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Přílepy voní krajovým pečivem
Centrum Přílep u Holešova má novou 
dominantu. Tou je pekárna krajového 
pečiva, která vznikla v budově bývalého 
hostince. Zákazníci se tak v kraji dočkali 
pečiva vyráběného z tradičních surovin 
typických pro zdejší region. V případě 
Přílep to je jak hanácké, tak valašské pe-
čivo. Kromě toho pekaři vyrábí i novin-
ky, například mrkvový chléb.

Téměř denně se pečou například ha-
nácké koláče, valašské frgály či škvar-
kové pagáčky. „Jsme řemeslná, nikoliv 
průmyslová pekárna. Naše výroba je 
postavena na důsledném používání pří-
rodních surovin, vyhýbáme se průmys-
lově připraveným směsím a chemickým 
kypřidlům. Kde má být máslo, tam je 

máslo, kde mají být kvasnice, tam jsou 
kvasnice. To se projevuje jak v chuti, tak 
v trvanlivosti – náš chleba vydrží týden, 
stejně jako ten, který pekly naše babič-
ky,“ popsala jednatelka pekárny Tereza 
Štěrbová. 

Pekárna vznikla s přispěním dotací 
z Programu rozvoje venkova. Pro obec 
je proměna nevábného chátrajícího ob-
jektu na hezkou a funkční stavbu příno-
sem. „Lokální gastronomie je jedním ze 
základních rysů každého turistického 
regionu. Pokud si pekárna sortimentem 
a kvalitou vybuduje dobrou pověst, může 
být přínosem i pro cestovní ruch,“ dodala 
ředitelka Centrály cestovního ruchu Vý-
chodní Morava Dana Daňová.  (mim)

Hostýnská bazilika odkryla svá tajemství

Poutní místo Svatý Hostýn po více než 
půlročních opravách baziliky znovu 
ožívá. Bazilika byla v polovině loňské-
ho října uzavřena kvůli rozsáhlé rekon-
strukci podlah a instalaci topení. Objekt 
se při stavebních zásazích po desítkách 
let znovu otevřel jako stará kniha a za-
čal promlouvat o své historii. 

Jak uvedl Josef Matela, zajišťují-
cí technický dozor stavby, očekávalo 
se podle zachovaných záznamů, že po 
vybourání nynější keramické dlažby 

bude odkryta podlaha z pískovcových 
desek. Lidem známá podlaha z drob-
ných zdobených keramických kachlů, 
v prostoru kněžiště kolem oltáře pře-
krytá, pocházela z roku 1910, kdy byla 
hostýnská bazilika předlážděna v rám-
ci příprav na slavnostní korunovaci mi-
lostného obrazu s reliéfem Panny Ma-
rie. Neočekávaně se však při odkryvu 
pod keramickou objevila ještě podlaha 
šachovnicová – podle některých pa-
mátkářů mramorová, z málo kvalitní-
ho takzvaného chřibského mramoru, 
podle jiných názorů z břidlice a světlé-
ho kamene. 

A co více bazilika prozradila? Pod 
úrovní dosavadní podlahy byl od-
kryt mohutný původní žulový schod 
mezi hlavní lodí a presbytářem. Žulo-
vé stupně před oltářem byly položeny 
pravděpodobně v roce 1895. V sakristii 
baziliky napravo od oltáře byly naleze-
ny podlahy z rozměrných břidlicových 
bloků. Další otazníky stojí nad kněži-
štěm, přesněji řečeno pod ním. Zde se 
objevily pozůstatky obdélníkovitého 
pískovcového základu s nepravidelným 
povrchem – část v místech pod relié-
fem Panny Marie, část v prostoru před 
novým oltářem. O původu této vrst-
vy zatím archeologové a památkáři jen 
spekulují. Stejně tak hloubají nad po-
zůstatky základů rottalovského kostela 

odkrytých podél obvodových zdí poté, 
co byla vybrána podkladová vrstva do 
hloubky přibližně 40 centimetrů pod 
úroveň dosavadní podlahy.

V dubnu se na Hostýně očekávají prv-
ní poutníci. Sezónu zahájí pěší celonoční 
postní pouť ze Svatého Kopečka. Na kon-
ci dubna to bude každoroční, již 18. pouť 
hasičů. „Ta patří k jedněm z nejkrásněj-
ších. U baziliky se sejdou stovky unifor-
movaných dobrovolných i profesionál-
ních hasičů, v čele průvodu k bazilice 
navíc pochodují i se svými prapory,“ při-
blížila Barbora Janečková z bystřické 
radnice. V květnu si dostaveníčko na 
Svatém Hostýně dají včelaři. (mim)

Chřiby je krásné poznat ze sedla koně
 Region Kroměřížska je proslulý zejména 

kroměřížskými památkami UNESCO, arci-
biskupským zámkem a jeho zahradami, ale 
nové aktivity tentokrát směřují také do pří-
rodních lokalit. Klidnější místa pro relaxaci, 
turistiku i celoroční jízdu na koních nabízejí 
Chřiby v jihozápadní části Kroměřížska.

Michaela Mitáčková
 

Právě v této části Východní Moravy 
vzniká nový projekt místních akč-
ních skupin nazvaný Po formanských 
stezkách – křížem krážem Moštěnkou 
a Hříběcími horami. Realizátoři v něm 
využívají potenciálu dvou venkovských 
regionů, které chtějí propojit hipotra-
sou se zázemím pro koně i jejich jezdce. 
Už samotný název projektu napovídá, 
že pro vyjížďky na koních panenskou 
přírodou s tichými říčkami, studánka-
mi a ovocnými sady budou využívány 
původní formanské cesty, které sloužily 
lidem v této oblasti odpradávna.

V první fázi se turisté na koních dočkají 
pevných stanovišť, která budou vyba-
vena mobiliářem. Odpočívadla budou 
buď krytá, nebo volně postavená v te-
rénu. „V terénu jich bude více než třicet, 
zpravidla u každé obce na vytyčené tra-
se nebo u některých sídel podnikatelů, 

kteří se do projektu zapojili,“ upřesnil za 
realizátory Petr Galatík, majitel Jezdecké 
Stáje Galatík Těšánky. Stanoviště budou 
vybavená informačními tabulemi s ma-
pou a úvazištěm pro koně. Na některých 
místech budou také lavice se stoly.

Projekt počítá nejen s vyznačením 
hipotrasy včetně mobiliáře pro turisty 

a jezdce na koních, ale zahrnuje i vy-
tvoření společného webového portálu 
s interaktivní mapou a možností 3D pro-
hlídky základních hipotras, pořádání 
turistických a sportovních akcí i zpra-
cování studie další využitelnosti tohoto 
produktu pro rozvoj cestovního ruchu 
v celé oblasti.

KroměřížskoKroměřížsko

VYJÍŽĎKA na koních umožňuje krásný pohled na krajinu.

BUDOVA pekárny a obchodu v Přílepech, kde pečou třeba i hanácké koláče.

BAZILIKA na Svatém Hostýně prošla rekonstrukcí.

AKTUALITY
NA ZÁMKU V BYSTŘICI POD 
HOSTÝNEM VÁM ZAPŮJČÍ KOLA
Chcete si vyjet na výlet po okolí Bys-
třice pod Hostýnem, ale chybím vám 
zrovna kolo? Tak v tom vám pomůže 
nově vzniklá cyklopůjčovna kol, kte-
rá se nachází v zámku. Zapůjčit si tam 
můžete jedno ze čtyř horských kol 
pánských, dále jsou tam k dispozici 
dvě dámská horská kola a také dvě 
dětská kola. Více na www.mubph.cz.

U ROŠTÍNA SE POJEDE TRADIČNÍ 
CHŘIBSKÁ PADESÁTKA
Tradiční devátý ročník populární-
ho závodu horských kol Chřibská 
50MTB 2011 odstartuje v sobotu 16. 
dubna v rekreačním areálu Komínka 
u obce Roštín. Trasa bude vytyčena 
na zhruba 50 kilometrů převážně po 
zpevněných lesních cestách. Trať je 
volena tak, aby byla sjízdná i za ne-
příznivého počasí, nové úseky bu-
dou u obcí Kostelany a Jankovice. 
Vyhlášení vítězů je naplánováno na 
16.00 hodin.

V KROMĚŘÍŽI SE SEJDOU HRNČÍŘI
Už druhý ročník Hrnčířských a ke-
ramických trhů bude hostit Velké 
náměstí v Kroměříži. Akce se tam 
uskuteční 20. května od 8.00 do 17.00. 
Během tohoto jarmarku se představí 
hrnčíři a keramici z celé České repub-
liky. V nabídce bude keramika užit-
ková, dekorativní i zahradní.

JÍZDU KRÁLE JEČMÍNKA 
ZAŽIJETE OPĚT V CHROPYNI
Chropyně na Kroměřížsku bude 
opět tradičním dějištěm Hanáckých 
folklorních slavností, které jsou 
spojeny s Jízdou krále Ječmínka. 
Slavnosti, které začnou 27. května 
a potrvají až do neděle 29. května, 
se v zámeckém areálu konají kaž-
dý lichý rok již od roku 1985. Jejich 
součástí je vždy jarmark s ukázkami 
tradičních řemesel a pouťovými atr-
akcemi, k vidění je i produkce reno-
movaných hudebních uskupení. Na 
organizaci se spolupodílí také Muze-
um Kroměřížska.

MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA 
ZVE NA OPIČÍHO KRÁLE
Opičí král, jedna z nejstarších a nej-
slavnějších čínských legend, dopu-
tovala z čínské Šanghaje na Hanou, 
do Muzea Kroměřížska. Již v roce 
1961 vyšla u nás kniha Putování na 
západ – příběh opičího krále Sun 
Wu–Kchunga v překladu sinolož-
ky Zdenky Heřmanové s ilustrace-
mi malíře Zdeňka Sklenáře. A právě 
Sklenářovy ilustrace tvořily část ex-
pozice na světové výstavě Expo 2010 
v Šanghaji a vzbudily tak veliký ob-
div, že je Číňané vzali za své. V Kro-
měříži výstava potrvá až do 20. břez-
na. Vstupné je 60 korun, zlevněné 
pak 40 korun.

INFO

INFO

Poutě na Svatém Hostýně
8. – 9. 4. Pěší celonoční postní pouť ze Svatého 

Kopečka
Mše svatá na ukončení pouti se usku-
teční v sobotu v 7.15. 

30. 4.   18. pouť hasičů
Mše svatá se uskuteční v 10.15.

22. 5. Tradiční pouť včelařů
Mše svatá se uskuteční v 10.15.

www.hostyn.cz

Festival Musica Holešov – www.musicaholesov.cz
Zuzana Lapčíková Kvintet
17. 3. od 19.30, hlavní sál zámku 
v Holešově. Zuzana Lapčíko-
vá – cimbál, zpěv; Josef Fečo 
– kontrabas; Kamil Slezák – bicí 
nástroje; Ondrej Krajňák – klavír; 
Rostislav Fraš – saxofon

Schola Gregoriana 
Pragensis
30. 4. od 19.30, kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie v Holešově. 
Schola Gregoriana Pragensis. 
David Eben – umělecký ve-
doucí

Baborák Ensemble
30. 5. od 19.30, hlavní sál zámku 
v Holešově.
Radek Baborák – lesní roh.
Koncert proběhne ve spolupráci 
MHF 13 měst Concentus Mora-
viae.

Musica Holešov bude na zámku i na jaře
Nový hudební projekt nazvaný Musica 
Holešov pokračuje v holešovském zám-
ku i na jaře. Po úspěšném podzimním 
cyklu na něj naváže koncertní program, 
který odstartuje 17. března. V něm se 
představí cimbalistka a zpěvačka Zuza-
na Lapčíková společně se svými hosty.

„Mám velkou radost, že mohu uvést 
druhý ročník koncertního cyklu a hu-
debního festivalu Musica Holešov. Ještě 
pořád ve mně doznívají nejen tóny a neo-
pakovatelná atmosféra koncertů prvního 
ročníku – Magdaleny Kožené, Collegia 
1704, Pavla Šporcla, Mariana Vargy nebo 

Epoque quartetu – ale i nadšené a vřelé 
odezvy návštěvníků a posluchačů, kte-
rých si my všichni, kteří Musicu Holešov 
připravujeme, moc vážíme,“ řekl dra-
maturg festivalu Karel Košárek. 

Defi nitivní a konečná podoba 2. roč-
níku cyklu a festivalu je již zveřejněna 
na webu Musica Holešov. V rámci jar-
ní části cyklu se posluchači mohou tě-
šit také na koncert Scholy Gregoriany 
Pragensis pod vedením Davida Ebena 
a na konci května na vystoupení slav-
ného hornisty Radka Baboráka s jeho 
ansámblem. (mim)


