Letních iluzích 2022 v rámci části věnované autorům in memoriam.
Kontaktujte nás emailem podhajska@mks-holesov.cz nebo na telefonním čísle
739 245 461, 571 160 882. Děkujeme.

Populární Krysáci z Večerníčku zahájí
výstavní sezonu
Výstava začne 1. dubna a návštěvníci se mohou těšit na známé postavičky Hodana, Huberta, Edu, Ludvíčka a další kamarády z vizovického smetiště zasazené do trojrozměrných scén. Jejich společná dobrodružství připomenou jak samotné loutky, tak
známé pohádkové výjevy a vtipné miniaturní rekvizity.
Holešovská výstava potrvá do 29. května a bude prvním výstavním projektem letošní sezony na holešovském zámku. (dap)
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Lyžák 1. ZŠ poprvé
Kurz jsme zahájili společnou schůzkou, kde se na
nás sesypala spousta zákazů, příkazů, doporučení, zkrátka „potřebných“ informací. Poté jsme konečně vyrazili
na svah. Rozdělili jsme se do družstev a začali s výcvikem. Instruktoři se snažili, co mohli, a tak po pětidenním
tréninku si zkušení lyžníci vylepšili styl a začátečníci nakonec sjeli celou sjezdovku s parádními obloučky.
Kromě lyžování jsme absolvovali každý den zajímavou přednášku, zahráli si různé hry a zasoutěžili. Zlatým
hřebem bylo určitě karaoke a závěrečná diskotéka.
A jaké byly na lyžák ohlasy?
„Večerku jsme sice měli v deset hodin, ale naši hodní učitelé nám ji vždy o hodinu zkrátili.“
„Na karaoke jsme zpívali různé písničky, např. Být
stále mlád nebo Žijeme len raz.“
„V úterý večer bylo karaoke, všichni se báli, jaké to
bude, jestli se neztrapníme, ale potom to bylo snad nejlepší z celého lyžáku.“
„Nemohli jsme se navštěvovat na pokojících, a to se
nám moc nelíbilo.“
„Každý den jsme měli nějakou přednášku a na závěr
z toho byl takový malý test ve skupinách.“
„Překvapilo mě, že zpívaly i učitelky!“

„Naše družstvo se skládalo z nejlepších lyžařů a nejlepší byl samozřejmě Vašík!“
„Kamarádka si našla na svahu kluka jménem Adam,
ale už jí nepíše.“
„Někteří šli do bazénu, někteří na večerní lyžování,
které bylo nejlepší. Málo lidí, nečekalo se u vleku, sjezdovka krásně upravená.“

„Myslím, že mluvím za všechny spolužáky, domů se
nikomu nechtělo a většina z nás by se tam strašně ráda
vrátila, a děkujeme tímto realizačnímu týmu Eddě Smiřické, Pavle Obdržálkové, Janě Jirouškové, Ivaně Staňkové, Janě Polaštíkové, Petře Kurcikové, Radkovi Štěpánovi
a samozřejmě vedoucímu kurzu Petru Oralovi.
Žáci 7. A, B, C

„Nejvíc jsem si užila karaoke s mými kamarádkami,
ale i učitelkami. Paní učitelky taky zpívaly písničky a bylo
to velmi zábavné a legrační.“
„Na lyžáku jsem byl ve druhé skupině a moc mě to
tam bavilo. Náš pokoj byl snad nejmenší ze všech, které
tam byly, a byl s tematikou piškvorek.“
„Já a holky z pokoje jsme šly do bazénu. Potápěly
jsme se, závodily jsme, kdo bude rychleji na druhé straně, střídaly jsme různé styly plavání a skákaly do vody.“
„V pondělí jsme na snowboardu zkoušeli dělat oblouky. Jeden kluk, kterému to šlo nejlíp a nejrychleji, si
hned v pondělí stihl zlomit zápěstí, když padal dozadu.“
„Když jsme přijeli na hotel, tak nám řekli, ať se do
oběda vybalíme. Nějak jsem se nevybaloval, prostě jsem
ležel, protože jsem byl ospalý.“
„Nejlepší věcí byly návštěvy na pokojích (hlavně ty,
kdy se nesmělo navštěvovat, ale pssst!, to nikdo neví).

Byla sranda, vzniklo i pár vztahů. Teda já vím o třech.“
„Hrozné bylo, že se v deset večer vybíraly mobily. Chápete to?! Já taky ne!“
„Měli jsme dobré obědy, večeře i snídaně. Paní číšnice nám říkala „kuřátka“ a „miláčci“ a my jsme jí s holkama daly přezdívku „paní Kohoutice“.
„Na lyžích jsem se skvěle naučila a začalo mě to
bavit. Musím přesvědčit rodiče, abychom si někdy zajeli
zalyžovat.“

Lyžák 1. ZŠ podruhé
Tak i my jsme se dočkali! V neděli 16. ledna jsme v hotelu Mesit na Horní Bečvě vystřídali naše spolužáky z„áčka,
béčka a céčka“. Nebudeme zastírat – celý týden před odjezdem jsme se strachovali, aby„jistý virus“ nepřekazil naše
plány, ale naštěstí naše imunitní systémy byly silnější a my
jsme odjeli a užili si celý týden v podobné atmosféře jako
předchozí turnus. Na svahu u Sachovy studánky jsme trápili naše těla, na hotelu jsme pokoušeli trpělivost učitelů,
navazovali nová přátelství (a prý i první lásky) po večerech
jsme se vzdělávali v oblasti zimních sportů, hráli jsme hry,
soutěžili, ale taky jsme si denně pochutnávali na místní kuchyni a někteří vyzkoušeli i hotelový bazén. Zkrátka tvořili
jsme si vzpomínky, které jistě budou patřit k těm nejlepším
z našich školních let. Takže jak jsme si ten náš lyžák užili?
„Na lyžák jsem se těšila, protože miluju lyžování,
a taky proto, že si s kamarádkami užiju spoustu legrace.
To se mi splnilo a jsem za to moc ráda.“

Úspěch v angličtině – zkoušky Cambridge na 1. ZŠ
V předvánoční době 20 našich nadaných žáků
zapálených pro angličtinu skládalo náročné zkoušky
z anglického jazyka, které mají mezinárodní platnost
a osvědčují stupeň ovládání cizího jazyka stupni A1 –
C2. Naši studenti 7. a 8. ročníků začínali s přípravou už
v loňském roce. Studium bylo o to náročnější, že více
než polovina lekcí probíhala s lektorkou a vyučující angličtiny na naší škole Mgr. Krumpolcovou distančním
způsobem. Díky perfektně vedenému kurzu a úsilí žáků
obstát ve zkoušce a zdokonalit si anglický jazyk se všem
přihlášeným podařilo certifikát získat!!! Tak velký počet
žáků základní školy, kdy navíc všichni uspějí, není běž-
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ným jevem. Někteří z nich prokázali znalosti i pro vyšší
stupeň, než pro který skládali zkoušky!! Jsme na ně pyšní, BLAHOPŘEJEME a GRATULUJEME. Certifikát jim pomůže při zkouškách na střední školu, neboť za něj získají
bodové ohodnocení. Někteří z nich budou od 2. pololetí
pokračovat v přípravě na vyšší úroveň certifikátu a současně jsme zahájili kurzy pro nově přihlášené žáky. Ti by
měli opět před Vánocemi 2022 prokázat své znalosti na
jazykové škole Lingua ve Zlíně.
Certifikáty plánujeme slavnostně předat v nejbližší
době.

Na závěr chceme poděkovat těm, co pro nás tuto
super akci zorganizovali. Byli to páni učitelé Petr Oral
a Radek Štěpán, paní učitelky Jana Jiroušková, Marcela
Kubátová Košařová, Jitka Gregušová a Jana Sabová a pan
zdravotník Daniel Kurcik.
Lyžaři a snowboarďáci ze 7. D a 7. E

Květokáva
světově jedinečný kávový produkt v Holešově
Významná bylinkářská rodina Fryzelků z Vlachovic,
z území Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, vytvořila světově jedinečný produkt – BIO bylinnou
kávu – Květokávu. Jedná se o ručně vyráběnou
směs BIO kávy od farmářky Normy Iris Fiallos s vybranými nejkvalitnějšími BIO bylinkami z čistého
prostředí CHKO Bílé Karpaty. Několik variací této
květokávy spolu s unikátními bylinnými čaji připravuje kavárna Mlsná kočka na náměstí v Holešově.

www.holesov.cz
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Lego ve výuce a mnoho dalšího
(1. ZŠ)
Ano, i naše škola se připojila k těm, které dokážou využít oblíbené stavebnice
k výuce i zábavě. Nakoupili jsme spoustu sad, které využíváme na 1. i 2. stupni. V nejnižších třídách slouží v polytechnické výuce, ale i k tvořivé činnosti o přestávkách. Prací
s další řadou Lega – Education Spike Essential si žáci vyšších ročníků budou rozvíjet
informatické myšlení, získávat matematické dovednosti a zjišťovat, jak fungují fyzikální
zákonitosti. Mimo to pracují s Legem ve skupinách, což podporuje sociální dovednosti.
Možná neuvěříte, že se pomocí Lega dá vyučovat téma zlomků, programování nebo
kritické myšlení.

Čím si můžeme zpestřit výuku?
Třeba promítáním 3D filmů. Mladší
třeťáci sledovali, jak se na naší Zemi zabydleli dinosauři a jak to s nimi dopadlo,
starší žáci 4. a 5. tříd navázali na výuku
v přírodovědě a vlastivědě. Z pozorování
podmořského života si odnesli i takové
poznatky, které uplatní třeba v matematice. Taková chobotnice má rozměr
chapadel i 7 metrů, a na to jsou naše
třídy krátké. Žáci sledovali hodinový dokument s 3D brýlemi. K promítání jsme
ideálně zvolili místnost bez oken, která
vznikla při rekonstrukci prostoru atria.
Ve druhých třídách zase u žáků
vzbudilo zájem učivo o lidském těle. Pustili se s nadšením do tohoto poznávání.
Ve škole spolupracovali ve skupinkách

a při dobrovolném domácím úkolu vydatně pomohli i rodiče. A jak se jim to
povedlo? Posuďte sami.
Projekt – Jak známe zimní sporty
zaujal žáky ve 3. A. O své znalosti z oblasti
nejrůznějších zimních disciplín se mohli
podělit se spolužáky při práci ve skupinách.
Děti si samy rozdělily úkoly a každý člen
skupiny mohl přispět k vytvoření co nejlepší práce. Žáci využívali kromě vlastních
zkušeností i poznatky z televize, internetu
a encyklopedií. Nezapomněli na sportovce,
kteří v zimních sportech reprezentují naši
republiku. Důležitou součástí projektu bylo
uvědomění si vzájemných vztahů mezi
sebou a posílení skupinové spolupráce.
Na závěr proběhla prezentace prací.
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Třídy Světa vzdělání (2. ZŠ)
V roce 2019 jsme v naší 2. Základní škole otevřeli
první třídu Světa vzdělání. Než jsme se do projektu nabízejícího trochu jiný způsob vzdělávání pustili, předcházely mu roční přípravy. Absolvovali jsme několik
seminářů, letních kurzů a návštěv škol, ve kterých už
několik let spolupráce se Světem vzdělání funguje. Vše
nás přesvědčilo, že dát se do nového projektu je správné
rozhodnutí.
Do první třídy nám tehdy nastoupilo 8 žáčků. Chápali jsme, že novinek se lidé většinou bojí a nahlíží na
ně s nedůvěrou. Přesto jsme chtěli dát „nové“ třídě šanci,
protože si za způsobem vedení těchto tříd stojíme, a teď
už i víme, že je naplňující, obohacující a zábavný nejen
pro děti, ale i pro učitele. Nyní máme v naší škole již tři
třídy Světa vzdělání. Letošní třída prvňáčků je plně obsazena dvaceti dětmi.
A v čem je výuka v těchto třídách odlišná? Třídy jsou
určeny pro rodiče, kteří chtějí pro své děti něco navíc
a zároveň upřednostňují klasické vzdělávání. Rozvrh dětí
je doplněn o nadstandardní vyučovací hodiny. Od začátku se snažíme dětem pomoct s adaptací a vytvořením
kladného vztahu ke škole. Do výuky máme zařazené hodiny osobnostního rozvoje, kde se žáčci malými krůčky
učí vycházet s druhými i se sebou samým.

Dalším bonusem je anglický jazyk. Naši prvňáčci
mají tři vyučovací hodiny týdně, z toho jednu hodinu
s rodilým mluvčím. Angličtinu vyučujeme metodou
WattsenglishWow. Děti si díky poutavým videím,
chytlavým písničkám, básničkám a neustálé interakci
přirozeně upevňují základy anglického jazyka. Velkou
odměnou pro mě, učitelku, je, když děti zcela spontánně
používají angličtinu i v jiných předmětech. Výuka angličtiny směřuje k certifikovaným zkouškám Cambridge
English v páté třídě. My jsme si je s našimi třeťáčky už
vyzkoušeli nanečisto. A žáci si zaslouží velkou pochvalu, protože všechny 4 části (reading, writing, listening
a speaking) zvládli velmi dobře. Nejlépe si vedli právě
v části speaking s rodilým mluvčím, kde získali plný počet bodů. A co je na cizím jazyce důležitější, než nebát se
mluvit a komunikovat.
Ve třídách Světa vzdělání vyučujeme matematiku metodou Hejného. Víme, jak důležitá je schopnost
o matematice přemýšlet a ne se jen zpaměti učit postupy a vzorečky. A k tomu nám pomáhá právě metoda Hejného. Žáci jsou vedeni k samostatnému přemýšlení. Nečekají, až jim učitel nabídne postup či správný výsledek.
Navrhují vlastní řešení, což vede k rozvoji komunikace
a také spolupráce. Děti se učí obhajovat svůj názor, mluvit a diskutovat před třídou. Posun našich třeťáků od

první třídy ve vyjadřování a chuti obhájit si svůj názor
je neuvěřitelný a já jsem kolikrát překvapena, na kolik
způsobů řešení děti dokážou přijít. Zásadní je pro nás
také práce s chybou. My v matematice Hejného bereme
chybu jako přítele. V neposlední řadě je důležitá radost
z vlastních objevů, která děti motivuje k dalšímu učení.
S matematikou velmi úzce souvisí hodiny logiky. Záleží nám na tom, aby děti uvažovaly samostatně a uměly
prezentovat svá řešení. Úkoly jsou zábavné a přiměřené
věku žáků.
Ve třetí třídě přibývá v rozvrhu nový předmět - Programování. Děti se učí základy práce s počítačem, ale
zároveň i zásady bezpečnosti v online prostředí.
Mám radost, když se děti vrhají do všech činností
s nadšením, s velkou chutí přijímají neustále nové výzvy
a vzápětí chtějí řešit další. Mám radost, když vidím, že
chodí do školy rády, a že se těší na hodiny hlavních předmětů - matematiky a anglického jazyka.
Třída Světa vzdělání je úžasná volba pro všechny,
kteří chtějí nabídnout svým školákům nenásilnou pohodovou formou něco navíc.
Mgr. Kateřina Zacharová

Nový rok, předsevzetí a finanční
gramotnost (2. ZŠ)
V rodinném kruhu jsme všichni přivítali nový rok prvního ledna. U nás ve škole
jsme se na něj připravovali již v rámci finanční gramotnosti na konci loňského roku.
Proč to? Ve sdělovacích prostředcích slyšíme neustále slovní spojení: nárůst inflace,
zdražování cen různých komodit, provizorní státní rozpočet aj. Umí si vůbec naše děti
pod těmito pojmy něco představit? Často si žijí spokojeně ve svém světě dospívajících
mají dostatek věcí nezbytných pro život, maminka a tatínek vše zaplatí. Pro většinu
žáků je to samozřejmost.
Co jsme s tím udělali? Na sklonku prosince si matematická sekce vyučujících připravila projektové vyučování zaměřené na zdokonalování se ve finanční gramotnosti.
Šesťáci sledovali finanční náročnost kouření, spolu s dopady na rodinný rozpočet a rozpočet státu ve vztahu k léčbě lidí závislých na nikotinu. Využili jsme nově nakoupenou
techniku ve škole - kalkulátory, notebooky pro práci v Excelu. Také jsme o problematice
hodně diskutovali. Sedmáci se zaměřili na otázku výdajů za rodinný výlet, zda lze na
nějakém výdaji ušetřit, porovnávali ceny, slevy. Osmáci a deváťáci měli vybráno nejaktuálnější téma a to spotřebu elektřiny ve vztahu k použitým spotřebičům, učivo
propojili s fyzikou, informatikou a přehledně zpracovali do grafů, debatovali o nejvýhodnějším nákupu.
Projekty finanční gramotnosti často otevírají dětem dvířka do světa, o kterém nemají mnohdy potuchy a samy potom zjistí, že peníze nerostou na stromech, je nutné je
vydělat a potom s nimi i smysluplně hospodařit.
Mgr. Hana Hlobilová

Městská knihovna Holešov pořádá v pátek 1. 4. 2022 tradiční
Noc s Andersenem. Bližší informace a přihlášky v knihovně.
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Ať je teplo nebo zima, v první třídě
je nám prima! (2. ZŠ)
Je to téměř rok, co přišli předškoláci k zápisu. V září poprvé zasedli do školních lavic. Neuměli psát, číst ani počítat. Během půl roku, i přes časté karantény a nemocnost,
se toho ale prvňáčci mnoho naučili. V matematice je baví početní hadi, krychlové stavby, hra na krále počtářů, počítání na krokovacím pásu, malovaná matematika a běhací
diktáty. Zvládají sčítání a odčítání do desíti, poznávají geometrické tvary a úspěšně řeší
i slovní úlohy.
V českém jazyce se naučili skládat slova z písmen, ve slabikáři čtou už celé věty
a moc je baví obrázkové čtení. V písance píší perem a hrají obrázkovo-písmenkové
hádanky. Prvňáčci rádi poslouchají příběhy žabáka Ferdy v hodinách osobnostního
rozvoje. V komunitních kruzích si upevňují základy společenského chování a třídních
pravidel. Po perné práci si odpočinou při honičkách v tělesné výchově.
Děti si našly ve třídě nové kamarády, pomáhají si mezi sebou a spolupracují jako
jedna velká parta. Stále mají radost z poznávání a těší se, co dalšího je čeká. V práci na sociálních vztazích jsme teprve na začátku, ale věříme, že soustavnou prací se
tyto vztahy budou prohlubovat. Rády bychom poděkovaly rodičům za jejich trpělivost
a spolupráci.
Mgr. Veronika Lejsková, 1.A, Mgr. Petra Přikrylová, 1.B

Předvánoční spellování– hláskování (2. ZŠ)
Angličtina má jedno specifikum: to, že anglická slova
se jinak čtou a jinak píší. V běžném životě tak může snadno dojít k nedorozumění. Je tedy důležité, abyste se naučili
jednotlivá písmena anglické abecedy správně vyslovovat
i zapisovat. Znalost anglické abecedy s výslovností se vám
bude jistě hodit a v praxi se bez ní neobejdete.
O tom, že spellování může být i zábava, nás přesvědčila třídní kola soutěže Spelling Bee. Své hláskovací

síly změřili všichni žáci ze třídy páté až deváté. Vítězové
postupují do školního kola.
A kteří to jsou? Z páté třídy byli nejlepší Štěpán
Posolda, Shanti Vodičková a Kateřina Mozolová, ze šesté třídy Jolana Krmencová, Adam Chudárek a Kateřina
Kvintová, ze sedmé třídy Lada Vaňharová, Dominik
Krutil, Aneta Marčonková, Lukáš Nagy, Daniel Sedlář
a Petr Svoboda, z osmé třídy Nikol Gregorová, Anna

Sonntagová a Veronika Lišková a z deváté třídy se školního kola zúčastní Patrik Večeřa, Adrian Ševčík a Adam
Podsedníček.
Brzy bude následovat celoškolní kolo, a tak všem
přejeme, aby si i tuto soutěž užili v pohodě a odvedli co
nejlepší výsledky.
Mgr. Lenka Janská
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My, prvňáčci z 3. Základní školy...
…rád si povídám v komunitním kruhu (Petr)
…nejraději si hraju v matematice na obchod
(Adéla)
…nemůžu se dočkat, až skončí covid a napustí se
bazén (Tomáš)
… těším se, až budu zpívat ve školním sboru Plamínek (Tereza)
… mám radost, protože už se umím anglicky představit (Ondřej)

máme připravenou spoustu her. V prosinci si pro nás
starší spolužáci nachystali vánoční angličtinu a mohli
jsme pošeptat svá tajná přání Santa Clausovi do ucha.
Nejvíce ze všeho se těšíme do tělocviku, ale nemyslete si, že cvičíme jen tam. Protahujeme se, dýcháme
a provádíme cviky každý den i v hodinách, abychom měli
zdravá a rovná záda a dokonce už umíme jednoduché
pozice z jógy. O velké přestávce se můžeme proběhnout
na hřišti. Když je pěkně, chodíme i na školní zahradu,

kde pozorujeme ptáky a poznáváme rostliny. Až bude
teplo, tak se tam budeme i učit. V zimě chodíme s opravdovým panem myslivcem do lesa a nosíme lesním zvířátkům něco na zub.
Po dobrém obědě ve školní jídelně si hrajeme
ve školní družině, se kterou chodíme často do TYMY,
do knihovny nebo vyrábíme dárečky z keramiky.
Chodit do 1. třídy je prostě bezva!

Málokdo si dokáže představit, kolik jsme se toho za
půl roku naučili a zvládli. Paní učitelky říkají, že 1. třída je nejtěžší. Naštěstí si hodně hrajeme a ani nevíme,
e se učíme.
Když poznáváme nová písmenka v českém jazyce,
tak je nejprve ztvárňujeme třeba pomocí špejlí, plastelíny, papíru nebo dokonce pomocí vlastního těla. Z každého písmenka si vyrobíme obrázek, který zakládáme
do složky a na konci školního roku si odneseme vlastnoručně vyrobenou knížku abecedy.
V matematice si nejraději hrajeme s loutkovým divadýlkem, a tak už umíme vymýšlet a řešit slovní úlohy.
Také házíme kostkou a u toho počítáme. Nebo chodíme
nakupovat do obchodu a platíme skoro opravdovými
penězi.
Milujeme angličtinu, protože jsme rozděleni do
dvou skupin, takže je nás ve třídě málo, a proto více zpíváme, posloucháme a mluvíme. Na interaktivní tabuli
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Národní plán doučování
na 3. Základní škole funguje
Pandemie COVID – 19 zasahuje do režimu školního vzdělávání od března 2020.
Uzavření škol a přestup na distanční výuku byl pro všechny zúčastněné velkou výzvou.
I přes všechnu snahu se po návratu k relativně normálnímu průběhu vyučování v letošním školním roce začaly projevovat nedostatky ve vzdělávacích výsledcích některých
žáků.
Na 3. Základní škole v Holešově se běžně věnujeme péči o žáky, kteří potřebují
s učivem pomoci. Většinou doučování probíhá individuálně po vyučování nebo před
ním. V září 2021 jsme proto přivítali podporu této naší činnosti ve formě Národního
plánu doučování. Jedná se o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich
znalostí a dovedností po návratu k prezenční výuce. Snížená úroveň vzdělání v předchozích dvou letech se promítá i do budoucího života současných školáků a naším cílem
je tuto úroveň opět pozvednout.
Ve škole jsme vytvořili 37 doučovacích skupin, které navštěvuje pravidelně či nepravidelně téměř 300 žáků. Těší nás, že tito žáci postupně nabývají větší jistotu, zažívají ve své práci úspěch a dosahují lepších výsledků. Do této prospěšné činnosti se
zapojili nejen naši učitelé, ale také asistenti pedagoga a studenti pedagogických oborů
vysokých škol. Během prvního období září – prosinec 2021 se uskutečnilo téměř 400
doučovacích schůzek. V nastaveném systému budeme pokračovat i v dalším průběhu
tohoto školního roku a doufáme, že podpory se nám dostane i v roce 2023 z Národního
plánu obnovy.

Dětský pěvecký sbor Plamínek
opět zpívá
Na 3. Základní škole v Holešově už zase zpívá dětský pěvecký sbor PLAMÍNEK.
Po dobu sedmnácti dlouhých měsíců se nemohl scházet a radovat se z krásy sborového zpívání. Chyběl nám nejen zpěv, ale také všechny další společné zážitky. Sbor, to je
nevšední společenství, kde je radost být a trávit volný čas. I naši bývalí členové na něj
rádi vzpomínají:
„Ten, kdo zpívá v Plamínku, nemá k nudě záminku.
Všichni jsme tu kamarádi, chodíme sem velmi rádi.
Zpívání nás všechny baví, to tě nikdy neunaví!“
(žákyně Kateřina Neprašová v roce 2010)

S velkou radostí a nadšením jsme se v září znovu vrhli do práce. Začali jsme od
začátku. Za dva roky nám většina dětí vyrostla a přestoupila na 2. stupeň, ti nejmladší žáčci nás nikdy neslyšeli. Z původního Plamínku zbyla jen hrstka těch nejmladších.
Naštěstí nám zůstala obrovská chuť do práce a výborné zázemí naší školy. Od září 2021
začalo 31 malých zpěváčků psát novou historii sboru. Během letošního školního roku
jsme už stihli i několik malých vystoupení. Zpívali jsme pro paní velvyslankyni z Indonésie, nahrávali pro městský rozhlas Holešov, koledovali jako Ježíškova vnoučata a pro
naše prvňáčky konečně zazpívali v aule školy.
Už se těšíme, až nás v příštím roce posílí právě naši nejmladší žáci. Máte doma
šikovného zpěváčka? Až se stane žákem naší školy, moc rádi ho mezi sebou přivítáme.
Vždyť v příštím školním roce nás čekají oslavy 20. narozenin a na narozeninový koncert
se i s bývalými členy budeme připravovat celý rok.
DPS Plamínek, 3. Základní škola Holešov
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Učitel?! Umělec!?
ZUŠ F. X. Richtera Holešov představuje v cyklu Učitel?!
Umělec?! své pedagogy, kteří jsou mimo svou pedagogickou činnost aktivními umělci. Po rozhovorech s kontrabasistou Jakubem Veletou a violoncellistkou Karolínou
Zívalíkovou přinášíme tentokrát zajímavý „vícehovor“
s pedagogy výtvarného oboru.
Nejlepší výtvarka, jakou znám!
To není náborářské heslo ani prázdná fráze, jen
prostá slova našich žáků, která jsem si vypůjčila. A proto:
na začátku byl jasný záměr. Vytvořit rozhovor s výtvarníkem a pedagogem Karlem Jakóbkem, jedním ze třech
pedagogů výtvarného oboru holešovské ZUŠ, který před
několika dny oslavil krásné životní jubileum. Ale ouha!
Výtvarníci nebývají lidé extrovertní a tak se mé obavy
potvrdily. Přestože jsem na to šla od lesa (kam mimochodem Karel chodí moc rád), ukázalo se, že i tak to
bude tvrdý oříšek… Louskat jej tedy začínám s Karlovým žákem a nynějším kolegou, Jakubem:
Snad se neurazíš, ale tento rozhovor bude věnován víc než tobě a tvé cestě k výtvarnému umění tvému uměleckému „průvodci“ a učiteli Karlu
Jakóbkovi. Pamatuješ se na vaše první setkání?
Pamatuju si, že jsem se do výtvarky strašně bál
a držel se ve dveřích, aby mě tam nedostali. Ten den ale
na mě Karel tak zapůsobil, že jsem se nemohl dočkat
dalšího týdne. Nakonec jsem tam chodil dlouhé roky
a nikdy bych je za nic nevyměnil.
Čím na tebe konkrétně zapůsobil?
Jak jsem tam tak brečel, a nechtěl jsem tam jít, tak
mě pobídnul, ať mu nakreslím, co chci, co mě baví a já
nakreslil Želvu Ninja. Podíval se a poradil, jak bych to
mohl vylepšit. A tak jsem zjistil, že je vlastně hodný a že
jsem se bál úplně zbytečně.
Kdo tě přihlásil?
Nevím, babička nebo mamka…už nevím. Možná
Karel bude vědět.
Vzpomeneš si na nějakou situaci, kdy by se
Karel rozčílil?
Vůbec nevím. Myslím, že žádná nebyla.
Strávil jsi v ZUŠ poměrně dost let jako žák,
absolvoval jsi I. i II. cyklus. Co tě tam drželo a jaké
to byly roky?
Především mě tam držela výtvarka a pokaždé jsem
se do ní těšil, byly to moje nejlepší roky. Chodil jsem ke
Karlovi, i když už jsem byl v prvním ročníku na Střední
uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Pak už
to nebylo možné, bohužel. Na ZUŠce jsem ovšem navštěvoval také hodiny hry na kytaru u paní učitelky Nelly
Billové, takže jsem tam byl opravdu velice často.
Zajímavá souhra náhod – Karel je narozen 2.
února a ten den má svátek právě Nela, takže se ti
to hezky sešlo! No a teď, když jsi sám učitel, co se
změnilo?
Teď musím vymýšlet pro žáky zadání já sám, takže
se můj pohled otočil o 180 stupňů. Pořád si zvykám na
nové místo, ale je zajímavé učit ve škole, kde jsem strávil
svoje dětství.
Napadlo tě někdy, že budete s Karlem kolegové?
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Nikdy jsem se s Karlem nesrovnával. Ani bych si to
nedovolil. Je pro mě velká autorita a kapacita ve svém
oboru a jsem vděčný, že jsem se mohl a stále můžu učit
právě od něho. Když mi Karel zavolal, jestli bych nemohl
učit výtvarku místo jiné paní učitelky, měl jsem z toho velké obavy, ale zároveň jsem byl rád, že si na mě vzpomněl.
Je něco, čím tě Karel inspiruje a co podle tebe
předává svým žákům?
Předává jim úplně všechno, dokáže je zaujmout,
udělat výuku zajímavou, zábavnou, ale také naučnou.
Když nám předkresloval na malý kousek papíru, jak
by mohlo nebo mělo zadání vypadat, chtěl jsem umět
kreslit jak on. Když se dívám na svoje staré obrázky z výtvarky, ať už z nostalgie nebo k inspiraci pro moje žáky,
prohlížím si ta místa, s kterými mi pomáhal právě Karel.
Řekl bych, že mě inspiroval ve všem, ať to byla kresba,
malba nebo grafika.

Rozmlouvat s Janou a Karlem Jakóbkovými je čirá
radost. Odpovídají většinou spolu, jednotně a svorně
přikyvují, přičemž Janin jemný hlas bývá lehce zastíněn
Karlovým poutavým vyprávěním s kouzelným třinecko-žopským melodickým zabarvením a nezaměnitelnou
gestikulací. Ale ono na tom tolik nezáleží, kdo mluví, protože si oba navzájem v odpovědích souzní. Doufám, že se
čtenář zorientuje, a že mi ti dva odpustí...

Pouštěl vám někdy ve výtvarce hudbu? Víš,
co poslouchá?
Tenkrát asi moc nebylo na čem pouštět. Spíš nám
četl o van Goghovi a tak…ale vím, že v autě poslouchá
Led Zeppelin a za mlada prý nosil dlouhé vlasy!
Víš něco o Karlově soukromé umělecké tvorbě?
Před mnoha lety jsem viděl pár jeho obrazů (Memento Mori a další) na výstavě v holešovském zámku
a velice na mě zapůsobily svým dokonalým provedením,
barevnou atmosférou a silným citovým a duchovním nábojem. Bohužel Karel nevystavuje moc často, takže jsem
víc příležitostí je vidět zatím neměl.
Ty sám jsi muzikant, výtvarník, divadelník
a přitom působíš podobně nenápadně a skromně
jako tvůj učitel. Je v tom tak trochu Karlův podpis
nebo je to náturou?
Vystupování s kapelou nebo divadlem mi pomohlo
trochu se „otrkat“, ale líp se cítím u malířského stojanu
než na podiu. V tom jsme si možná s Karlem podobní.
Jaké slovo tě napadne, když se řekne Karel
Jakóbek?
Nejlepší část mého života stráveného ve výtvarce.
To je pěkné, ale co kdybys zkusil opravdu jen
jedno slovo….
Nejlepší!

perfektního, například pěkný portrét, tak tam zasekl
nějakou sekyrku do hlavy nebo zabodl nůž a krev stříkala všude. Prostě to vždycky musel nějak vylepšit….
(smích). Jakub kreslil každou volnou chvilku (přestávky
ve školách, apod.)
Když jsme spolu vybírali domácí práce k talentovkám, kterých mělo být asi dvacet pět, vybrali jsme asi
stovku těch opravdu nejlepších a profesoři na UMPRUM
nevěřícně kroutili hlavou, že v patnácti letech může někdo takhle kreslit.
Máte představu, kolik dětí za ta léta vaší výtvarkou prošlo? Jani, ty jsi ve škole od roku 1983,
Karel nastoupil rok po tobě…
Vůbec nevíme. Ale co je úžasné, že přicházejí naši
bývalí žáci se svými dětmi. Známe celé rodinné klany od
babiček až po vnoučata…
Jen vy dva pořád vypadáte stejně! (místo odpovědi smích)
Karle, ty působíš jako velký kliďas. Je něco,
co tě při výuce tzv. nadzvedne? Jakub říkal, že si
nic takového nepamatuje…
No jé! Mockrát jsem se vytočil… Já dávám dětem
hodně velkou volnost, ale jakmile vidím, že toho začínají
zneužívat, tak něco udělám, třeba hvízdnu a je klid. Oni
ví, že jsem hodný, ale nesmí to přerůst…

Karle, pamatuješ si na Jakuba, když poprvé
přišel k tobě do výtvarky?
Vidím to jako dnes. Byl zapřený ve dveřích, že dovnitř nepůjde! Máma ho přišla přihlásit, ale on za nic na
světě nechtěl…
Jaký byl žák?
Jakub byl „neštěstí“, musel jsem mu často urvat obrázky zpod ruky, protože vždycky, když namaloval něco
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Pojďme k vašim úspěchům na soutěžích. Jak
si to vysvětlujete?
Některé školy posílají na soutěže obrovské množství
prací, my za sebe vybereme třeba jen pět nejlepších. Například na Lidicích (to je největší mezinárodní soutěž) je
několik desítek tisíc prací z celého světa. Přijedou kamiony, deset dní se rozbaluje, hodnotí... a naši žáci bývají
pravidelně oceňováni (získali jsme i cenu poroty). Prostě
ten výběr je zásadní. Pak jsou přehlídky ZUŠ a tam musí
učitel obhájit, co daným tématem sledoval, co tím úkolem chtěl naučit a to před všemi učiteli z kraje. Ústřední
kolo je ve Šternberku, kde to zase hodnotí krajští metodici. Tam se veze celý cyklus a to je hodně náročné. A ty
buď zaujmeš linkou, kterou máš, něčím novým…nebo
tě jednoduše pošlou do háje.
Asi nebudete typ učitelů, který má za ta léta
zajetou metodiku a plán na školní rok a jen ho dokolečka „točí“ s jinými dětmi…
Karel: Ne, my vymýšlíme pořád něco nového. Můžeš
měnit témata, ale máš určitý záměr…jde o to dovést
děti k tomu, aby ony samy dál vymýšlely, jak dál ten
úkol rozvíjet. Hlavním cílem není jen „pěkný“ obrázek,
ale hlavně rozvoj výtvarného myšlení.
Jana: Já jsem např. jednou měla téma česneku
a z toho jsme šli přes objekty až k návrhům šatů…
to objevování, hledání a experimentování s náměty
i s technikami, to se nedá tak úplně naplánovat.
Co muzika? Karle, o tobě je známo, že máš rád
rockovou klasiku, hlavně Led Zeppelin. Zkoušel jsi
něco z toho pouštět žákům a jak reagovali?
Kdysi jsem to nevydržel, když jsem viděl, jak poslouchají Kelly Family nebo něco podobného, co na chvíli
zazáří a zhasne. Tak jsem pustil „Schody“ (Stairway to
Heaven), které jsou tu už víc jak čtyřicet let. A vyjádřili
se jasně: Starýýýýý!!!
Vyjděme ze školy ven. S výtvarkou se přeci
také hodně chodilo do přírody…
V Hlinsku jsme vystoupili z vlaku a šli pěšky na
Rusavu až do Holešova. Kreslili jsme, opékali špekáčky…dneska už si to neumím představit.
Ze školy už jsme venku, ale ještě zavzpomínejme. Už je to pár let, co jsme mohli vidět tvoje
obrazy….
Před lety jsem vystavoval v Holešově, pak taky
v Kroměříži a v Rajnochovicích, tam to bývalo skvělé, ale
bylo to hodně náročné na organizaci, protože výstava
byla ve stodole týden, stále otevřená a musela se hlídat.
Vystavovali tam špičkoví výtvarníci. Když se změnilo počasí a bylo vlhko, obrazy občas i změnily tvar, takže to
bylo hodně dobrodružné, zvláště když si pro ně pak přijížděly vdovy po malířích. Ale déšť ustal, sucho udělalo
svoje, tvary se vrátily a všechno dobře dopadlo!
Tvoje historky jsou často až neuvěřitelné
a člověk by je mohl poslouchat stále dokola…
Ale co tvoje současná tvorba? Co výstava? Uvažuješ v dohledné době o něčem?
Je to těžké, protože když tě něco zajímavého napadne, co bys rád dělal, děláš to s dětma ve škole. Vymýšlíš
to, co bys chtěl vlastně dělat sám. Jinak pěkný prostor
je teď v suterénu naší školy, tam bych si výstavu dovedl
představit.
Asi je zbytečné ptát se, jakou roli hraje ve vašem životě a tvorbě příroda…

To je základ. My vůbec jdeme raději do lesa než
mezi lidi.
Máte nějaké své oblíbené cesty nebo místa?
Hodně…
Karle, ty sám jsi z Beskyd. Potřebuješ hory
k životu?
Já už jsem tady déle než tam, ale když jsem byl kluk,
sedl jsem před domem v sobotu na autobus a za 5 Kčs
jsem si zajel do Tater, kde jsem za 60 Kčs celý den lyžoval
a pak se za 5 Kčs vrátil zpátky do Třince. Když jsem přišel
sem, pořídil jsem běžky, ale stejně nejradši chodíme.
Vyčistíme si hlavu, náš okruh obvykle dělá okolo 15 km.
Jani, co tě na těch toulkách nejvíc baví?
Ta cesta lesem. Je pokaždé jiná, má jinou barvu,
atmosféru, prostě nádhera….
A pořád chodíte spolu?
Pořád.
Jana a Karel, manželé, kteří spolu nikdy nepřestali
chodit. Už od školy. Toulají se přírodou, mají stále o čem
povídat, radují se z obyčejných věcí, z dětí, z vnuček, ze
společné práce. Když se ohlédnu zpátky někam do roku
1983 – 84, kdy se tato dvojice objevila v tehdejší LŠU,
a kdy jsem tam začala chodit i já, vidím stejně úžasné,
charismatické a usměvavé lidi, jako dnes. Dvojice, která
netouží po medailích za zásluhy (přestože neznám jinou,
které by slušely více), protože ví, že tou medailí jsou děti,
kteří se do toho tajemného podkroví holešovské ZUŠky stále vracejí v podobě dalších generací. Je to zázrak
a zároveň důkaz, že to jde, když od života nečekáte zázraky, a taky víte, co znamená slovo tolerance, skromnost
a pokora. To všechno je v naší výtvarce k vidění, když vystoupáte až nahoru…
Á propós, ještě doplňující otázka: Je v naší
republice hodně Jakóbků?
Tři. Já, brácha a syn.
Takže i kdybychom k tomu připočítali manželky, pořád mi z toho vychází hodně ohrožený druh.

TAK TROCHU JINÉ MEDAILONKY:
Karel Jakóbek (narozen 2. 2. 1962 ve znamení
Vodnáře a Buvola)
Vodnáři jsou originální. Jsou to empatičtí
snílci, kteří milují přírodu a chtějí zlepšit svět. Pokud mohou, vyhýbají se konfliktům. Jsou laskaví,
obětaví a tolerantní, bývají proto oblíbení ve společnosti a mívají velké množství přátel. Buvol se
vyznačuje neuvěřitelnou spolehlivostí, věrností
a citlivostí. Je zodpovědný, pracovitý a odolný vůči
těžkým stresovým situacím. Má silný charakter, vysoké, zdravé sebevědomí a hrdé vystupování.
Jana Jakóbková (narozena 28. 4. 1963 ve znamení Býka a Zajíce)
Zajíc je velmi citlivý, něžný a věrný. Je to milující partner, příjemný, pozorný, velmi pilný a kariéra
pro něj není smrtelně důležitá. Býk je hospodář
a ochránce, je nedostižný ve vytváření zázemí
a prostoru pro existenci, kde se člověk cítí bezpečně
a stabilně.
Jakub (Jack) Leško (narozen 20. 5. 1990
ve znamení Býka a Koně)
Kůň bývá přátelský a komunikativní, vyzařuje energii, aktivitu a mladickost. Tito lidé bývají
ochotní pomoci ostatním vždy, když je to třeba. Obvykle mívají umělecké nadání, jsou přátelští.
S Jakubem jsem začala, s Jakubem i skončím. Co bys Karlovi k jeho narozeninám popřál?
Ať učí další dlouhá léta, aby malí výtvarníci
měli kvalitní základ pro svou budoucí kariéru, také
aby měl víc času na vlastní tvorbu, a samozřejmě
mu přeju to nejlepší a hlavně zdraví!
Za rozhovor děkuje a připojuje se k blahopřání Vladimíra Dvořáková
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Slavnostní předávání vysvědčení o absolutoriu a diplomů absolventům VOŠ
Dne 14. ledna 2022 se v Salla terreně holešovského zámku uskutečnilo předávání vysvědčení
o absolutoriu a diplomů absolventům vyšší odborné
školy. Slavnostní akt proběhl za účasti ředitele školy
vrchního rady plk. PhDr. PaedDr. Pavla Nováka, MBA,
starosty města Holešova Mgr. Rudolfa Seiferta, předsedů zkušební komise a pedagogických pracovníků
školy. Ředitel školy i starosta města při svém vystoupení zdůraznili prospěšnost výborné spolupráce jak
pro školu, tak i pro město Holešov. Letošní vyřazení
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absolventů se muselo obejít bez účasti rodinných příslušníků, a to z důvodu aktuálních protiepidemiologických nařízení.
Absolutorium probíhalo ve dnech 12. a 13. ledna
2022. Zkoušku úspěšně vykonalo 37 policistů. Celkově
23 policistů prospělo s vyznamenáním a 14 prospělo.
Součástí slavnostního aktu bylo ocenění nejlepšího studenta vyšší odborné školy. V letošním roce udělil ředitel
školy za výborné studijní výsledky v průběhu studia
a výsledky dosažené u absolutoria čestnou medaili školy

nprap. Martinu Valertovi. Dále ředitel školy udělil plaketu školy za celkový příkladný přístup ke studiu pprap.
Kristýně Vlčkové a nprap. Jiřímu Štvrteckému. Příjemnou atmosféru doplnil svým hudebním vystoupením
pan Ludvík Šuranský.
Všem úspěšným absolventům blahopřejeme k dosaženým studijním výsledkům a přejeme pevné zdraví
a mnoho úspěchů v profesním i osobním životě.
Mgr. Lumír Hendrych, Ph.D.
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Holešovské twirlerky úspěšně vstoupily
do nové sezóny
Čtyři zástupkyně holešovských mažoretek Lentilek se vydaly reprezentovat náš
klub do Moravské Třebové, kde se 15. ledna 2022 konala pohárová soutěž v twirlingu. Pro některé z našich děvčat to byla vůbec první účast v twirlingových disciplínách.
Lucie Šturmová, která startovala v kategorii sólo 1 hůlka junior C, vybojovala 1. místo.
Bronzovou medaili získala Denisa Zdráhalová v rytmickém tanečním sóle junior mladší
C. Ve stejné kategorii obsadila Magdaléna Fuksová čtvrté místo. Všechny tři dívky také
úspěšně složily technickou zkoušku Příprava Level 1, ve které potvrdily správné zvládnutí základní twirlingové práce s hůlkou.
Zkušená twirlerka Veronika Hodonská zazářila ve vyšší výkonnostní třídě B, kde
zvítězila v rytmickém tanečním sóle. Premiérově se také představila v sóle se 2 hůlkami
a umístila se na stříbrné příčce.
Trenérky Nikola Podrazilová a Jolana Saibertová odvedly dobrou práci a kvalitně
své svěřenkyně připravily. Další twirlingové klání bude čekat dívky koncem června
ve Dvoře Králové nad Labem.
Mgr. Lenka Klepalová, Mažoretky Holešov, z. s.
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Orelský Fitness klub oslovuje všechny generace
Po pěti měsících naší činnosti v náhradních prostorách je jasné, že rozhodnutí převzít na sebe odpovědnost
za provoz fitka v Holešově bylo správným rozhodnutím
a důležitou službou našim občanům. Umístění uprostřed města určitě není na závadu, spíše naopak. Našli si
k nám cestu lidé od útlého věku až po seniory. A o tom,
že sportování rozhodně není jen pro určitý konkrétní věk
svědčí následující příklad.
Každý pátek již od 7.40 vede Petra Pospíšilová,
trenérka zdravotní tělesné výchovy lekci skupinového
„cvičení pro zralé ženy“. Dříve se zájemkyně scházely
v tělocvičně, ale naše vybavené prostory jim umožňují
rozšířit svá cvičení o cviky na posilovacích strojích. Ženy
to velmi baví a na fitness získaly nový pozitivní náhled.

Patří jim všem velký obdiv. Nebojí se nových věcí
a stále na sobě pracují. A ačkoliv má už většina přes
60 let, pro všechny jsou velkou inspirací. Možná to ani
netuší, ale právě ony táhnou ostatní k vyšším výkonům.
Chcete to také zkusit?
Pokud Vás to láká, připomínám, že jsme otevřeným
klubem pro všechny a jestli chcete něco pro své tělo udě-

lat, a to bez ohledu na věk, jsme tu každý den v čele s
naší skvělou trenérkou Petrou. A cvičit můžete samozřejmě nejen skupinově, ale i individuálně.
S orelským heslem: „Dáváme sportu smysl!“.
Lenka Karhanová,
starostka jednoty Orel

A jak taková lekce probíhá?
Začíná lehčí formou protahování celého těla a potom se zaměří na jeho střed. Používají se různé cvičební pomůcky, například theraband nebo overball. Pak
přichází na řadu zmiňované posilovací stroje. Na závěr
lekce jim Petra trochu zavaří rychlejší částí ve formě
Tabaty nebo kruhového tréninku. A pak už ženy spokojeně ulehají na podložky a zaposlouchají se do čtené
pohádky. Následuje společné uvolnění svalů a klasické
poděkování :„Ty jsi nám zase dnes dala do těla.“
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SVČ Tymy připravilo pro děti o jarních prázdninách
pestrý a bohatý program
provázeli. Velký dík si zaslouží také pan Kamil Hrabal, který
zajišťoval dopravu dětí na Troják a nejen to...
Kromě této nabídky bylo TYMY po celý týden otevřeno i dalším organizacím, uskutečnilo se tady několik aktivit
– tenis, harmonizační cvičení a také taneční soustředění
kroužku Baby dance II.
Mysleli jsme také na děti, které jsou kreativní a rády
tvoří, a právě pro ně jsme připravili celkem 150 tašek
TVOŘÍME S TYMY s 15 různými výtvarnými a rukodělnými
náměty například práce s papírem, šití, pískové mandaly,
malování na textil atd... Celý týden byl také otevřený TM
klub, do kterého si mohli přijít zahrát starší chlapci stolní
tenis a ti toho také patřičně využili.
Jsme moc rádi, že se nabídnutý program dětem i rodičům líbil a děti tak u nás mohly strávit jarní prázdniny.
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Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY
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Letošní jarní prázdniny vyšly na začátek února. SVČ
TYMY připravilo pestrou nabídku různých aktivit a s napětím
jsme očekávali, zda se tyto aktivity budou moci uskutečnit.
Všichni jsme měli velkou radost, že se letos situace natolik zlepšila, že námi všechny připravené aktivity mohly
úspěšně proběhnout.
Pro děti jsme připravili 2 víkendové putovní hry –
Zimní sporty a Valentýnské putování, dále byla každý den
pro děti a veřejnost připravena na plotě TYMY zajímavá
sazka na různá témata - zvířata, pohádky, příroda .
Desetičlenná skupina prožila zajímavý příměstský tábor „Sněhové dobrodrůžo“. I když v Holešově sněhu příliš
nebylo, přesto si ho děti užily na výletě na Trojáku. Zajímavý byl také další výlet, a to do zimní ZOO Lešná.
Spoustu času děti trávily vyráběním a tvořením, s oblibou si zahrály deskové hry a sehrály turnaj v bowlingu.
SVČ TYMY připravilo také program pro lyžaře, jak pro
začátečníky tak i pro pokročilé. Každý den odjíždělo téměř
40 dětí a dospělých do Ski areálu Troják, který nám poskytl
veškeré služby a ideální podmínky k lyžování. Bylo krásné
sledovat každodenní pokroky malých lyžařů, kteří se den
ode dne zlepšovali a získávali tak na lyžích jistotu. Velký dík
za to patří všem instruktorům a pedagogům, kteří děti do-

olesovt
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TYMY
VŠECHNY PŘIPRAVOVANÉ AKCE ZÁVISÍ NA STUPNI
EPIDEMIOLOCKÝCH OPATŘENÍ SLEDUJTE WEB + FB,
popř. info v kanceláři TYMY, děkujeme za pochopení
ÚNOR 2022:
20. 2. Taneční kurzy pro dospělé – od 18 hodin
24. 2. Relaxujeme s mandalou
25. 2. Klub deskových her – od 16 hodin v TYMY
25. – 26. 2. Valentýnské noční deskohraní
26. – 27.2. Rodinná putovní hra – Máme rádi zvířata – info na FB + webu
BŘEZEN 2022:
4. 3. KLUB DESKOVÝCH HER – od 16 hodin v TYMY
8. 3. KONIPÁSEK – soutěž ve zpěvu lidových písní
11. 3. KLUB DESKOVÝCH HER – od 16 hodin v TYMY
12.3. KERAMIKA PRO POKROČILÉ – od 14 hodin
13. 3. MISS POUPĚ - pro dívky od 4 do 7 let, MISS
KVÍTEK – pro dívky od 8 do 12 let - disciplíny: rozhovor, módní přehlídka, volná disciplína, přihlášky
do 8. 3. 2022 – informace v kanceláři SVČ TYMY
15. 3. SVÁTEK POEZIE - recitační soutěž pro děti ZŠ
18. 3. KLUB DESKOVÝCH HER – od 16 hodin v TYMY
18. – 19. 3. JARNÍ NOČNÍ DESKOHRANÍ
19. 3. HOLEŠOVSKÝ TALENT 2022 – 1. kolo - talentová soutěž pro skupiny, páry i jednotlivce, otevřeno všem věkovým kategoriím, soutěže se můžete
zúčastnit v různých oborech, např. pěvecký, hudební, taneční, divadelní, artistický, sportovní, zábavný
aj., přihlášky a soutěžní videa zasílejte e-mailem:
vsetuly@centrum.cz do 7. 3.
20. 3. VÍTÁNÍ JARA - v 10:00 sraz u ZUŠ Holešov,
společná vycházka s lesákem panem Macůrkem,
přes Žopy do Přílep k myslivecké chatě, kde proběhnou hry pro děti, soutěže, přírodovědná sazka,
táborák s opékáním špekáčků. Zveme všechny milovníky přírody, malé i velké!!!!
24.3. KRAJSKÉ KOLO DESKOVÝCH HER – od 9 hodin
25. 3. KLUB DESKOVÝCH HER – od 16 hodin v TYMY
26. 3. TVOŘÍME ZE STARÝCH SVETRŮ s výtvarnicí
Vlaďkou Hlavinkovou - od 9:30 hodin, s sebou starý
strojově pletený svetr + chuť tvořit
26. 3. SPORTOVNÍ ODPOLEDNE – od 14 hodin
PŘIPRAVUJEME:
2. 4. VŠETULSKÁ HŮLKA - XI. ročník mezinárodní
soutěže mažoretek, zahájení v 9 hodin velký sál
holešovského zámku
22. 6. Olympijský běh – přihlašovat se můžete již
nyní na www.olympijskybeh.cz
LÉTO S TYMY 2022
Nabídka příměstských a pobytových táborů,
ozdravných pobytů u moře a dalších aktivit je na FB
+ webu – zájemci informujte se v kanceláři TYMY,
těšíme se na letní zážitky s Vámi !!!!!
Přihlášky již nyní v kanceláři SVČ TYMY
Pro prvních 100 přihlášených na příměstské tábory
možná sleva 500 Kč.
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POZVÁNKY

Mozartova opera a Nohavicovy verše, Così fan tutte v podání
konzervatoristů
Po dvouleté pauze vynucené pandemií se do zámku v Holešově opět vracejí studenti
Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž. Pěvecké oddělení spolu se Studentským symfonickým orchestrem se 2. března v 18 hodin představí ve slavné Mozartově opeře Così
fan tutte, kterou podle libreta Lorenza da Ponte přebásnil Jarek Nohavica. Vstupenky jsou
v předprodeji v zámeckém informačním centru nebo on-line na www.holesov.info.
Dva zamilovaní mladíci Ondra a Kuba si sebevědomě povídají o svých snoubenkách, že
nad jejich věrnost není. Do hovoru se uštěpačně vloží Doktor Sláma a mládence vyprovokuje
k sázce.. nakolik je věrnost jejich budoucích žen opravdová? Oba mládenci se zaváží plnit
Doktorovy instrukce, pokud se jim do druhého dne nepodaří usvědčit snoubenky z nevěry,
vyhráli. Tolik z děje slavné opery z roku 1790, jejíž překlad do češtiny zní Takové jsou všechny.
Režisérem představení je Antonín Valenta a studentský orchestr diriguje Jiří Kadavý.
Obsazení:
Fiordiligi / Dorka
(soprán)
Alena Fojtů, Olha Nesvat
Dorabella / Líza
(mezzo - soprán) Renáta Moučková, Magdaléna Radoňová
Ferrando / Ondra
(tenor)
Štěpán Binar
Guglielmo/ Kuba
(baryton)
Marek Čip
Don Alfonso/ Doktor Sláma (bas)
Matěj Butula
Despina / Růža
(soprán)
Agáta Doleželová, Lucie Regináčová
„Živé rekvizity“
Studenti I. – III. ročníku pěveckého oddělení
Sbor – Studenti pěveckého oddělení Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži
Studentský symfonický orchestr Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži
Dirigent:		
Jiří Kadavý
Sbormistr: 		
Mgr. Lenka Polášková
Choreografie/ pohybová spolupráce:
Vendula Válková
Herecká příprava:		
MgA. Antonín Valenta
Kostýmy: 		
Soňa Valentová, DiS.
Textová úprava, scéna, světla, režie:
MgA. Antonín Valenta
Konzervatoristé z Kroměříže vystupují v Holešově tradičně každý rok. Výjimkou byl rok
2021 kvůli covidu. V roce 2020 studenti odehráli stěžejní dílo Richarda Heubergera Ples
v opeře, rok před tím Rytíře Modrovouse, v roce 2017 přijeli s muzikálem Limonádový Joe
a v roce 2016 s nejslavnější operetkou Járy Beneše Na tý louce zelený. Vždy sklízejí velký
potlesk a nadšení fandícího publika.		
Dana Podhajská

Holešovské blešáky
Pro Holešov velmi
tradiční setkání příznivců
všech sběratelských oborů
se na zámku uskuteční
i v roce 2022. První bleší
trh bude v neděli 17. dubna, druhý 18. září a třetí
13. listopadu.
Všechny tři trhy se
konají od 7 do 12 hodin,
prodejci budou mít prostor
otevřený již od 6 hodin. Za
malý prodejní stůl zaplatí
100 Kč, za velký stůl 150
Kč. Rezervovat se mohou
na emailu novotny@mks-holesov.cz.
Základní vstupné na
holešovské blešáky je 40 Kč,
snížené 20 Kč a pro děti do
10 let zdarma.
(dap)
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práce, která
vám sedne
Hledáme nové kolegy do výroby,
průměrná mzda až 30 000 Kč
Dělník / dělnice v dřevařské výrobě
Frézování, příprava výroby
Montážník židlí
Truhlář, modelář
Ruční ohýbač dřeva
Obsluha CNC
Základem našich produktů jsou lidé.
My v TONu věříme, že si u nás najde místo
každý milovník dřeva.
Rádi si s vámi zavoláme nebo vás pozveme
k nám do Bystřice pod Hostýnem.

Užívejte si obědy
bez éček za 25 Kč

Využijte fyzioterapie
na pracovišti

Přispějeme vám na penzijní
pojištění 800 Kč měsíčně

Volejte svým
blízkým zadarmo

www.ton.eu/kariera
pavlina.glozygova@ton.cz
+420 732 571 378
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ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Vystavení IHNED PLATNÉHO dokladu

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

NA MÍSTĚ
Vyplatíme vám za váš autovrak

ekolikvidace Vašeho autovraku

1 až
0001500
- 3 000
KčKč

Autovrakoviště Třebětice - Roman Kamenec

Tel:

777 550 621

ODVOZ VRAKŮ ZDARMA

www.autovrakoviste-trebetice.cz

autovrak@centrum.cz

PRODÁM BYT 3+1 V HOLEŠOVĚ,
bližší info na tel.: 776 031 124,
spěchá

Tel.: 603 447 040

O
LI

Z pozůstalosti po letcích, vojácích, četnících, partyzánech, hasičích, skautech, vysokých funkcionářích apod.

V

ekoli

Vyp

KOUPÍM VYZNAMENÁNÍ, ODZNAKY, PRŮKAZY,
PÍSEMNOSTI, FOTO, ČÁSTI UNIFOREM apod.
Tel. 608 420 808

A

Tel:

www.

GYNEKOLOGIE ESTÉ,
MUDr. Katarína Babčová, PhD.

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

www.gynekologie-este.cz, tel. 604 791 173
Přijímáme nové pacientky!
Ordinujeme od 3. ledna 2022.

PRONAJMU NEBYTOVÉ
PROSTORY
V HOLEŠOVĚ
24 | holešovsko

na náměstí 22 m čtverečních/
původně tam byla 10 let pedikúra/,
tel. kontakt 608 882 840

www.holesov.cz
Tel.: 603 447 040

KOUPÍM LES
VČETNĚ POZEMKU.
Taky smrkovou kulatinu/
26Tel.:| holešovsko
kůrovec.
775 300 570

26 | holešovsko

77

www.holesov.cz

INZERCE

Získejte

až

na očkování pro
čtyřčlennou rodinu

Kč

Nově můžete o příspěvek
z Fondu prevence žádat

ONLINE
Přihlaste se k nám
do 31. března 2022
Klientské centrum

Kroměříž

nám. Míru 350/2a

Sledujte nás na webu
a sociálních sítích

www.holesov.cz, www.holesov.info
- město #cityholesov
www.facebook.com/holesov
- zámek #zamekholesovofficial
www.facebook.com/MKSHolesov
- MIC #visitholesov
www.facebook.com/
- knihovna #knihovnaholesov
MuzeumGalerieHolesov
www.facebook.com/
Knihovna-Holešov-114478071956117

Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Vychází 21. února 2022. 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
odpovídají jednotliví autoři. Adresa redakce: HOLEŠOVSKO, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov. Redakční uzávěrka vždy 5. den daného měsíce. Redakční
rada si vyhrazuje právo nezařadit příspěvky zaslané po uzávěrce. Kontakt: Bc. Hana
Helsnerová, tel.: 774 359 921, e-mail: hana.helsnerova@holesov.cz; www.holesov.cz

únor 2022 | 27

HLEDÁME POSILY DO NAŠEHO TÝMU

Operátor/ka
ve výrobě Holešov
Přidejte se
k nám!

Vyrábíme bezpečnostní fólie
k zasklívání pro celý svět.
Tyto fólie lisujeme mezi dvě skla. Protože jsou
dokonale čisté, okem si jich nevšimnete. Přesto
se s nimi setkáte na každém kroku, třeba když
jedete autem.
Naše fólie zachraňují životy – při dopravní
nehodě zabrání roztříštění skla a udrží jej
pohromadě.
Používají se také u oken mrakodrapů, kde zajistí
ochranu osob i při zemětřesení.

CO VÁM NADÍDNEME
• mzdu v prvním roce
min. 32 000 CZK
• mzdu po roce – 34 000 CZK a více
• náborový příspěvek – 20 000 CZK
• týden dovolené navíc
• každý rok v dubnu navyšujeme
mzdy
KONTAKTNÍ OSOBA

Jitka Žalůdková
personální oddělení

KurarayEuropeMoravia

jitka.zaludkova@kuraray.com
+420 725 946 097

