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Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Dožínky - poděkovali jsme za úrodu
Den české státnosti oslavíme 27. září

ÚVODNÍK STAROSTY

Doprava největší komplikací života našeho města
Vážení obyvatelé města, místních částí a milí návštěvníci,
přetížená doprava a řada stavebních prací nepříjemnou
měrou komplikují život v Holešově. Komplikují ho nejen
obyvatelům a motoristům, ale také městu jako správci
místních komunikací. K situaci v měsíci září více o pár řádků níže, jen musím uvést, že s každým dnem narůstá počet
vozidel na komunikacích a s tím spojená nervozita řidičů.
Ale údržba komunikací a budování nových křižovatek je
nutnou potřebou a k těmto problémům by v takové míře
nedocházelo, kdyby byla již v provozu rychlostní komunikace D49. Tu stát našemu regionu slibuje více jak deset let,
ale stále ji hatí obstrukce několika pseudo ochranářů přírody a neschopnost či neochota posledních vlád investici
zahájit a realizovat.
No a také nám skončilo léto i s pár záchvěvy „Mariánského léta“ a s nadějí se ještě můžeme těšit na to „babí“.
A pak vzhůru do podzimu a topné sezony. Po krásných
letních dnech nám bude ještě smutno, ale vše i lidský život
a příroda má svá pravidla a cykly. Tak se těšme na nové
zážitky a zajímavá setkání, které nám každé období přináší. Vždyť: „Na podzim čápi odlétají, a děti se přesto rodí
dál.“ V. Butulescu.
KRUHOVÁ KŘIŽOVATKA A TERMINÁL
Stavby v ulici Palackého stále komplikují průjezd
městem. Oprava autobusového nádraží probíhá
rámcově podle harmonogramu a blíží se ke svému
konci. Mezi 13. až 18. září byl odfrézován povrch části
komunikace v ulici Palackého a položen nový živičný povrch. Doprava proto byla řešena kyvadlově na semafory.
Situaci druhý zářijový týden navíc velmi zkomplikovalo uzavření železničního přejezdu ve Všetulích v ulici
Krátká. Objízdná trasa byla vedena přes Holešov. Zde
si můžeme jen postesknout, že velké společnosti jako
je Správa železniční dopravní cesty a České dráhy věc
řešily bez konzultace s městem a navíc ani obec Třebětice neumožnila alespoň částečný průjezd Alexovicemi
(autobusy apod.).
Mnoho se hovoří o podobě nádraží. Jak bude nádraží funkční a zdali jsou výtky plně oprávněné, ukáže
provoz. Ale vše bylo konstruováno a je realizováno
podle norem a s konzultací s dopravci (především se
společností Krodos). Výška zastřešení je i pro vyšší či
patrové autobusy, výjezdní poloměry pro nejdelší autobusy, zúžení v ulici Palackého je z důvodu zanechání
přechodů pro chodce. Podle současných norem musí
být v oblasti přechodů pro chodce zúžena komunikace
na 7 metrů! Čekárna pro cestující je po dohodě s Českými drahami v budově vlakového nádraží. Problematické občerstvení není v majetku města a zrušit proto
nelze bez vůle provozovatele. Zeleň je umístěna mezi
komunikace a samotné nádraží a bude jí tam tedy více
než dříve. A čekající autobusy budou moci na nádraží
postát k odjezdu. Nádraží ale nebude sloužit k jejich
odstavování, což se dříve dělo i s ranním, především
zimním startováním a zahřívání studených motorů.
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Autobusové nádraží bude pro zkušební provoz otevřeno koncem září, skutečné otevření i s kolaudací proběhne v první polovině října.
A ke kruhové křižovatce. Zatím byl ještě díky
pochopení dodavatelské firmy zachován průjezd z ul.
Tovární na Palackého (od letiště i opačně) a stavba kruhové křižovatky se po všech peripetiích plně rozbíhá. Dokončení bude z důvodů průtahů se správci jedněch sítí
a s Aholdem až na konci října nebo začátkem listopadu.
A to i s pokládkou asfaltového povrchu na křižovatce.
A počátkem listopadu bude také provedena oprava asfaltového povrchu mezi kruhovou křižovatkou a nádražím. Při těchto pracích bude provoz také řešen kyvadlově, tedy na semafory.
Při zahájení dalších prací a v brzké době dojde
k úplnému uzavření vjezdu mezi ulicemi Tovární a Palackého. Proto je třeba s tím počítat. Tato rozsáhlá a zásadní investice je skutečně velmi významná a důležitá
pro město a jistě nejvýrazněji napomůže ke zklidnění
dopravy ve středu města. Děkuji tímto za pochopení
a prosím všechny motoristy a především cyklisty, aby využívali průjezdy v exponovaných místech jen v nutných
případech.
DALŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY V OKOLÍ
Stále trvající uzavírka v Rymicích, průjezd obcí je
možný po místní komunikaci přes střed obce. Je ale
komplikovaný, zatěžuje obec a je řešen kyvadlově na
semafory. Termín dokončení stavby je 30. září 2018.
Probíhá i rekonstrukce silnice v Martinicích směrem
na Žeranovice (kolem hřbitova). Objízdná trasa vede nad
obcí a termín dokončení je také 30. září.
V obci Hlinsko pod Hostýnem, byla zahájena rekonstrukce kanalizace a z toho důvodu je uzavřena komunikace na Prusinovice. Objízdná trasa vede směrem Jankovice - Holešov - Prusinovice a přibližný termín dokončení
a zprůjezdnění je 30. říjen 2018.
MOST DO ZÁMKU, PARK V MASARYKOVĚ ULICI...
Žádný z provozů není na zámku omezen nebo přerušen. Most bude uzavřen asi do konce října a přístup je
umožněn přes zahradu. Týká se to také svateb a různých
obřadů i provozu restaurace. V současné době je odhalen
původní most do zámku, tedy renesanční klenby, které
budou ochráněny rámovou železobetonovou konstrukcí.
Spodní prostory budou poté proto i přístupné (ve výjimečných případech). Od listopadu bude přístup přes
stavbu umožněn koridorem pro pěší.
Revitalizace parku v Masarykově ulici, která byla
vynucena nejen potřebou upravit park pro sochu a památník prvního prezidenta T. G. Masaryka, ale i nutností
opravy chodníků, zeleně i samotného vybavení. Práce
pomalu končí a socha T. G. M. bude odhalena u příležitosti Dne české státnosti, svátku sv. Václava, tedy 27. září
odpoledne. Nemalým oživením prostor parku bude také

navrácení vodních prvků - i když kašna v těchto místech
snad ani nebyla nikdy zpuštěna. Restaurováno je sousoší
ze 70 let minulého století a novinkou jsou sloupky pro
nabíjení mobilů a elektrokol.
Stadion míru také postupně směřuje ke svému finále. Nyní probíhá dláždění některých ploch a následně
dojde k samotnému položení povrchů, osazení trávníku
hřiště atd. Město - pokud zastupitelstvo schválí navýšení rozpočtu - navíc ještě letos opraví tribunu a dokončí
oplocení. V dalších letech bude třeba zahájit rekonstrukci šaten, ale bude také třeba stadion vybavit atletickým
náčiním a zařízením pro jednotlivé sporty (doskočiště,
bloky, překážky atd.). Příprava stavby probíhala čtyři
roky a v průběhu této doby se stále měnily podmínky
dotace, její snižování apod. Proto doufejme, že už vše
doběhne bez větších problémů a můžeme se těšit na
hodnotné sportovní centrum našeho města.
Ostatně, podobné problémy s dotacemi prošlo
město i v přípravě nového hřiště u 1. Základní školy.
Nyní je vše dořešeno a jeho stavba bude moci ještě letos
proběhnout – tedy pokud zastupitelstvo také schválí
navýšení rozpočtu (nižší dotace a potřeba ekologické
likvidace asfaltu).
Proběhlo i asfaltování komunikací v ulici Masarykova (sídliště za bývalou Pumpou), komunikace ve
Všetulích k pálenici a ještě je připravena k opravě ulice
Luhy. Dláždění chodníku v ulici Školní je v plném proudu, podobně jako stavba obnoveného dětského hřiště na
sídlišti Novosady.
A milovníci historie a místní patrioti se mohou těšit.
Vyšla právě souhrnná šestisetstránková publikace „Holešov ve spirálách času“. Premiéru bude mít v Den
české státnosti.
A ZÁVĚREM…
Skutečně se jeden závěr blíží, a to konec funkčního
období současného Zastupitelstva města. Tedy období 2014 – 2018. Pro běžný život města by tato změna,
tedy volba nového zastupitelstva, nemusela být až tak
podstatná. Protože město i jeho jednotlivé části žijí svým
vlastním životem a radnice by do tohoto procesu neměla
mnoho zasahovat. A když, tak posouvat dále, pomáhat
a obnovovat věci, které dosluhují nebo by nám prospěly k životu. Přesto si dovolím vyzvat vás k účasti ve
volbách 5. a 6. října. Proběhnou v obvyklých volebních
místnostech a v obvyklý čas.
Dovolte, abych poděkoval vám všem za práci, kterou
pro své město a své spoluobčany děláte a tím přispíváte
k tomu, že Holešov je dobré místo pro život. Ostatně to
dokazuje i skutečnost, že obyvatel našeho města, jako
jednoho z mála ve Zlínském kraji, již neubývá.
Užívejte krásné pozdně letní slunečné dny. Zvládejte
všechny povinnosti s klidem a nenechte se vykolejit škarohlídy, pomlouvači, závistivci a chamtivci. Krásné příští dny,
Milí Holešováci.
Rudolf Seifert, starosta
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Volby do zastupitelstev obcí
Holešov – Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil
prezident republiky na dny 5. a 6. října 2018 svým rozhodnutím ze dne 23. 5. 2018, publikovaným ve Sbírce
zákonů pod č. 85/2018 Sb.
Volby se budou konat v pátek 5. října 2018 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8.00
hodin do 14.00 hodin.
Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“).
Volič
Právo volit má občan za předpokladu, že jde o státního občana ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v této
obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána, a která
byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.
Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR
platným občanským průkazem nebo platným cestovním
pasem ČR. Jde-li o cizince, průkazem povolení k pobytu.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek
pro tělesnou vadu, anebo nemůže číst nebo psát, může
být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební
schránky. Volič hlasuje tak, že úřední obálku vloží před
okrskovou volební komisí do volební schránky. Ve volbách
do zastupitelstev obcí nelze volit na voličský průkaz.
Úprava hlasovacího lístku
Způsoby úpravy hlasovacího lístku:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce
před názvem volební strany pouze jednu volební stranu.
Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí
dle hlasovacího lístku v počtu kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci zvolen. V Holešově
se volí 23 členů zastupitelstva.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli
volební strany. Nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů
zastupitelstva obce má být zvoleno, tzn. v Holešově 23.
3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu
volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta
další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran.
V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle
pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům,
kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.

Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty.
K označení kandidátů u této volební strany se v takovém
případě nepřihlíží.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek
nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo
vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Osobně může nahlásit požadavek na přenosnou volební
schránku na podatelně MěÚ Holešov, Masarykova 628
nebo telefonicky na č. 573 521 359 nebo 734 422 062.
Hlasování voličů zapsaných v zahraničí na zastupitelských úřadech ČR
Hlasování v zahraničí není možné. Volič zapsaný do
zvláštního seznamu voličů v zahraničí může ve volbách
do zastupitelstev obcí hlasovat, předloží-li obecnímu
úřadu, popř. v den voleb volební komisi, potvrzení zastupitelského nebo konzulárního úřadu o vyškrtnutí ze
zvláštního seznamu.
Bc. Irena Ďuláková
Odbor tajemníka

Seznam volebních místností na území města Holešova
Okrsek č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Volební místnost
Centrum pro seniory
1. Základní škola Holešov
Základní umělecká škola F.X.Richtera Holešov
2. Základní škola Holešov
budova městského úřadu (bývalé PVT)
Dům s pečovatelskou službou
Mateřské centrum Srdíčko (bývalá DUHA)
3. Základní škola Holešov
Středisko volného času p.o., TYMY Všetuly
budova mateřské školy Tučapy
budova osadního výboru Dobrotice
budova osadního výboru Žopy
budova osadního výboru Količín

Adresa
Holešov, Příční 1475
Holešov, Smetanovy sady č.630
Holešov, Bezručova 675
Holešov, Smetanovy sady č.625
Holešov, Tovární ul. 1407
Holešov, Novosady 1597
Holešov, Školní 1582
Všetuly, Družby 329
Všetuly, Sokolská 70
Tučapy 71
Dobrotice 96
Žopy 63
Količín 93
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Holešov - Z důvodu prodlouženého víkendu budeme svátek sv. Václava v Holešově slavit již 27. září.
Na tento den je připraven zajímavý program nejenom
v nově otevřeném „Masarykově parku“. Program bude
zahájen v 15:30 pietním aktem ke Dnu české státnosti.
Následně bude odhalen přemístěný památník T. G. Masaryka a slavnostně zasazen památný strom.
Při této příležitosti Město Holešov také představí
reprezentativní knihu „Holešov - město ve spirálách
času“, která bude na místě v prodeji za zvýhodněnou
cenu. Jedná se o více než pětisetstránkové dílo s řadou
barevných i černobílých fotografií, rekonstrukcí, map,
obrazů a grafů, které podrobně zpracovává historii města Holešova a jeho místních částí a to včetně přírodních
poměrů, stavebních a uměleckých památek, osobností i
obrazů z jeho dějin.
Na vytvoření publikace se podíleli špičkoví odborníci a badatelé z celé České republiky, kteří při jejím
zpracování učinili řadu zásadních objevů, které odkrývají nové, doposud neznámé kapitoly historie a poznání
města a současně poprvé systematicky popisují jednotlivé úseky a oblasti jeho historie. „Kniha Holešov - město
ve spirálách času je mezníkem v poznání našeho města

a může se stát nejen užitečnou pomůckou pro učitele,
studenty a žáky, ale i zásadním zdrojem poznání o Holešově stejně jako milým dárkem a ozdobou jakékoliv

knihovny,“ uvedl Karel Bartošek. Publikaci pro město
Holešov vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně
a na jejím vzniku a redakci se podílela řada předních
vlastivědných pracovníků města Holešova.
/Ke zmíněné reprezentativní publikaci proběhne
v rámci Týdnu knihoven dne 2. 10. v 17 hodin v zámecké
sala terreně Beseda s autory./
Oslavy Dne české státnosti budou pokračovat v 17
hodin Svatováclavskou mší svatou v kostele Nanebevzetí
Panny Marie a završeny budou Svatováclavským koncertem s Holešovským komorním orchestrem v kostele
sv. Anny. Na tomto koncertu bývá tradičně vybíráno
dobrovolné vstupné. V loňském roce se velmi osvědčila
varianta použít vybrané peníze na projekt Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“, proto v něm chce město i letos pokračovat. Tato aktivita vznikla z iniciativy starosty
Holešova, R. Seiferta a spočívá v tom, že v předvánoční
době jsou navštěvováni senioři, kteří nemají rodinu, jsou
opuštění či sociálně vyloučeni. Kromě návštěvy a lidského kontaktu se seniorům dostane také drobných dárků či
pochutin a lahůdek.
Hana Helsnerová

Krajinotvorná opatření
Holešov - Letošní jaro i léto dalo pocítit každému
z nás na vlastní kůži, jak krutá dokáže příroda být, pokud
se člověk snaží krátkodobě se obohacovat na její úkor
a narušovat křehkou rovnováhu ekologických vazeb. Nedostatek srážek, úbytek rostlinných i živočišných druhů,
extrémní teploty a snižující se kvalita půdy spolu úzce
souvisí. To nejjednodušší opatření, které lze učinit, je
hospodařit tak, aby nedocházelo k degradaci orné půdy,
nadužívání chemických látek a znečišťování vody. Každý
z vlastníků půdy, který ji pronajímá, by se měl zajímat
především o to, jak je na jeho půdě hospodařeno, zda
„obhospodařováním“ neztrácí hodnotu. I když byly vazby člověka k půdě v minulých letech výrazně narušeny,

je nutno si uvědomit, že člověk potřebuje půdu ke své
obživě. Příroda člověka nepotřebuje, bez něj se dostane
do rovnováhy mnohem dříve.
Požadavek na trvale udržitelné hospodaření musí
vyslovit sami vlastníci půdy. Zemědělské společnosti
logicky hospodaří tak, jak je to pro ně nejvýhodnější
a nelze se jim divit. V rámci požadavků preventivních
opatření v krajině město ani úřad není všemocný.
Město Holešov soustavně vyvíjí aktivity za účelem
zvýšení ekologické stability v krajině, se kterou jde ruku
v ruce biodiverzita a zadržení vody v krajině. V letošním
roce se podařilo vyjednat s Farmou Holešov zatravnění

polní cesty, podél které bude následně zrealizována
výsadba stromů mezi Farmou a lesíkem na Bořenovské.
Se společností Agrova Prusinovice bylo dohodnuto zatravnění rozorané polní cesty mezi obcí Tučapy a malou
kapličkou u cesty do Bořenovic a další spolupráce při
obnově stávajících dožívajících stromořadí v k. ú. Tučapy
u Holešova.
Tímto město Holešov oběma společnostem děkuje
za vstřícnost, ochotu a nalezení společné řeči při tvorbě krajinných prvků, které tvoří zelené plíce pro srdce
města.
Ing. Pavla Pšejová

Kontejnery na kovový odpad

Pro volby do Zastupitelstva města Holešova bylo zaregistrováno celkem 7 kandidátních listin těchto volebních stran a byla jim vylosována tato čísla:
Číslo
1
2
3
4
5
6
7

Den české státnosti v Holešově oslavíme pietním aktem
i koncertem pro dobrou věc

Volební strana
ANO 2011
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Koalice pro Holešov
Občanská demokratická strana
NEZÁVISLÍ
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy

Holešov - Město Holešov ve spolupráci se společností Technické služby Holešov, s.r.o. připravilo pilotní
projekt „Sběr kovových odpadů do kontejnerů“.
Na vybraných stanovištích jsou umístěny šedé
kontejnery s nálepkou KOVOVÉ ODPADY, která obsahuje informace, jaké kovové odpady zde mohou občané
odkládat. Jedná se o plechovky od nápojů a potravin
a ostatní kovové předměty z domácností, které často
skončí v kontejnerech na zbytkový odpad, přičemž se
jedná o druhotnou surovinu.

Stanoviště:
1. Novosady 1361
2. Novosady 1363
3. Novosady u Domu s pečovatelskou službou
4. Dukelská 424
5. Družby 1381
6. U Letiště 1194
7. U Letiště 1272
Ing. Lenka Brezanská, oddělení životního prostředí

Do kontejnerů NEPATŘÍ obaly znečištěné zbytky potravin a nebezpečnými látkami.

www.holesov.cz
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Holešov slaví 100 let republiky: Otevře výstavu Malé i velké holešovské
osmičky o událostech, které ovlivnily historii města
Holešov – Město Holešov slaví 100 let republiky a
na toto významné téma našlo svůj specifický úhel pohledu. Představí významné osmičkové letopočty naší
moderní státnosti a události s nimi spojené tak, jak je
prožívali obyvatelé Holešova. Návštěvníky provede od
revolučního roku 1848 až po okupaci v roce 1968. Současně ukáže i taková osmičková výročí, která jsou důležitá pouze pro město a jeho obyvatele.
Výstava s názvem Malé i velké osmičky vznikla v týmové spolupráci města Holešov, Městského kulturního
střediska Holešov, Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov
a Vlastivědného kroužku Holešov a veřejnost si ji může
prohlédnout od 26. září do 30. prosince na chodbách

prvního patra zámku. Město Holešov k ní zároveň vydává stejnojmennou publikaci s podtitulem Historická
výročí města Holešova v letech 1848–1968.
Výstava na dvanácti panelech například vysvětluje
dopad složité politické situace v Evropě v roce 1938, kdy
Holešov z bezpečnostních důvodů požádal armádu o
přidělení vojska a to i za cenu zadlužení. I za cenu zadlužení města postavil kasárna (dnešní policejní školu), do
kterých přišla první posádka – hraničářský prapor 10 z
Trebišova. Popisován je také průběh událostí roku 1928,
kdy město v červnu navštívil prezident Tomáš Garrigue
Masaryk a obyvatelé mu hned v září postavili sochu

nebo zestátnění zámku v revolučním roce 1948. Dva panely jsou věnovány přímo historii gymnázia.
Výstava se v obecné rovině snaží divákovi nabídnout
co nejvíce obrazových i písemných svědectví, zejména u
těch nejstarších událostí to však z pochopitelných důvodů není zcela možné. Autorský tým proto shromáždil
maximum z toho, co bylo k dispozici. Zřízení národní
gardy v Holešově v období revoluce 1848 například
dokumentuje zveřejněním kopie jmenného seznamu
členů, z nichž mnohá příjmení lze najít i na současných
seznamech obyvatel města.
Dana Podhajská

Děti slaví sto let republiky, budou mít svou výstavu v arkádách zámku
Holešov –Zámek Holešov otevře 12. října výstavu
Děti slaví sto let republiky. Projekt vznikl ve spolupráci
Městského kulturního střediska Holešov se základními,
středními a uměleckými školami v Holešově. U příležitosti výročí státu ukáže historii i současnost města pohledem dětí, které pod vedením pedagogů celý minulý
školní rok kreslily nebo malovaly, jak toto téma vnímají.
Malá část obrázků už je od 1. srpna vystavena v zámeckém parku jako doplněk Stezky po stopách české historie. Zbytek bude mít premiéru v arkádách zámku.
Děti pojaly téma různorodě. Kreslily a malovaly
historické okamžiky i současný život v Holešově. Mezi
obrázky jsou například detaily z bikemaratonu Drásal,
bruslení na zámeckém kluzišti, slavné stavby a památky Holešova nebo bombardování města během druhé
světové války. Zapojovali se jednotlivci i celé třídní
kolektivy. Obrázky budou v arkádách vystaveny až do
1. 6. 2019.
Městské kulturní středisko děkuje všem dětem
a jejich učitelům za chuť a píli, kterou do obrázků vložili.
Spolupráce si velmi vážíme.
Dana Podhajská

Prohlídka Zámku Holešov Rozdali jsme 100 placek znalce české historie
s Večerníčkem 6. října 2018
Holešov – Děkujeme všem malým i velkým účastníkům Stezky pro stopách české historie, kteří se s chutí
Holešov – Holešovský zámek zve na uzavření sezony s večerníčkovými postavičkami a chybět nebude
ani samotný Večerníček. Pohádkový den se koná 6. října
2018 od 15 do 19 hodin.
Veřejnost se v Holešově setká třeba s tradičním Rákosníčkem, vílou Amálkou, Machem a Šebestovou nebo
Maxipsem Fíkem. Děti a rodiče si zasoutěží, například
mohou s Ferdou mravencem stavět domeček nebo čistit
jazyk nemocnému Kropáčkovi s Machem a Šebestovou.
Čeká na ně také sál se stavebnicí Seva, klaunská show a
samozřejmě závěrečné odměny.
Na nádvoří bude připraveno tradiční občerstvení.
Tým MKS Holešov se těší na všechny milovníky pohádek.
Noční prohlídky v tomto duchu jsou jednou z nejúspěšnějších akcí sezony. Například letos na jaře přišlo na Pohádkový zámek 1600 lidí.

a nezbytným herním listem prošli zámeckou zahradou a prověřili si znalosti našich novodobých dějin. Sto placek Znalce české historie jsme rozdali během prvních tří srpnových týdnů a protože dětem dělaly radost, chystáme dotisk další
stovky. Těšíme se, že holešovské školáky budeme potkávat s plackami na aktovkách.
Stezka po stopách české historie vznikla u příležitosti 100. výročí vzniku státu a je v zámecké zahradě volně průchozí od 1. srpna do 28. října. Je však nutné si MIC předem vyzvednout herní list. Stezku doprovází kouzelné obrázky
dětí z holešovských škol. 						
Za MKS Holešov Dana Podhajská

Za Zámek Holešov Dana Podhajská

MKS Holešov zve na
netradiční prohlídku
Synagoga při svíčkách
Netradiční komentovaná prohlídka Šachovy synagogy při svíčkách s průvodcem Vratislavem Brázdilem se
koná 27. října 2018 v 17 hodin. V hudebním doprovodu
se představí žáci a učitelé ZUŠ F. X. Richtera Holešov.
Pořádající Městské kulturní středisko upozorňuje veřejnost, že kapacita je omezená a doporučuje zakoupit
si vstupenky v předprodeji v MIC Holešov. Vstupné pro
dospělé je 90.-, pro děti 40.-.
(dap)

Kulturní tipy MKS na listopad 2018

• Veselé trojka z Šlagr TV zahraje ve Velkém sále zámku. Koncert se koná 4. listoapdu od 15 hodin.
• Česká herečka Světlana Nálepková přijede do Holešova. 8. listopadu v 19 hodin se v kině Svět divákům představí v dramatické roli mexické malířky Fridy Kahlo.
• Michal na hraní si pohraje také s holešovskými dětmi. Přijďte 25. listopadu v 15 hodin do kina Svět.
Na všechna tři představení již probíhá předprodej v MIC Holešov. Více na www.holesov.cz.

www.holesov.info, www.facebook.com/MKSHolesov
instagram #zamekholesovofficial #zamekholesov
Vstupenky na akce MKS Holešov koupíte v MIC Holešov nebo přes rezervační program
na www.holesov.info

Vstupenky na akce MKS Holešov koupíte v MIC Holešov nebo přes rezervační program na www.holesov.info

Čeká nás III. ročník soutěžní přehlídky amatérských divadel

Vlasta Redl
znovu v Holešově

Holešov – Městské kulturní středisko Holešov
připravuje třetí ročník soutěžní přehlídky amatérských
divadelních souborů. Od 12. do 14. října se v kině Svět
představí šest souborů z regionu.
Přehlídku zahájí v pátek večer místní D6 s Její
pastorkyní. V sobotu dopoledne pokračuje program
komedií Totálně šťastní Divadla Meteora Vsetín, odpoledne na ni naváže černá komedie Vrátila se jednou v
noci Divadelního souboru Zdeňka Štěpánka Napajedla.
Soutěžní sobota vyvrchlí třetí komedií Jeppe z vršku

Holešov – 7. září zazpíval na nádvoří zámku a potěšil sedm set padesát posluchačů. Komorní koncert, na
kterém zazněly známé skladby, ale i autorovy hudební
improvizace, byl jednou z největších akcí MKS Holešov
na holešovském zámku v sezoně 2018.
Děkujeme všem, kteří nás podpořili.
Za MKS Holešov Dana Podhajská
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Divadelního souboru FOOR Hustopeče. Holešovskou
divadelní přehlídku uzavřou v neděli dopoledne herci
Divadelního spolku Kroměříž s komedií Na útěku a po
obědě děti z dětského souboru Mimoni MěKS Kojetín s
veselou pohádkou Skópá Barka.
Divadelní přehlídka vznikla ve spolupráci MKS Holešov a Divadla 6. května Holešov za finanční podpory
města a její oranizátoři se shodují, že cílem je podporovat
ochotnickou tradici ve městě. Veřejnost se nejenže může
přijít podívat na jednotlivá vystoupení souborů, ale může

se také zapojit do hodnotící debaty poroty, která se koná
po každém představení. Letos v porotě zasedne Karel Polišenský, Iva Mikulová, Pavel Gejguš a Pavel Petr Procházka.
Holešovská divadelní přehlídka je soutěžní, ale nepostupová. Vstupenky na jednotlivá představení nebo
permanentky na celé tři dny lze zakoupit v MIC Holešov nebo on-line přes webové stránky MKS Holešov
www.holesov.info. Zde najdete také časový program
přehlídky.
Za MKS Holešov Dana Podhajská
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„Vy rozhodujete, my pomáháme!“
SŇATKY
Jana Raková – Přílepy
Robert Bakala – Martinice

Holešov – Pod tímto heslem se skrývá název
programu Nadačního fondu Tesco, kterého jsme se za
Charitu Holešov zúčastnili se záměrem získat finance na
zakoupení dvou polohovacích postelí s matracemi.
Dobrá věc se podařila, vyhráli jsme první místo, což
se rovnalo částce 30 000 korun českých. Mohly tak být
nakoupeny dvě postele pro klienty Charity. Děkujeme
především Vám, kdo jste nás podpořili svými hlasy, (hlasovací kolečka se vházely do urny v prodejně Tesco Holešov), prodejně Tesco Holešov za spolupráci a Nadačnímu
fondu Tesco za vyhlášení a zařazení našeho záměru do
soutěže.

Tereza Vaculíková – Bystřice pod Hostýnem
Milan Obkráčil – Bystřice pod Hostýnem
Ivana Dujková – Přílepy
Jan Lobreis – Holešov, č. Dobrotice
Ilona Zvardoňová – Chropyně
Martin Tomeček – Hulín
Alena Dudová – Holešov
Milan Dvořák – Prusinovice

Holešovští výsadkoví veteráni si připomenuli události
před padesáti lety
Bohužel, pořád ještě není dostatečně známa skvělá
kapitola historie našeho města, která proběhla během
okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy
v srpnu roku 1968. Tehdy sídlil v holešovských kasárnách
7. výsadkový pluk zvláštního určení, špičková speciální
výsadkářská jednotka, která byla cvičena a vyzbrojena pro boj v zázemí nepřítele a její vojáci se vyrovnali
speciálním jednotkám, jako byly slavné zelené barety,
rangers a další. Tento pluk podléhal přímo zpravodajské
správě generálního štábu. Protože si Sověti uvědomovali skvělou připravenost holešovských vojáků, poslali
do Holešova elitní tankovou gardovou jednotku „železné
divize“ ze Lvova, doprovázenou průzkumným praporem 24. motostřelecké divize, která měla za úkol ráno
21. srpna obsadit holešovská kasárna. Vedení holešovských výsadkářů, podporované nadřízenými zpravodajci
z generálního štábu ale odmítlo Sověty vpustit do kasáren, i když na ně byly namířeny hlavně tankových děl.
Výsadkáři dokonce odmítli Sovětům vydat vodu a na
jejich pohrůžku střelby z tanků odpověděli pohrůžkou
střelby z pancéřových pěstí a donutili tak okupanty otočit hlavně děl od kasáren. Prakticky okamžitě začali po
celém městě zajišťovat zpravodajskou činnost, přesunuli
jednu rotu do nedalekého lesa, aby holešovské posádce
„kryla záda“ a v případě konfliktu na Sověty zaútočila
a dokonce se zabývali možností osvobození nejvyšších
politických představitelů Československa, unesených
okupanty nejprve do prostoru Polska. Tento účinný od-
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por proti Sovětům, prakticky jediný v celém tehdejším
Československu, si naši výsadkáři samozřejmě odskákali
– jejich 7. pluk zvláštního určení byl zrušen, jeho velitelé
perzekvováni.
Až po roce 1989 se mohli holešovští výsadkoví veteráni hrdě přihlásit ke svým odvážným činům a postojům.
Vytvořili velmi aktivní Klub výsadkových veteránů Holešov, o jehož činnosti často píšeme na stránkách Holešovska, který se zapojil do spolupráce s ostatními Kluby
výsadkových veteránů z celé České i Slovenské republiky.
A samozřejmě si s hrdostí připomenuli i padesáté výročí
událostí 21. srpna 1968 a to slavnostním shromážděním na cvičišti, důvěrně vojensky „buzerplacu“ svých
bývalých kasáren, nyní Vyšší a střední policejní školy
ministerstva vnitra v Holešově. Sešlo se několik stovek
výsadkových veteránů z KVV Holešov i z dalších klubů
z Čech, Moravy i Slovenska. Shromáždění řídila pplk.
Mgr. Eva Vichlendová z policejní školy jako milá hostitelka a veterány přišla pozdravit řada hostů, především
hejtman Zlínského kraje a senátor Jiří Čunek, senátorka
Mgr. Šárka Jelínková, místostarostové města Holešova
Bc. Jaroslav Chmelař a Ing. Radek Doležel, zástupce Krajského vojenského velitelství Zlín pplk. Ing. Tomáš Drápal, zástupci vedení výsadkových veteránů ze Slovenska
a samozřejmě hostitelé – ředitel policejní školy plk. Ing.
Jan Dvořák a jeho zástupce, plk. Ing. Bc. Andrej Rohál
PhD. Úvodní projev, ve kterém shrnul historii a činnost 7.
pluku zvláštního určení, pronesla legenda holešovských

Lenka Žůrková- Hulín
Dalibor Mrázek – Hulín

výsadkářů, plk. Ing. Jiří Dufek, bývalý člen náčelního
štábu holešovské jednotky. Bohužel nemoc nedovolila
panu plukovníkovi dostatečnou prezentaci, ale text jeho
projevu je v plném znění otištěn na webových stránkách
holešovského Klubu výsadkových veteránů. Po plk. Dufkovi pronesl zdravici hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek
a místostarosta města Holešova Bc. Jaroslav Chmelař,
který nejen že připomenul slavnou historii 7. pluku, ale
vzpomenul své vlastní zážitky ze středy 21. srpna 1968,
kdy jako jedenáctiletý s partou kamarádů přes výslovný
zákaz rodičů uspořádal výpravu přes pole dozrávající
kukuřice za holešovská kasárna a tam pozorovali dlouhou řadu tanků a další vojenské techniky včetně jejich
obsluhy, kterou tvořili z velké části vojáci vizáží odpovídající středoasijskému původu. „A pak jsme cestou domů
viděli jak se na plotech, domech a veřejných budovách
včetně kostela najednou objevily nápisy typu Běž domů,
Ivane, čeká tě Nataša, šipky s nápisem Moskva 2 000 km,
nebo Nestřílejte nám na míchačku, to není dělo“.
Shromážděné veterány pozdravila také senátorka
Mgr. Šárka Jelínková a oznámila, že díky její iniciativě, na
návrh člena vedení KVV Holešov Josefa Bartoška a historika Mgr. Zdeňka Krajcara, doporučil Senát parlamentu
České republiky prezidentovi republiky vyznamenat bývalého velitele 7. výsadkového pluku zvláštního určení,
plk. Vladimíra Košana, nejvyšším českým státním vyznamenáním, řádem Bílého lva in memoriam. Zástupci
slovenských výsadkových veteránů potom předali plk.
Ing. Jiřímu Dufkovi své nejvyšší vyznamenání, Záslužný
kříž Jozefa Gabčíka a pozdravili shromážděné veterány.
Shromáždění zakončil předseda holešovského klubu
Dušan Hric. A potom už jen všichni vzdali čest zemřelým
kamarádům – výsadkářům při troubené večerce a přítomní představitelé položili (nebo spíš pověsili) věnec
pod pamětní desku, připomínající slavnou dobu 7. výsadkového pluku zvláštního určení v Holešově. Ale ještě
dlouho do odpoledne, či snad do noci výsadkoví veteráni
vzpomínali na prožité události a na onu temnou dobu
naší historie, ve které jejich odvaha a touha po svobodě
rozžehnula krásné světélko.
Karel Bartošek

www.holesov.cz

Kristýna Rusinová – Kroměříž
Zdeněk Matoušek – Kroměříž
Taťána Pojmanová – Holešov
Jaromír Hejkerlík – Troubky
Magda Zbíralová – Holešov, č. Dobrotice
Pavel Kamenář – Lukoveček
Erika Michálková – Všechovice
Pavel Stáhala – Všechovice
Pavla Dvorníková – Holešov
Jan Lindovský – Čavisov
Nikola Trojková – Chvalčov
Jiří Balvín – Chvalčov
Kristýna Koutná- Horní Moštěnice
Josef Hoffej – Horní Moštěnice
Pavlína Trajová – Litenčice
Jiří Kadlec – Holešov
Eliška Vybíralová – Rymice
Radek Šafařík – Rymice

Vendula Škrabalová – Rymice
David Obdržálek – Hulín

Klára Navrátilová – Martinice
Aleš Mlčák – Martinice

Martina Kymlová – Topolná
Tibor Cabánik – Kvasice

Veronika Bochezová – Nová Dědina
Michal Husták- Brno

Ivana Konečná – Hostišová
Bronislav Kolář – Zlín

Dominika Přívarová – Přílepy
Adam Grmela – Brno

Kateřina Šidlíková – Kostelec u Holešova
Dominik Molek – Němčice

Barbora Cigánková – Holešov
Václav Fujera – Zlín

Kateřina Kuchařová – Holešov
Pavel Olšanský – Holešov

Ludmila Viznarová – Mysločovice
Jaroslav Stupka – Radešínská Svratka

Ingrid Černá – Chvalčov
Miloš Hluchý – Chvalčov

ÚMRTÍ
Jarmila Kubová – Holešov
Oldřich Uruba – Holešov
Alexandr Valenta – Holešov
Alena Horáková – Holešov
Františka Sedláčková – Holešov, č. Dobrotice
Josef Hudeček – Holešov
Milada Uhlířová – Holešov
Josef Květák – Holešov
Libuše Kopřivová – Holešov, č. Žopy
Rostislav Miklík- Holešov
Oldřich Konečný – Holešov
Eva Čupová – Holešov
Zdeněk Ehrlich – Holešov
Marie Pešková – Holešov
Josef Vyskot – Holešov
Eva Richterová – Holešov
Marie Mičolová – Holešov
Miroslav Ohera – Holešov
Jiří Adámek – Holešov
Marie Tobolíková – Holešov
Drahomír Pavelka – Holešov
Rudolf Mana – Holešov

Helena Faltýnková – Olomouc
Luděk Coufalík – Kojetín
Veronika Bakalíková – Třebětice
Dominik Synek – Blansko
Ivana Stehnová – Prusinovice
Jakub Bajza – Střítež nad Bečvou
Zuzana Vrtělková – Holešov, č. Tučapy
Marek Bečka – Prusinovice
Pavla Antoňů – Blanné
Michal Bilavčík - Mistřice
Iva Dobroslávková – Kroměříž
Daniel Dohnal – Kroměříž
Renáta Hruboňová – Holešov
Marek Dvorník- Holešov
Jana Sklenářová – Holešov
Michal Zicháček – Holešov
Hana Kučná – Zděchov
Alexander Stambolidis – Karviná

V měsíci září oslaví diamantovou svatbu paní
Helena a pan Zdeněk Michalíkovi. Hodně zdraví
a pohody do dalších společných let srdečně přeje
rodina Zapletalova , Michalíkova a Alena s rodinou.

Sraz 2018 - oznámení
V dobré mysli si spolužačky a spolužáci ročníků
1950/1951 připomínají, že uplynulo 52 let od doby, kdy
ukončili základní školní docházku v 3. ZDŠ, Palackého
ulice 524/37, Holešov, za vlídného pedagogického vedení třídních učitelek paní Milady Nádvorníkové, paní Ludmily Machálkové a třídního učitele pana Jiřího Nývlta.
Sraz se uskuteční 27. října 2018 od 16:00 hod v restauraci V Podzámčí v Holešově (naproti bývalého kina
Svět).
A my, veselí spolužáci na fotografii, jsme připomínkou našeho posledního srazu.
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Most do zámku se dočkal opravy, návštěvníci musí do zámku
vstupovat přes zámeckou zahradu
Holešov – Oprava zámeckého mostu se připravovala několik let a nyní konečně dochází k její realizaci.
Zahájení stavby komplikovala ochrana hnízdícího netopýra vrápence, který je ohroženým druhem. Stavba
mohla být zahájena až po jeho výletu po hnízdění, to je
od 20. srpna. Zakázku provádí společnost RAPOS. Oprava
mostu bude stát necelých šest milionů korun.
Provoz na zámku nebude nijak omezen nebo přerušen. Omezen bude po celou dobu pouze vstup do něj.
Most bude uzavřen asi dva měsíce a přístup všem návštěvníkům bude umožněn přes zahradu.
„Stavební práce byly zahájeny v pondělí 20. 8.
V průběhu prvního týdne probíhaly návozy a bourání
bez nutnosti totální uzávěry přístupu ze strany od města. Od 27. 8. je na dobu 8 týdnů přístup zcela uzavřen
a veškerá komunikace musí probíhat přes zahradu a to
včetně pohybu pěších,“ uvedl starosta města Rudolf
Seifert. Termíny mohou však ohrozit nepředvídatelné
okolnosti (statika původní klenby pod mostem, archeologický průzkum apod.). Během uzavírky proběhne
vybourání stávající komunikace, opěrných zdí a násypů
(v tomto období bude výkop v místě komunikace hluboký 3 m), základy a nadzemní část rámové železobe-

tonové konstrukce. Po její realizaci bude možné od listopadu umožnit přístup přes stavbu koridorem pro pěší
s jednorázovými omezeními v řádu hodin nebo dne
(např. aplikace hydroizolace, která musí být realizována
celistvě). Po dobu uzávěry bude vstup do zámku zabezpečen pouze zadním vchodem do zahrady. „Pokud by
měla být vybudována provizorní lávka, tak náklady na ní
jsou vyčísleny asi na 300 000 korun,“ upřesnil starosta.
Veškeré práce by měly být ukončeny do 15. 12. 2018.
Současný most v sobě skrývá most další
– raně barokní
Unikátní objev raně barokního mostu do holešovského zámku byl učiněn v rámci stavebně-historického
průzkumu areálu holešovského zámku. Pod travnatým
povrchem parčíku před vstupem na rampu k zámecké
bráně i v nitru rampy samotné se totiž ukrývá pozoruhodný podzemní labyrint, sestávající ze středověkých
prostor a souvisejících, zčásti zasypaných barokních
konstrukcí. „Průzkum této části komplexu holešovského
zámku přinesl závažná svědectví o vývoji stávajícího
objektu i jeho předchůdce. Současně zvýšil výčet pozoruhodností holešovského zámku o unikátní stavební

a technickou památku – dobře dochovaný raně barokní
most, nacházející se v přístupové rampě před západním,
vstupním průčelím zámku,“ uvádí historik Karel Bartošek.
Když se zřejmě v první polovině 18. století rozšiřoval vstup do zámku o dvojici dveří kolem původních vrat
(na místě současných dveří totiž dle původního projektu byla okna), most již svou šířkou nepostačoval a byl
proto obestavěn širší vstupní rampou, která jej vlastně
„spolkla“ a tím i zachovala. Protože se tato, v 19. století
dále upravovaná a přestavovaná vstupní rampa začala
v posledních letech rozpadat, rozhodlo se město Holešov
pro její rozsáhlou rekonstrukci – a prvním krokem bylo
vykopání sondy, která odhalila tělo starého mostu. Provedené průzkumy naznačují jeho dobrý stavební stav,
k němuž jistě napomohla i forma přirozené „konzervace“, když most v zásypu vstupní rampy spočíval téměř
dvě stovky let. Při rekonstrukci vstupní rampy bude
tento raně barokní most očištěn, nová rampa jej vlastně
překlene a bude umožněn vstup do jejího nitra a tudíž
návštěva unikátní konstrukce tohoto zachovaného raně
barokního mostu.
Hana Helsnerová

foto Karel Bartošek

foto Flypix.cz

O posledních věcech člověka
se nepíše lehce a většinou se tím nezabývají ani
žádná média. Na druhou stranu je ale pohřebnictví, ať
se nám to líbí nebo ne, jednou z hlavních veřejných služeb a kdyby nefungovalo, asi by se to většiny lidí velmi
neblaze dotknulo. Město Holešov jako vlastník obou
funkčních hřbitovů na Grohově ulici pověřilo péčí o ně
Technické služby. Ty se nejen starají o provoz a úklid
hřbitova a o pronájem hrobových míst, ale snaží se
i o rozvoj a zvyšování úrovně těchto služeb. Jednatel
Technických služeb Libor Liška v minulých dnech prezentoval novinku. Již řadu let se totiž množí případy, kdy
si urny s popelem zesnulých jejich rodiny nevyzvednou
a tyto urny byly skladovány v prostorách obřadní síně.
Sice v relativně důstojných podmínkách, ale samozřejmě
pokud by příbuzní zesnulých chtěli například položit kytičku na jejich hrob, neměli kde. Město Holešov proto na
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podnět Technických služeb nechalo vybudovat tzv. Společný hrob města Holešova – velmi důstojné, dokonce
reprezentativní hrobové místo, do kterého jsou ukládány
urny, které si oprávněné osoby nevyzvednou. Příbuzní
a přátelé zesnulých, jejichž urny jsou zde umístěny, kteří
by se chtěli poklonit jejich památce, tak budou mít možnost to učinit.
Protože tendencí už několika desítek let je nezájem o pohřby do země a naopak prudce roste potřeba
umísťování uren do kolumbárií, bude v nejbližší době
pokračovat město Holešov prostřednictvím Technických
služeb v rozšiřování řady kolumbárií, která se budou
budovat na volné ploše za obřadní síní. Město počítá
s rozšířením plochy hřbitova tak, aby dostačovala růstu
obyvatel našeho města.
Karel Bartošek

www.holesov.cz
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Stále větší zájem o příměstské tábory

Zahájili jsme nový školní rok

Během letních prázdnin se již tradičně konaly v naší 1. Základní škole Holešov 2 turnusy příměstského tábora. Tyto tábory nemají společné téma, ani nejsou jednostranně
zaměřeny. Nebojujeme proti sobě ani nesoutěžíme o to, kdo je nejsilnější, nejrychlejší.
Jde hlavně o poznávání. Poznávání nových míst, nových kamarádů a nových zážitků.
Dvou termínů se letos zúčastnilo přes 80 dětí z naší školy i našich budoucích žáků.
Během těchto týdnů děti zažily vyrábění šátků, hledání pokladu podle mapy, výlet na
Hukvaldy, do Kopřivnice, do Mladečských jeskyní. Rozhlédli jsme se z rozhledny na
Velkém Kosíři, zajeli na výlet do Hulína, do Bystřice pod Hostýnem, do „Lanáčku“ na
Včelíně. Připravili jsme pro děti i vycházky do blízkého okolí Holešova – do Přílep, Žop a
Dobrotic. Viděli jsme ukázku výcviku policejních psů s nezbytnou návštěvou štěňat, vyráběli kapsičky na krk, podnikli dobrodružnou cestu za dopisy a organizovali vodní hrátky. Děti navštívily muzeum kočárů, hasičské muzeum, Malenovický hrad a absolvovaly
přechod „Majáku“ až na Zlínskou stezku zdraví včetně výšlapu na Zlínský mrakodrap.
Při všech těchto aktivitách jsme si našli čas na hry a odpočinek a nechyběla zmrzlina
na konec. Počasí nám tyto prázdniny přálo a veškerý naplánovaný program se povedlo
uskutečnit. Věříme, že každý si odnesl spoustu zážitků a že se za rok opět setkáme.
Igor Barančík, vychovatel ŠD

V pondělí 3. září se po dvouměsíčních prázdninách
opět otevřely brány 3. Základní školy pro 630 žáků z Holešova i okolí. Ráno nás přivítal dlouho očekávaný déšť
a my jsme se svátečně naladěni sešli nejen ve třídách,
ale také v zaplněné aule školy.
V 8 hodin ráno se aulou rozléhalo volání pěveckého
sboru Plamínek, které celý školní rok zahajovalo. Po té

již naše nejmladší žáčky přivítal pan ředitel Ivo Junášek,
paní učitelky a paní vychovatelky. Novým žákům a jejich
rodičům přišli popřát mnoho zdaru také starosta města
Rudolf Seifert, místostarosta Jaroslav Chmelař a místostarosta Radek Doležel.
Všech 70 prvňáčků netrpělivě očekávalo zařazení do
své třídy. V doprovodu svých rodičů a své paní učitelky

se děti vydaly na „Cestu za poznáním“, která bude trvat
celých devět let. Přejeme jim na této cestě mnoho úspěchů a radosti ze získávání nových poznatků, zkušeností
a kamarádů.
Mgr. G. Kovářová, zástupkyně ředitele školy,
3. ZŠ Holešov

Úspěch žáků výtvarného oboru ZUŠ F. X. Richtera Holešov
Na 46. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže Lidice 2018, které se účastní více než
80 zemí celého světa a odborná porota složená z učitelů výtvarných oborů a profesionálních výtvarníků z ČR i ze zahraničí letos vybírala z 27 077 plošných prací, 1 498
fotografií, 138 filmů a z 1 254 prostorových objektů.

Začátek školního roku v 2. Základní škole Holešov

V takto obrovské konkurenci získali Markéta Nováková, Edita Ehrlichová a Kamila
Hyánková zlatou medaili a Alžběta Kučerová čestné uznání.

První školní den bývá vždy milou vzpomínkou na
celý život. V letošním školním roce v naší škole do lavic
zasedlo 20 usměvavých prvňáčků. Společně vypluli lodí
jménem 1. A na dalekou a dobrodružnou plavbu. Naučí se být dobrými žáky a pro druhé i kamarády. Cílem
jejich cesty bude dobře se poznat, vážit si jeden druhého, vzájemně si pomáhat a prohlubovat své znalosti
i dovednosti. Po celou dobu jejich cesty při nich budou
stát „Andělé strážní“, žáci deváté třídy, kteří budou nad
prvňáčky držet ochranná křídla.
Všem prvňáčkům i jejich paní učitelce přejeme
úspěšné vykročení do prvního školního roku, aby do školy chodili rádi a s úsměvem objevovali nové a zajímavé
věci.

Všem oceněným i těm, kteří se letošního ročníku zúčastnili srdečně gratulujeme.
Za ZUŠ Karel Jakóbek

autorky děl: zleva Alžběta kučerová, Kamila Hyánková

Třída bicích nástrojů ZUŠ Holešov slavila úspěchy.

Co se dělo za dveřmi 2. Základní školy o prázdninách
Letošním prosluněným prázdninám je odzvoněno
a nezbývá, než vykročit do nového školního roku s plným
nasazením a dobrou náladou.
Zatímco pedagogové a žáci si užívali zaslouženého
volna, v budově školy se nezahálelo. Vládla zde pracovní atmosféra, a tak se žáci mohou těšit na kompletně
zrekonstruovanou nově vybavenou učebnu, včetně
nejmodernější interaktivní techniky, měřicích přístrojů
a nábytku, na jejíž rekonstrukci jsme získali finanční prostředky prostřednictvím dotace z Evropské unie, a která
bude jistě podnětným zázemím pro výuku přírodních věd
a zeměpisu.
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Z důvodu tepelných úspor jsme po domluvě se zástupci města odsouhlasili a vyměnili kotle, které byly
často poruchové. Věříme, že topení v našich prostorách
bude efektivnější i proto, že minulé léto byly zatepleny
půdní prostory školy. V oblasti úspor tepla je však neustále co vylepšovat.
V průběhu pěti let se nám podařilo vybudovat dvě
moderní odborné učebny - jazykovou a přírodovědnou,
plně zrekonstruovat čtyři kmenové třídy, školní družinu,
vyměnit podlahy v jedenácti místnostech, zaizolovat
půdu, vyměnit plynové úspornější kotle.

Všemi kroky se snažíme vytvářet v naší škole takové
podmínky a prostředí, aby výuka probíhala v duchu rychle se měnících trendů, stabilně, koncepčně a smysluplně,
zkrátka promyšleně.
Prostředí u nás je v současné době konkurenceschopné, inspirativní a je nám potěšením v něm přivítat nejen
nové žáky a jejich rodiče, ale stejnou měrou i stávající a již
vybudovaný kolektiv nás všech, od žáků po zaměstnance.
Ti všichni tvoří neodmyslitelný kolorit naší školy.
S přáním úspěšných dnů školního roku 2018/2019
Mgr. Helena Moravčíková

www.holesov.cz

Od roku 2012 vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jednou za tři roky soutěž ve hře na
bicí nástroje pro žáky ZUŠ v sólistech i souborech.
Pod vedením Roberta Bakaly dipl.um. učitele bicích nástrojů v ZUŠ F. X. Richtera Holešov se letos přihlásilo pět žáků. Na bicí soupravu Max Gargulák do 1. kategorie, Lucie Šlechtová do 5. kategorie, Jan Rušikvas do
5. kategorie, Simona Šlechtová do 8. kategorie a na
melodické bicí Oskar Conev do 6. kategorie. Soutěž
má devět kategorií podle věku a celkem čtyři kola.
Školní, okresní, krajské a ústřední. Všichni výše uvedení se probojovali do krajského kola, které se uskutečnilo ve Zlíně. Zde přijelo celkem 48 soutěžících ze
čtyř okresů.
Bubeníci z Holešova se konkurence nezalekli, věřili
si a v kraji bodovali.
1. místo – Max Gargulák, 2. místo - Lucie Šlechtová,
1. místo - Jan Rušikvas, 1. místo - Oskar Conev a 1. místo
- Simona Šlechtová.

Do ústředního kola mohlo postoupit pouze šest
soutěžících. Pět na bicí soupravy a jeden na melodické
bicí nástroje (xylofon, vibrafon, marimba aj.)
Z Holešova se to povedlo Janu Rušikvasovi, který reprezentoval školu 25. května 2018 v Holicích. Zde přijelo
85 soutěžících napříč kategoriemi. Honza si v obrovské
konkurenci přivezl v 5. kategorii (žáků do 15. let) Čestné
uznání 1. stupně.

Navázal tak na úspěchy bubeníků třídy bicích
nástrojů v letech 2009 (Tibor Měrka 3. místo - Vysoké
Mýto), 2010 (2. místo - trio bicích nástrojů Měrka, Kolařík, Horák – Liberec ) a 2012 (Tibor Měrka 1. místo a Jan
Nezval 2. místo – Kladno).
Holešovští bubeníci se tak během devíti let probojovali do ústředního kola celkem čtyřikrát. Získali cenné
zkušenosti a informace o konkurenci na celostátní úrovni.
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Úspěšně jsme oslavili Dožínky Mikroregionu Holešovsko
Holešov - Již pošesté se občané mikroregionu
Holešovsko sešli, aby společně oslavili tradiční Dožínky.
Hlavní myšlenkou takových slavností je poděkování za
úrodu a oslava toho, že zrno a další plodiny jsou úspěšně
sklizeny a uloženy. Pro hojnou úrodu je potřeba přízeň
počasí, lidské úsilí a také správné podmínky. Nic z toho
ale není samozřejmostí, a tak je poděkování opravdu
na místě. A právě slova jako „vděk“ nebo „pokora“ byla
v tento den používána nejčastěji.
Sobotní odpoledne patřilo Dožínkové tancovačce
s Moravskou veselkou, kterou sice obléhal hrozící déšť,
ale i přesto si veselku návštěvníci patřičně užili. Neděle
byla zahájena slavnostním Dožínkovým průvodem, kte-

rý vedli starostové obcí Mikroregionu, následovali jezdci
na koních, hasičské sbory, prvorepublikoví cyklisté nebo
mušketýři z Kurovic. Průvod dorazil do kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde byla odsloužena mše svatá. Po
mši se všichni účastníci i vzácní hosté přesunuli do zámecké zahrady, kde byl zahájen hlavní program. Slovem
přivítal všechny přítomné starosta města Rudolf Seifert,
předseda Mikroregionu Martin Bartík, děkan Jerzy Walczak, který zároveň představil polský kroj z rodiště svého
otce, a v neposlední řadě také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Ten hovořil nejenom o tom, jak je pokora
v životě důležitá. S úsměvem zmínil také to, že by denně raději desetkrát vyběhl na Hostýn, než si zatancoval

Vážení spoluobčané, voliči!						

jednu polku. I přesto se ale předvedl jako schopný tanečník a jeden taneček si společně s Hanáckou besedou
z Kojetína zatančil.
Na pódiu se během dne představily nejrůznější
folklórní soubory například z již zmíněného Kojetína,
Martinic, Tymy centra a dalších. Nechyběla také střelná ukázka mušketýrů z Kurovic. Početné publikum pak
svým humorem pobavil a rozesmál Franta Uher z Lanžhota. V rámci doprovodného programu se návštěvníci
mohli podívat pod ruce hned několika kovářům, kteří
předváděli své umění v Malém muzeu kovářství.

Je to taková typická lidská vlastnost – obdivujeme
to, co je vzdálené, „exotické“ a toho, co máme doma, za
humny, si nevážíme, ba často tím i krátkozrace opovrhujeme. A je to tak i v našem městě. Mnozí hudbymilovní Holešováci jezdí za hudebními zážitky do různých
krajských měst, na koncerty filharmonií, pořizují si drahá
koncertní předplatné – no samozřejmě všechna čest jim,
svědčí to o jejich kulturnosti, ale na druhou stranu často
ani nevědí, že již několik let v Holešově probíhá skutečný
vrcholný hudební svátek, událost, která má minimálně
celoevropský rozměr a přes všechna úskalí a problémy je
to neskutečně skvělá akce. Jedná se o Letní školu barokní
hudby, projekt, který každoročně už patnáct let, naposledy letos od 10. do 19. srpna, shromáždí více než sto
špičkových, v drtivé většině profesionálních hudebníků
a zpěváků. Ti se sjedou (od roku 2011) do Holešova, aby
se zde deset dní intenzivně učili od vrcholných světových
hudebních interpretů a pedagogů způsoby interpetace
staré, barokní hudby. Ono se to nezdá, ale onen letní
více než týden se v Holešově soustředí takový výkvět
klasické hudby, který se nepodaří dát dohromady snad
žádné evropské hudební instituci. Nejen že zde pobývají a vyučují opravdu proslulá hudební esa, vyučující
více než dvacet oborů, ale i jejich studenti patří vesměs
k evropské hudební elitě.

Důvod, proč se všichni soustřeďují do Holešova je
prostý – zatímco světové hudební školy a instituty vyučují žáky v současných hudebních postupech, pouze
v Holešově se mohou naučit a vyzkoušet, jak se hrála
a zpívala hudba v 17. a 18. století. Zatímco hudební
klasicismus (spoluzaložený, což je také skvělé, holešovským rodákem F.X. Richterem a do dokonalosti rozvinutý především W.A. Mozartem) přinesl už prakticky
moderní hudební postupy, hudební baroko ještě stojí
oběma nohama v historii. A právě nápad učit hudebníky
a zpěváky interpretovat barokní hudbu (jež je reprezentována takovými velikány, jako je Bach, Haendel, Vivaldi,
Teleman a další) a to dokonce na originálních hudebních
nástrojích či jejich přesných replikách, přivedl zakladatele tohoto projektu, věhlasného dirigenta Romana Válka
a jeho Czech Ensemble Baroque k tomu, aby pozval ty
nejlepší znalce barokní hudebnosti, aby učili formou
workshopu, na kterém se připravují desítky posluchačů
na provádění konkrétních vokálně-instrumentálních děl
starých hudebních slohových období. Za patnáct let existence se stala Letní škola barokní hudby pojmem a její
pravidelné koncerty – koncert lektorů v zámku, koncert
studentů – duchovní hudby - v kostele sv. Anny, koncert
studentů Zámecká barokní noc na nádvoří zámku a zejména společný Závěrečný koncert ve velkém sále zám-

Minulost již nezvrátíme, budoucnost však můžeme společnými silami tvořit,
měnit, mít na ni vliv! Využijme proto svého práva volit. Volební akt je významným
krokem pro nás všechny. Požadujme profesionalitu a zaujetí, lidskost a důstojnost,
průbojnost i pokoru. Popřemýšlejme, co se podařilo prosadit, změnit, zrealizovat?
Kdo má i nadále naši důvěru a kdo ji ztratil? Kdo bude pokračovat v cestě úlev za
poplatky komunálního odpadu, vytlačení hazardu, budování dětských hřišť, instalaci kluziště, rekonstrukcí kina, bytového fondu, bazénu a škol, zkrášlování životního
prostředí, řešení lékařské péče, sociálních příspěvků, dopravy, bezpečnosti, v tvorbě
pracovních míst /SPZ/, v podpoře drobných a středních podnikatelů, sportovních
a kulturních aktivit dětí a mládeže atd.?

Hana Helsnerová

Svátek hudby v Holešově
ku se staly mimořádnými událostmi – a zcela ojedinělou
možností uvidět a především uslyšet stovku špičkových
hudebních umělců ve společné akci.
V letošním roce byl workshop zaměřen na stěžejní
dílo Georga Fridricha Haendela, oratorium Alexandrova slavnost. Jeho společným provedením v pátek
17. 8. v Holešově, v sobotu 18. 8. v bazilice na sv. Hostýně
a v neděli 19. 8. v kostele sv. Petra a Pavla v Kelči byla završena více než týdenní intenzivní příprava a posluchači
měli možnost poslechnout si autentický zvuk tohoto
barokního mistrovského díla v podání nejlepších evropských interpretů, shromážděných na jednom místě. Na
závěrečné koncerty také přijelo mnoho posluchačů nejen z Holešova a okolí, ale z celé ČR, řada znalců hudby
z Prahy, dokonce i ze zahraničí, ostatně i řada interpretů
– pedagogů a studentů byla z celého světa – Španělska,
Finska, Švédska, Ruska, Německa…
Každý, kdo měl to štěstí a letošních koncertů se
zúčastnil (pokud se o nich dozvěděl) musel pociťovat
„šimrání“ čehosi velkého, přesahujícího náš každodenní
život. Zejména závěrečný koncert působil na posluchače
(a to dokonce i na ty, kteří klasickou hudbu moc nemusejí) tak, že nechtěli, aby hudba a zpěv skončily. Tohle byl
opravdu hluboký zážitek – takový, k jakému se člověk
nedostane často ani jednou za život. A tohle máme každoročně v Holešově!!!
Samozřejmě nic není bez chybičky. Organizátoři
jistě skvěle zvládli chod školy, ostatně bylo to vidět na
nadšených výkonech interpretů, ale poněkud jim unikla komunikace s občany města – předem se nevědělo
o termínech koncertů (s výjimkou koncertu závěrečného). Samozřejmě takováto hudební akce by si zasloužila
mnohonásobně větší propagaci a publicitu, na druhou
stranu je možná dobře, že se do Holešova nehrnuly davy
hudbychtivých posluchačů a škola měla klid na svůj
hlavní úkol – na výuku a přípravu interpretace Haendelova díla. Asi by se mělo do budoucna zvažovat vyvážení
obou těchto potřeb – klid na práci a určitá medializace
celého projektu.
Jinak ale nejen Holešováci si onen srpnový týden
skutečně užili pravý, nefalšovaný svátek hudby!

Foto: Dana Podhajská

Karel Bartošek
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vol. číslo: 7 KSČM

Za kandidáty KSČM mohu říci, že o všech tématech víme a jsme připraveni je řešit spolu s vámi. Náš volební program včetně kandidátky, obdržíte prostřednictvím poštovní služby. Je jen na vás, kolik času budete chtít věnovat jeho prostudování. Jsme přesvědčeni, že v něm objevíte hodně z toho, co požadujete pro sebe i své město. Volit KSČM znamená, volit budoucnost pro vás i vaše děti!
7 důvodů, proč volit KSČM:
PRACOVITOST•OBJEKTIVNOST•DŮSLEDNOST•PRECIZNOST•VSTŘÍCNOST•KREATIVNOST•ODVAHA
			

Pevný krok a šťastnou ruku při volebním aktu.
za kandidáty KSČM Ludmila Hřeben Štaudnerová, předsedkyně MO KSČM
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Základní umělecká škola Holešov si připomíná 70 let svého trvání
Základní umělecká škola F. X. Richtera v Holešově si
letos připomíná 70. výročí svého vzniku. Historie uměleckého školství ve městě však sahá mnohem hlouběji.
Soukromé hudební školy měli v Holešově původně jen
ředitelé kůru (připomeňme Jar. Mašína, Frant. Kretze,
Josefa Jirgesa, Karla Šerého, Petra Hrubiše, J. Charouze
a Bohumila Dovrtěla) a klášter sester sv. Kříže, kde např.
začínal slavný varhanní virtuos Dr. Jiří Reinberger. Mezi
první žáky této školy patřily také čtyři děti Schneeweisovy, z nichž vynikl hlavně Jan, který měl velké hudební
nadání a později významně působil v mnoha hudebních
oborech. O rozšíření hudebního vzdělání v Holešově se
zasloužili v první polovině minulého století také další
hudební vychovatelé, např. Marie Plachetková, Eliška
Janečková, Marie Buchingerová-Žídková, František Slavík, František Polášek, František Jungwirth a jiní.
Když byly v r. 1948 zrušeny soukromé hudební školy, inicioval ředitel kůru Bohumil Dovrtěl v témže roce
zřízení městské hudební školy, umístěné v přízemních
prostorách holešovského zámku (po pravé straně od
vchodu). Podněty ke zřízení hudební školy tohoto typu
byly podány již v letech 1942 a 1945 státním inspektorátem v Brně a byly podporovány správou města a zvláště
pak místním pěveckým spolkem Podhoran. Název školy
se v průběhu let několikrát změnil. Z Městského hudebního ústavu Podhoran vznikl v r. 1951 Městský hudební
ústav, o rok později již škola nesla název Hudební škola
a v roce 1958 byla přejmenována na Základní hudební
školu v Holešově. V roce 1961 se název školy opět změnil
na Lidovou školu umění. U tohoto názvu zůstala až do
roku 1990, kdy byla přejmenována na Základní uměleckou školu. V říjnu téhož roku jí ministerstvo školství propůjčilo čestný název Základní umělecká škola Františka
Xavera Richtera. Škola setrvala v holešovském zámku
až do roku 1961, kdy se přestěhovala z nevyhovujících

prostor v zámku do budovy v ulici Petra Bezruče č.p. 675,
kde sídlí dodnes.
Slavnostní zahájení prvního školního roku 1948 –
1949 se konalo dne 3. října 1948. O významu nové školy
pro Holešov a okolí promluvil státní inspektor Theodor
Schaefer z Brna a oblastní inspektor Josef Jírů ze Zlína.
Zpočátku na škole působilo pět učitelů, kteří vyučovali
111 žáků. Zatímní správce a následně jmenovaný ředitel
školy Bohumil Dovrtěl vyučoval hře na housle a klavír,
Marie Buchingerová hře na klavír, František Jungwirth
vyučoval vedle hry na klavír i hudební výchovu, František Slavík učil hře na housle a Helena Zedková kromě
výuky hry na klavír vyučovala přípravnou hudební výchovu. Vzhledem k značnému rozsahu adaptačních prací
v učebnách a nedostatku klavírů se v počátcích vyučovalo velmi skromným způsobem v různých prostorách
města, např. v soukromých bytech učitelů, také v budově kláštera a v národní chlapecké škole, kde probíhala
přiřazená a přípravná hudební výuka.
V prvních letech po založení školy si členové učitelského sboru postupně doplňovali vzdělání v pedagogických kurzech. V roce 1950 došlo k posílení pedagogického sboru o dvě řádové sestry ze zrušené holešovské
klášterní školy – učitelku hry na klavír Marii Bláhovou a
Boženu Zemkovou, učitelku hry na housle. Po půlročním
působení ve státní škole však byly společně s ostatními
řádovými sestrami nuceny nedobrovolně opustit holešovský klášter a nuceně byly 13. září 1950 internovány
do centralizačního kláštera v Bohosudově v severovýchodních Čechách. Z dalších učitelů si dnešní pamětníci
jistě vzpomenou na jména učitelek Marie Alexejukové
(přistoupila 1. února 1949) Františky Krejcárkové přistoupila 1. prosince 1949), Marie Zaoralové (přistoupila 20. září 1950) a učitelů Aloise Pecháčka (přistoupil
1. října 1950), Josefa Bednaříka (přistoupil 1. září 1951)

a Františka Zapletala (přistoupil 1. prosince 1951). Počet
žáků se zvýšil v roce 1952 na 230 a v dalších letech přesáhl hranici 300.
Je nesporné, že nejvýraznější osobností holešovské
hudební školy v první dekádě její existence byl první ředitel Bohumil Dovrtěl. Kromě budování a řízení školy zde
vyučoval hře na housle a klavír. Později sestavil šedesátiletý dětský pěvecký sbor a zasloužil se o založení žákovského symfonického a dechového orchestru. Pod jeho
vedením měla zdejší hudební škola výbornou úroveň
a Holešov se mohl pyšnit nejen dětským pěveckým sborem, ale také žákovskou dechovkou a dokonce žákovským symfonickým orchestrem jako vůbec prvními soubory tohoto druhu v někdejším gottwaldovském kraji.
Za jeho působení se škola výrazně uplatnila ve veřejném
a kulturním životě města i okolních obcí. Za velkým počtem různých veřejných vystoupení, besídek a koncertů
se tajila svědomitá a záslužná práce učitelského sboru,
řízeného nesmírně agilním člověkem – ředitelem holešovského kůru a chrámového sboru, sbormistrem pěveckého sboru Podhoran, organizátorem četných koncertů
významných osobností našeho hudebního života a skladatelem dětských, ženských a mužských sborů a drobných skladeb houslových a orchestrálních. V roce 1957
přešel na hudební školu v tehdejším Gottwaldově, kde
působil až do své smrti.
Ředitelů se za sedmdesát let trvání školy vystřídalo celkem sedm. Po osmiletém působení Bohumila
Dovrtěla v letech 1948 -1956 stál v letech 1957 – 1974
v čele školy Engelbert Zedek ml., jenž v 70. letech vedl
učitelský orchestr. Jeho nástupci se stali Paedr. Zdeněk
Mojžíš (1974 – 1981), Alena Dubovská (1982 – 1986),
Dr. Pavel Vojtek (1986 – 1990), PhDr. Jaroslav Zámečník 1990 – 2018) a Mgr. art. Petr Jurášek, ArtD. (2018
– dosud).

V průběhu sedmdesátileté historie patřily k nejznámějším symbolům školy žákovský symfonický orchestr,
velký žákovský dechový orchestr a dětský pěvecký sbor,
které se staly nejen reprezentativními tělesy školy, ale
i města Holešova. Už od doby působení prvního ředitele
Dovrtěla byla věnována velká pozornost hře v souborech, kde se žáci seznamovali s fungováním hudebního
kolektivu ve školním orchestru, vedeném Františkem Zapletalem, v dechovce řízené Josefem Sedlářem a Karlem
Vrubelem, v houslových souborech pod vedením Františka Slavíka, v akordeonovém souboru pod vedením
Josefa Sedláře a mnoha dalších, které byly v pozdějších
letech důležitým zdrojem instrumentalistů populárních
holešovských kapel, hudebních skupin a dalších souborů
s různým zaměřením.
Když se ve školním roce 1974 -1975 sešlo v holešovské LŠU třicet vybraných dětí, aby vytvořily pěvecký
sbor, asi nikoho nenapadlo, že vytvářejí základ nové
tradice sborového zpěvu v Holešově. Od první chvíle stál

před nimi pan učitel Mgr. Karel Košárek – žák nár. umělce Františka Lýsky, který měl za sebou již mnohaletou
sbormistrovskou praxi. Počet zpěváčků ve sboru rychle
stoupal na 40, v osmdesátých letech na 140 a počátkem
devadesátých let dosáhl v šesti odděleních dvou set,
z toho v hlavním sboru téměř 80. Nadšení a zaujetí pro
práci vedlo brzy k úspěchům na pěveckých soutěžích
nejprve v tuzemsku a následně i v zahraničí a uznání
našich i zahraničních odborníků. Moravské děti – Holešovský dětský sbor vedl Karel Košárek více než 20 let,
v roce 1998 převzal dirigentskou taktovku Michal Vajda,
roku 2003 se ujala vedení Lenka Polášková. Repertoár
sboru je velmi pestrý a zahrnuje jak skladby duchovní,
tak světské, od děl starých mistrů, polyfonie přes díla
klasiků a současných skladatelů až po lidové písně. Od
roku 1988 působí sbor pod názvem Moravské děti jako
samostatné Občanské sdružení.
V šedesátých letech 20. století se škola transformovala na lidovou školu umění tzv. „lidušku“,

ve které postupně vznikaly další obory. Výtvarný
obor byl založen ve školním roce 1965/1966 a bez
přerušení funguje dodnes. Taneční odbor, který byl
založen v roce 2001, se nadále úspěšně rozvíjí. Novelizace školského zákona po roce 1989 vrátila lidovým školám umění jejich původní statut školy
a dala jim i dnešní název – základní umělecká škola. V současné době je škola součástí systému na
sebe navazujícího uměleckého vzdělávání. Škola má
v současné době plnou kapacitu, která činí 760 žáků
a v omezené míře je výuka realizována také na třech
odloučených pracovištích na ZŠ v Kostelci u Holešova,
Prusinovicích a Žeranovicích. Zdaleka nejrozšířenější je
hudební obor, kde studuje 417 žáků. Na škole vyučuje
27 stálých a 7 externích učitelů. Každý rok opouští školu přes 40 absolventů.
Základní umělecká škola Františka Xavera Richtera v Holešově se za 70 let své existence stala centrem
uměleckého vzdělávání a kulturního dění ve městě
i okolí. Vychovala mnoho absolventů, kteří se úspěšně
uplatnili v různých oborech profesionálních i amatérských uměleckých aktivit a v pedagogické činnosti.
Pomohla tisícům dětí a mladých lidí hledat a upevňovat vztah k umění, lásku k múzám a rozvíjet jejich
dovednosti a talent.
K jubilejnímu školnímu roku ZUŠ F. X. Richtera
připravuje řadu umělecko-společenských akcí, které
tuto skutečnost budou připomínat. Celý cyklus oslav
bude zahájen přednáškou o založení a dějinách školy
(9. října, Městská knihovna), dále pak po čas celého
školního roku bude pokračovat koncerty jednotlivých
nástrojových a pěveckých tříd, koncertem ředitele školy, dramatizací Moravské lidové poezie (Janáček, Martinů) sborové třídy, koncertem pedagogů a koncertem
významných absolventů školy.
Ing. FrantišekRafaja,
Vlastivědný kroužek Holešov
Mgr. art. Petr Jurášek, ArtD,
ředitel ZUŠ Holešov

Holešovský dětský sbor s dirigentem Karlem Košárkem

Žákovský symfonický orchestr
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Žákovská dechovka 50. léta

www.holesov.cz
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Hasičské léto

Omladina Martinice v létě nezahálela

Milí čtenáři měsíčníku Holešovsko. Dovolte, abych
vás v následujících řádcích seznámil s činností mladých
hasičů, sportovního družstva žen a reprezentantů sboru
na republikových i mezinárodních akcích.

Měsíc červenec a srpen bývá doba dovolených, ale
nic na tom nemění, že Kulturní Sdružení Omladina Martinice si užívala krásného a slunného počasí. V průběhu
měsíce července se zúčastnila vystoupení v Rymicích
na 14 ročníku setkání muzikantů v Rymicích a hodů
v Němčicích nad Hanou.
V srpnu uskutečnili vystoupení na Vavřineckých
hodech v Žeranovicích, v obci Brusném na setkání heligonkářů a v neposlední řadě i 12. ročníku celokrajských
dožínek Zlínského kraje v Kroměříži s bohatým programem. Těchto dožínek se zúčastnily kromě pozvaných
souborů z Hané, také soubory z Valašska a Slovácka. Po
velkolepém průvodu městem a předáním dožínkového
věnce hospodáři na Velkém náměstí vystoupily zúčastněné soubory se svým programem. Omladina Martinice
vystoupila na Velkém pivovaru a to jak „malošci“ tak
i dospělí a na hlavním programu doplnili svým vystoupením i dospěláci, kteří se mezi ostřílenými soubory jistě

Měsíc červen byl pro dobrovolné hasiče doslova nabitý. Přijali jsme pozvání našich Slovenských kamarádů
z Topoľčianok na noční soutěž v požárním útoku, už na
druhý den jsme uspořádali soutěž mladých hasičů na
naší hasičské zbrojnici. Společně se zástupci okolních
sborů jsme se v rámci oslav 100. výročí našeho státu zúčastnili Brnem organizované akce RE:PUBLIKA, kde hrdě
zavlálo přes 370 hasičských praporů.
V polovině června jsme reprezentovali město na
mezinárodním setkání dobrovolných hasičů v partnerském městě - polské Skawině. Soutěžní družstvo složené Žopskými a Holešovskými dobrovolnými hasiči doplněné bodrými zástupci ulice U Letiště se v mezinárodní
konkurenci neztratilo. Představili jsme německým, ukrajinským i polským hasičům český systém integrovaného
záchranného systému a našli spoustu přátel.
V červenci a srpnu jsme pomohli při akcí pořádanými různými spolky působícími v našem městě. Bohužel,
nebylo v našich silách zúčastnit se oslav založení SDH
Prusinovice a SDH Bořenovice a tak dovolte, abychom
jim touto cestou pogratulovali k jejich významným výročím a popřáli spoustu elánu do dalších let.
Společně s dobrovolnými hasiči z Topoľčianok jsme
oslavili 725. výročí první písemné zmínky jejich obce.
Činnost výjezdové jednotky Holešovských hasičů v letních měsících byla velmi rozsáhlá a vyjde samostatně
v některém z dalších čísel Holešovska.

S ukrajinskými hasiči v polské Skawině

neztratili. Samozřejmě, že i děti s maminkami se svým
vystoupením obohatily program, za což si vysloužily
od přítomných diváku děkovný potlesk. Měsíc září jsme
začali vystoupením na dožínkách Mikroregionu Hole-

ŽENY
Družstvo SDH Holešov ženy se letos zatím zúčastnilo
celkem 17 soutěží v požárním útoku. Závodní tým žen
se letos zaměřil na Zlínskou ligu požárního sportu ZLPS,
kde závodil na všech čtrnácti závodech. Nejlepší umístění se podařilo získat v Kaňovicích 2. místo a v Mirošově
3. místo. Celkově byly ženy z Holešova pronásledovány
bramborovým umístěním celou sezónu a i konečné 4.
místo na ZLPS tomu odpovídá. Sezóna stále nekončí a i
na podzim plánují ženy SDH Holešov objet další závody
a sezónu ukončit až na Mikulášské soutěži ve Vrběticích,
takže ještě je potřeba držet palce, ať se daří.

Spolek Všetuláci sobě, z. s.
Vás srdečně zve na

�e�n�n��n���
��e����������nice
Mons. Janem Graubnerem,
arcibiskupem olomouckým
a metropolitou moravským,
které se uskuteční
v neděli 7. 10. 2018 ve 12 hodin
ve Všetulích.

Ženy na soutěži v Bratřejově

Program:
11:15
12:00
14:00
14:45
15:00

MLADÍ HASIČI
Mladí hasiči neotálí, v červnu se například vydali až
k Brnu – venkovu, kde na požádání předvedli veřejnosti
požární útok u příležitosti dětského dne a poté stanovali
v kouzelné přírodě. Víkend následující – 10. 6. 2018 se
na hasičské zbrojnici uskutečnila dětská soutěž, naši
malošci vybojovali krásné druhé místo. Soutěž se díky
zúčastněným týmům opravdu vydařila.
Při prázdninovém odpočinku se mladí hasiči zúčastnili víkendové akce naplněné dobrodružstvím. Během
této doby děti prošly mnoha úkoly například při cestě
na Želkov, v dalekém Rožnově pod Radhoštěm, kde
odzkoušely plno řemeslných dovedností, ale také třeba
v Holešovském zámku, ve kterém soutěžili jako o duši na
sportovní akci Spartan Kids.

18 | holešovsko

Krojovaný průvod obcí
Slavnostní mše svatá
Začátek hodové zábavy
Vystoupení folklórního souboru „Všetulský Hanáček”
Svatofrantišťské žehnání zvířatům
K tanci a poslechu hraje dechová hudba MORAVÁCI.
Atrakce pro děti - skákací hrad, trampolína.

Víkendovka mladých hasičů

Partnerská obec Topoľčianky slavila výročí
Topoľčianky v sobotu 8. září slavily 725 let první písemné zmínky o Obci Topoľčianky Folklórním festivalem,
Vinobraním i Festivalem tradičních řemesel a chutí.
V Topoľčiankách byli zastoupeni i „dobrovolní hasiči“ z Holešova, kteří neodmyslitelně patří ke všemu
dění, které se v Topoľčiankách koná - a to díky dlouhodobé spolupráci, která se traduje již od roku 1972, kdy

šovska, ale o tom bude jistě zmínka v jiné části Holešovských novin, přesto si ale tady neodpustíme poděkovat
všem organizátorům, kteří se na této holešovské akci
podíleli, a připravili tak hezkou první zářijovou neděli.

byla podepsána smlouva o spolupráci obou hasičských
jednotek. Není to jenom o písemných smlouvách, ale
za ta léta je to také o více než kamarádství, soutěžích,
společných prezentacích, přátelství mezi rodinami, ale
především skvělých lidech, kteří jsou na správných místech. Holešovskou delegaci hasičů vedl starosta SDH Petr
Šidlík, který poděkoval za dosavadní spolupráci a předal

místní jednotce dar. Celou slavnost zahájil starosta obce
Juraj Mesko za přítomnosti hostů a plného topoľčianského náměstí. Oficiální smlouva mezi Holešovem a Topoľčiakami byla podepsaná v květnu letošního roku a byl
také zasazen mezi partnerskými městy „Pamětní strom
Topoľčianek“ v zámecké zahradě.
Jana Slovenčíková

www.holesov.cz

Do Amerického parku se vrátil drak!

Sportovní den pro seniory

Po delší době na cestách se do Amerického parku
vrátil drak a s ním i jeho přátelé, sova travní a parkoví
skřítci Esmeralda a Izidor, kteří se nastěhovali do domečku v křoví. Během svého toulání po světě drak svlékl
kůži a tak se do svého teritoria v parku vrátil v trochu
jiné podobě. Teď děti při návštěvě parku potěší nejen
dřevěný obličej, zajíc, veverka, sova a krtek, ale i tlustý
Julián v pařezovém domečku nebo již zmínění staronoví
obyvatelé. Po zazvonění na zvonek ve zvoničce se můžou povozit na vláčku nebo se pohoupat na houpačkách
a sklouznout na skluzavce v zadní části parku. Všechny
tyto atrakce a lavečky vyrábí a instalují členové spolku
Proud Holešov, a to s podporou naší radnice.

Sportovní dopoledne si prožili senioři z Centra pro
seniory v Holešově v polovině srpna. Tým z oddělení
terapie pro ně připravil v přilehlém parku turnaj v kuželkách. Tato sportovní aktivita se u seniorů těší velké
oblibě, účast soutěžících i přihlížejících byla tedy hojná. Souboj jednotlivců byl napínavý do poslední chvíle
a nakonec přesný odhad, správné zacílení a samozřejmě
i notná dávka štěstí rozhodly o těch nejlepších. Všichni
účastníci turnaje přijali srdečnou gratulaci od paní ředitelky, obdrželi medaile, vítězové pak bohaté dárkové
balíčky s pochoutkami a upomínkové předměty.
Nechyběla ani zábavná vsuvka, o kterou se postarali členové místního pěveckého seskupení, když na závěr
zazpívali několik připravených písniček, což umocnilo už
tak příjemnou atmosféru.
Krásné slunečné počasí a chutné občerstvení v podobě skvělého švestkového koláče upečeného samotnými uživateli, završilo tuto vydařenou akci.
Odd. terapie

Přejeme dětem i dospělým hodně příjemných chvil
strávených v krásném prostředí tohoto malebného holešovského parku.
Za spolek Proud Holešov
Jitka Nevřalová, členka
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POZVÁNKY

INZERCE

Město Holešov, MKS Holešov – Městská knihovna & Městské
muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov Vás srdečně zvou na

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Slavnostní představení historické
publikace Holešov - město ve
spirálách času
Uvedení více než pětisetstránkové monografie, která podrobně
zpracovává historii města Holešova a jeho místních částí.
Za účasti některých z autorů a představitelů města.

MC Srdíčko Holešov (Školní 1582) pořádá

PODZIMNÍ VÝPRODEJ
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
Pondělí 24. 9. od 8 do 18 hodin

KOUPÍM STARÉ PIVNÍ LAHVE

Dětské oblečení je ve velikostech 56 až 170.
Těhotné ženy si zde mohou nakoupit výbavu pro
novorozence. Oblečení je použité, zachovalé,
ve velmi dobrém stavu, od maminek
a dětí navštěvujících MC Srdíčko.

Tel.: 603 447 040

s litými nápisy a vše kolem piva.
Tel.: 734 282 081
Úterý 2. října 2018 v 17.00 hodin
Sala terrena zámku Holešov

až

1500,500 - 1500Kč
Kč

TYMY NABÍZÍ:
MUZIKÁLY V PRAZE
SOBOTA 1. prosince 2018
ODPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ
V PŘÍPADĚ ZÁJMU REZERVUJTE OBRATEM
POČET MÍST A ČAS, REZERVACE VSTUPENEK OMEZENA
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www.holesov.cz

VELKÝ VÝBĚR ZA NÍZKÉ CENY!

DIVADLO BROADWAY
MUŽ SE ŽELEZNOU MASKOU
Obsazení: J. Vojtek, P. Kolář,
D. Hůlka, J. Kopečný,
D. Gránský, H. Vondráčková
Cena: 1400 nebo 1200 Kč

HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN
SESTRA V AKCI
v hlavní roli LUCIE BÍLÁ
Cena:
1450, 1250 nebo 1100 Kč
září 2018 | 21
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SPORT

Seminář s thajskými trenéry

Holešovské koupaliště lámalo rekordy
Holešov – (kb) Letošní horké až tropické počasí
přineslo na jednu stranu velké nepříjemnosti a zátěž
pro většinu vedry trpících lidí, na druhou stranu ale bylo
zárukou velkého zájmu o koupání. Protože v Holešově
máme zájemcům o zchlazení opravdu co nabídnout
– naše zámecké koupaliště je bez přehánění nejkrásnějším koupalištěm ve Zlínském kraji – zeptali jsme se
provozovatele tohoto zařízení, jednatele technických
služeb Holešov, pana Libora Lišky, jak hodnotí pomalu
končící sezonu:
„Zatímco řada jiných koupališť v našem regionu
letos hlásí propad návštěvnosti, v Holešově si na tento
problém nemůžeme stěžovat, naopak, letos jsme zaznamenali nárůst počtu návštěvníků – oproti 14 058 osobám v loňském roce jsme letos hravě překonali hranici
15 tisíc osob a návštěvnost nám zatím stále roste (rozhovor se konal 20. srpna). Navíc dochází k zajímavému
jevu – zatímco v dřívějších letech absolutně převažovaly
mezi návštěvníky koupaliště děti, letos sledujeme velký
nárůst zájmu ze strany dospělých, kteří tvoří zhruba polovinu koupajících se. To samozřejmě přináší nejen nárůst příjmů ze vstupného, ale také například vyšší objem
konzumace v bufetu apod.“

To, že je naše zámecké koupaliště nádherné, že jeho
obrovské zelené plochy, stín pod velkými listnatými stromy a moderní infrastruktura nemají široko daleko obdobu je známá věc. Ale v letošním roce přibyly i některé
nové služby, pokud se nepletu:
„Ano, především jsme před sezónou věnovali velkou
pozornost revitalizaci trávníku, ostatně je to základní
podmínka dobrého poležení, opalování a ostatně také
příjemné chůze bosýma nohama do bazénu a zpět. Revitalizace se celkem povedla, i když horké a suché počasí
uchycení trávy nepřálo, dlouho trvající vedra a přímé sluneční záření vypálily kusy nového trávníku, naštěstí pod
korunami stromů se zachovaly krásné úseky anglického,
hebkého trávníku. Na podzim budeme pokračovat v revitalizaci a chystat trávník na příští rok, aby byl opravdu
hedvábný jak se sluší a patří na Zámecké koupaliště.
Rozšířením nabídky jídelního i nápojového lístku přispěl
i bufet, i když se při velkých návalech návštěvníků nepodařilo vyhnout dlouhým frontám u okénka. Velmi milou
inovací bylo zřízení detašované samoobslužné knihovnické skříně na koupališti, kterou jsme zřídili ve spolupráci s Městskou knihovnou, jejíž pracovnice ji naplnily
zajímavou a odpočinkovou literaturou. Návštěvníci si

rovněž pochvalují novou a perfektně fungující světelnou
informační tabuli, která průběžně ukazuje přesný čas,
teplotu vzduchu a vody ve velkém i dětském bazénu.
No a pořízením stolu na stolní tenis a stolního fotbálku
byl pro mnohé vyplněn čas mezi koupáním, sluněním
a bufetem také sportovní činností“
Pro nás, návštěvníky koupaliště, je důležitá kvalita
vody. Jak se ji letos podařilo zajišťovat?
„Letos jsme věnovali kvalitě vody maximální péči
a jsem přesvědčený, že byla naprosto vynikající. Ostatně tohle bylo otázkou mé cti, jsem profesí vodař a dal
jsem si opravdu záležet na tom, aby voda v bazénech
byla skoro jako šampaňské. Zvýšení dna velkého bazénu
přineslo zvýšení teploty vody v něm, takže už nebyla tak
strašně studená, jak si pamatují ti starší z nás. Ostatně
vývoj teploty vody byl zajímavý – zatímco mělký dětský
bazén přes noc rychleji vychladl a ráno měl o několik
stupňů nižší teplotu než velký bazén, odpoledne se ohřál
a teplotu velkého bazénu předehnal. Ale koupání v obou
bazénech bylo letos příjemné a osvěžující.“
Děkuji za rozhovor
Karel Bartošek

Letní táboření holešovských skautů
A je to tady zase! Jedeme tábořit. Jako malá jsem
se vždycky těšila, jako vedoucí se těším ještě víc při
pomyšlení, co všechno mě zase čeká. S dobrou partou
vedoucích a rodičů jde všechno samo, jako po másle,
a opět se vrací optimismus. Začínám se těšit. Co všechno se naučit? Co si vyzkoušet? Jaká dobrodružství zažít?
Letošní rok jsme se rozhodli pro etapovou hru cestování
Hvězdnou bránou na jiné planety, která slibuje spoustu
možností, zápletek a her. Jako první přišla na řadu stavba samotného tábora poblíž vesnice Kulířov. Nejdříve
jedou na tábor kluci, po nich na dva týdny holky.
Letos náš chlapecký oddíl Bílý Jednorožec tábořil u
vyškovského vojenského újezdu. Jak je naším zvykem,
i letos jsme tábořili “na zelené louce”. Veškerý stavební
materiál jsme si přivezli s sebou a tábor doslova rostl
před očima. Chlapci si užili 14 dní v přírodě bez rodičů, elektřiny a ti, kteří s námi byli poprvé, zažili první
noční hlídku. V duchu skautingu prošli dobrodružstvím
a naučili se postarat sami o sebe, ti starší i o druhé.
Počet tábořících skautek a světlušek byl letos historicky největší ze všech dosavadních táborů dívčího
oddílu Slunečnice. Dostavěly jsme pár stanů, starší
skautky se první den řídily heslem: jak si kdo ustele tak
si lehne, a pustily se do stavby svých postelí. Vyřešily to
elegantně pomocí lan a křížové vazby, takže ve výsledku měly v teepee velká pohodlná lůžka půl metru nad
zemí. Trénovaly jsme lukostřelbu, transport raněného,
vyřezávání ramínka a určování neznámých rostlin. Často
jsme podnikaly výlety mimo tábořiště, například do jeskyně Balcarka, kde jsme poznávaly stalaktity, stalagmity
a stalagnáty. Takto probíhal tábor dle jedné skautky:
„Samozřejmě nebyla nouze o zábavné programy
ani o výborné jídlo a společnost. Spousta z nás zde
nalezla nová přátelství, a snad všichni si domů odvezli
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skvělé zážitky. I přesto, že pršelo často a poměrně vydatně, jsem si tábor užila.“ - Suri
Přes skautské znalosti, hledání energetického zdroje pro hvězdnou bránu do etapovky, zálesácké dovednosti, zpěv, hry hutu-tu-tu, hrad a spoustu dalších, jsme
se dostaly k posledním táborovým dnům. Příprava slavnostního závěrečného ohně připomínala pejska a kočičku. Pršelo - schovalo se dřevo, svítilo - vytáhlo se dřevo.
Pršelo - schovalo se dřevo. Na naši rychlost by nestačil
ani Guinessův rekord. Běh s břevnem mezi dřevárkou a

hangárem jsme za den absolvovaly snad osmkrát. Vše se
nakonec v dobré obrátilo a oheň zaplál do dvoumetrové
výše. K ránu žhnuly už jen uhlíky. Tábor skončil.
junak.zholesova.cz
Skautské schůzky:
světlušky (holky 6-10 let) – čtvrtky 16-18 hod.
vlčata (kluci 7-10 let)
– pátky 17-19 hod.
skautky (holky 11 – 15 let) – pátky 17-19 hod.
skauti (kluci 11-15 let)
– středy 16:30-18:30

www.holesov.cz

Neděle 19. srpna byla opravdovým svátkem pro
příznivce thajského boxu, jelikož se nám v Holešově podařilo zorganizovat seminář s thajskými trenéry. Přestože
se jednalo o organizačně náročnou akci, výsledek stál za
to. Účastníci kurzu, měli jedinečnou šanci poznat krásy
thajského boxu pod vedením thajských šampionů. Jeden
z nich, stále aktivní zápasník Manchai, má ve svých 25
letech na kontě neuvěřitelných 350 zápasů, a z každého
jeho pohybu bylo jasné, že toto bojové umění má prostě
v krvi. Přestože váží pouhých 60 kg nikdo z nás na něj nenašel recept, jak ho alespoň vyvést z rovnováhy, natož vůbec pomýšlet na to, že by šel nějak porazit… I přes náročné klimatické podmínky (samotní Thajci prohlásili, že je
v České republice aktuálně tepleji než v Thajsku) se seminář vydařil a přiučili jsme se opět mnoho technik a vychytávek. Účastníci semináře z různých klubů z Olomouce,
Zlína a Bratislavy byli dle ohlasů nadšení, a tak už plánujeme na jaro další seminář s thajským trenérem.
Mgr. Osokin Petr

TOM Medvědí stopa zahájí 20. sezónu od svého založení
Holešov – Turistický oddíl mládeže TOM Medvědí
stopa aktivně pracuje s mládeží již od dávného roku
1999. Tehdy se mladý a odvážný Jakub Šneidr rozhodl,
že založí vlastní turistický oddíl a s pár lidmi kolem sebe
vytvoří zázemí pro mladé hochy a holky, kteří budou mít
zájem trávit svůj volný čas v přírodě, na výpravách a učit
se něco praktického do života.
A tak po nějakém čase vznikla skupina mladých
horalů, horolezců a dobrodruhů toužících skoro každý
víkend objevovat tajemství českých hor a lesů. Za těch
dlouhých 19 let prošlo oddílem několik stovek dětí, některé vydržely jen chvilku, jiné zase velmi dlouho.
V současné době se nám stále velmi daří.
Stalo se nepsaným pravidlem, že náš oddíl podniká
výpravy za dobrodružstvím minimálně jednou za dva
měsíce. Rádi chodíme na puťáky v létě i v zimě, spíme
v lesích pod širákem, jezdíme na vodu, děláme vylomeniny v okolí našeho města a u toho všeho se bavíme hrami a aktivitami, které se snažíme provozovat na
principech zážitkové pedagogiky. Nedílnou součástí naší
činnosti jsou pravidelné páteční schůzky u Hájenky v zámeckém parku.

Na přelomu jara a léta se náš oddíl přihlásil do celorepublikové soutěže pod názvem Hořcová výzva, kterou
organizovala Asociace TOM. Do Hořcové výzvy se přihlásilo více než 70 oddílů z celé země a soutěžilo mezi sebou
v nejrůznějších úkolech. Každý jednotlivec v oddíle měl
měsíc a půl na splnění asi stovky úkolů, oddíloví vedoucí
poté mladším členům tyto výzvy a úkoly schvalovali v internetové aplikaci. Splněním každého úkolu získal oddíl
určitý počet bodů. Museli jsme se například naučit velké
množství stromů a rostlin, poznávat souhvězdí, chodili
jsme po slepu, do školy a do práce jsme museli nosit výrazně barevné oblečení, museli jsme naběhat a na kolech
najezdit stovky kilometrů, prarodičům upéct vlastní štrůdl, připravit program pro ostatní členy oddílu, darovat
oblečení nebo peníze na charitu nebo zasadit lípu.
Po šestitýdenním snažení, které bylo velmi dramatické do posledních minut trvání soutěže (běhali jsme
nočním Holešovem ještě dvacet minut před ukončením
akce a plnili poslední úkoly kvůli stále se na nás dotírajícímu oddílu na čtvrtém místě), skončil náš oddíl na
vynikajícím třetím místě v těsném závěsu za turistickými
oddíly z Prahy.

Makáme také na zvelebení naší zámecké základny.
Prostředí kolem Hájenky v zámeckém parku je přímo stvořené k aktivitám, které na svých pravidelných
schůzkách v pátek odpoledne provádíme. Díky velké pomoci města Holešov jsme se také v nedávné době mohli
společnými silami s kamarády z volnočasového spolku
Skřítek pustit do již tak potřebné rekonstrukce celého
přízemí Hájenky. Vnitřní prostory, které byly původně
určeny pro rodinný život, nenabízely po dlouhá léta
dobré podmínky pro organizaci oddílového a spolkového života. Nyní na Hájence budujeme novou klubovnu
a konečně jí můžeme vdechnout nový život.
Přestože rekonstrukce Hájenky probíhalo v ne zcela
ideálním období léta, kdy na hájence probíhají každý
všední den příměstské tábory, vše se zvládlo za pochodu a my se již velmi těšíme, až budou práce dokončené
a prostor na Hájence dostane zcela jiné možnosti.
Oddíl TOM Medvědí stopa je otevřen novým členům.
Naše schůzky se konají každý pátek od 15:30 u Hájenky
v zámeckém parku, na případné zájemce se těšíme.
Za TOM Medvědí stopa Holešov a Skřítek, z. s.
Petr Němčík
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Holešovští vzpěrači zhodnotili úspěšnou první část sezony
Holešov – Již dlouhodobě dosahují holešovští
vzpěrači výborných výsledků nejenom na soutěžích
u nás, ale i ve světě. Během posledních měsíců potvrdili svou kvalitu a skvěle reprezentovali město Holešov
i Českou republiku.
Pojďme ale postupně. Teprve šestnáctiletý Jan
Kolář se svými výkony na červnovém mistrovství ČR
juniorů do 17 let v Havířově, kde získal zlatou medaili,
a v Boskovicích mezi juniory do 20 let, kde vybojoval
stříbro v kategorii do 85 kg, nominoval do české reprezentace a na konci července se zúčastnil mistrovství Evropy juniorů do 17 let. Toto mistrovství bylo zároveň pro
celou výpravu poslední možností vybojovat jedno místo
na podzimní olympijské hry mládeže v Buenos Aires.
A vše se podařilo. Honza zabojoval a v kategorii do 94
kilogramů obsadil 10. místo, čímž se zařadil mezi šestici našich borců, která bodovala v olympijské kvalifikaci
a získala pro vzpěrače z ČR jedno místo na OH mládeže.
Na olympiádě nás bude reprezentovat Franta Polák z Havířova, ale velký dík patří všem, kteří se o tento úspěch
zasloužili. Vždyť z Evropy si účast na největší mládežnické
sportovní akci na světě vybojovali pouze borci z 11 zemí.
Ani ostatní junioři nechtěli zůstat pozadu a na již
zmiňovaném mistrovství ČR juniorů do 17 let výborně
vystoupili Honza Sanétrník a Katka Šemnická, kteří ve
svých kategoriích do 69 kg a 53 kg získali také tituly

mistrů ČR a potvrdili 100% úspěšnost – 3 závodníci a 3
tituly mistra ČR.
Na začátku prázdnin bojovali naši nejmladší závodníci na mistrovství ČR starších žáků v Sokolově a ani odsud
jsme nejeli s prázdnou. V kategorii do 50 kg závodil David
Kolář a vybojoval stříbrnou medaili, v nejvíce nabité kategorii do 69 kg obsadil 5. místo Vojta Šimčík a v kategorii
do 85 kg zvítězil v našem oddíle hostující Jan Dobrý.
Poslední titul mistra ČR mezi „mladými“ získal v červ
nu na akademickém mistrovství ČR v Brně Josef Kolář, který zvítězil v kategorii do 94 kg a nominoval se jak na zářijové mistrovství světa vysokoškoláků, tak na mistrovství
Evropy juniorů do 23 let, které proběhne v říjnu v Polsku.
Zahanbit mladíky se nechtěli nechat ani závodníci starší generace tzv. „masters - veteráni“ a na svých
soutěžích se také činili - po dlouhých letech vybojovali
naši závodníci v mezinárodní masters lize historickou
medaili, když 30. června obsadili při závěrečném kole
vynikající celkové druhé místo za borci z Ostravy a před
konkurenty ze Zlína. Naši závodili během roku v sestavě
Laďa Pliska, Daniel Kolář, Víťa Maruška, Robert Šemnický, Pavel Tůma, Libor Pernica a Laďa Doležel. Tituly mistra ČR v kategorii nad 35 let navíc získal Maruška, nad
50 let zvítězil Kolář a stříbra si ze svých kategorií ještě
odnesli Tůma, Doležel a Šemnický. Vyvrcholení soutěží
„starých pánů“ ale přišlo teprve na mistrovství Evropy

a mistrovství světa. Obě soutěže proběhly v dostupných destinacích, takže se naši závodníci mohli poměřit
i s konkurencí ze světa. A vedli si skvěle. Nejprve proběhlo týden před prázdninami mistrovství Evropy v Budapešti, kde stříbrné medaile získali Daniel Kolář v kategorii nad 50 let ve váze do 105 kg (104 kg v trhu a 131 kg
v nadhozu) a také Laďa Pliska v kategorii nad 60 let ve
váze nad 105 kg (85 kg a 118 kg). A do Barcelony na mistrovství světa odcestoval v polovině srpna Laďa Pliska
a opět nezklamal – získal pro sebe historickou stříbrnou
medaili opět v kategorii nad 60 let ve váze nad 105 kg
a potvrdil vysoce nasazenou laťku našich vzpěračů.
V podzimním období nás čeká řada soutěží, kde
bychom chtěli potvrdit fakt, že holešovské vzpírání je
v mužské kategorii nejpočetněji zastoupený klub v celé
ČR – již dva roky vzpíralo v barvách Holešova nejvíce
vzpěračů od žáků po veterány v ČR - naši závodníci soutěží
v II. lize (zatím 2. místo), III. lize (2 družstva -3. a 8. místo),
žáci soutěží v lize mladších a starších žáků (10. a 6. místo
v ČR), junioři v juniorské lize (3. a 11. místo), veteráni navíc
v masters lize a juniorky v lize juniorek. Na konci září nás
čeká pořádání jedné z nejvýznamnějších soutěží v rámci
svazu vzpírání – mistrovství ČR juniorů a juniorek do 23
let, kde budeme mít také svá želízka v ohni. Doufáme, že
podzimní sezona ještě doplní nějaké úspěchy do našich
vzpěračských vitrín a všem závodníkům držíme palce.

Holešovští házenkáři vstupují do bojů o podzimní body
Po názvem TJ SOGOS Holešov a v mírně pozměněné sestavě, vstupují holešovští házenkáři do podzimních klání ve druhé lize. Snahou celku bude navázat
na skvělé výsledky z předchozí sezóny, které vedly
k vítězství v soutěži. I přes neúspěšnou baráž o právo
postupu do první ligy, byl oddíl osloven svazem házené k účasti v této soutěži, aby byl počet startujících doplněn na dvanáct. Tuto nabídku však vedení klubu po
jednáních s hráči a z důvodu velkých finančních nákladů
odmítlo.
Novinkou pro sezónu 2018 -19 je spojení oddílů TJ
Holešov a Sokol Dřevohostice s tím, že celek TJ Holešov
„B“ bude ke svým utkáním dále nastupovat v Dřevohosticích. Cílem této změny bude větší možnost výměny
hráčů, s ohledem na jejich růst a vytížení.

Rozpis utkání TJ SOGOS Holešov v podzimní části sezóny 2018-19.
NE - 23. 09. 2018
NE - 30. 09. 2018
NE - 07. 10. 2018
NE - 14. 10. 2018
SO - 27. 10. 2018
SO - 03. 11. 2018
NE - 11. 11. 2018
SO - 17. 11. 2018
NE - 25. 11. 2018
SO - 01. 12. 2018
SO - 08. 12. 2018

12:30
10:30
11:30
10:30
17:00
16:00
15:00
18:00
15:00
16:30
10:30

TJ Sokol Luhačovice - TJ SOGOS Holešov
TJ SOGOS Holešov - Sokol Ostrava
KH Zbrojovka Vsetín - TJ SOGOS Holešov
TJ SOGOS Holešov - TJ Lesana Zubří
TJ Fatra Slavia Napajedla - TJ SOGOS Holešov
TJ Rožnov pod Radhoštěm - TJ SOGOS Holešov
TJ SOGOS Holešov- SKP Frýdek - Místek
SK Žeravice - TJ SOGOS Holešov
TJ SOGOS Holešov - SKH Polanka
MHK Karviná - TJ SOGOS Holešov
TJ SOGOS Holešov – Házená Uničov

Na sporťáku děti bojovaly do poslední chvíle
K městským táborům SVČ TYMY, které mají svou
tradici, patří již neodmyslitelně sportovní soustředění
stolních tenistů spojené s výukou golfu. Akce probíhá
v herně stolního tenisu TJ Holešov a na golfovém hřišti
v Žopech. Zájemci jsou zejména starší chlapci a sem tam
nějaká ta dívenka na oživení kolektivu. Bereme mezi nás
ty zkušenější, ale i začátečníky a úplné nováčky. Program
je kromě ping pongu a golfu doplněn i jinými sporty,
zahráli jsme si bowling, vybíjenou, florbal, přehazovanou. Zaběhaly se nejrůznější štafety, občas se objevila
i nějaká klidová hra, u které se protáhly mozkové závity
a proběhl i výcvik série skoků přes švihadlo. Po celou
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dobu „táborově“ bojovaly proti sobě dva vyrovnané
týmy, kdy o vítězi rozhodovaly až poslední hodiny tábora. Jsem ráda, že se mi i letos povedlo tuto akci naplnit,
protože zabavit „náctileté“ je v dnešní době chytrých
mobilů a herních počítačů čím dál větší výzva. Kvůli
těmto dětem doufám, že se bude dařit i do budoucna
a děkuji všem rodičům, provozovatelům sportovišť
(TJ Holešov-stolní tenis, golf Žopy - pan Frisa, bowling
Holešov) i restauračnímu zařízení Kanada za vzornou
spolupráci.

13. 10. 1933
14. 10. 2013

15. 10. 1943

18. 10. 1945
23. 10. 1935
31. 10. 1983

V Holešově se narodil BÁRTEK Stanislav, kulturní pracovník, ředitel Domu osvěty a později ředitel Okresního archivu. Podílel se na vydávání mnoha drobných regionálních
publikací, jako zakládající člen inicioval vznik Vlastivědného kroužku. Zajímal se o dějiny Holešova, věnoval se i studiu Moravy. Pracoval v kulturní komisi, činný v Divadle
6. května, jehož byl zakládajícím členem. Zpracovával kroniku města Holešova. (+28.2.1999) – 85. výročí narození
Zemřel MĚSÍC Václav. Významný představitel holešovské vlastivědy, archeologie a muzejnictví, dlouholetý pracovník Městského muzea v Holešově a Muzea Kroměřížska.
V Městském muzeu v Holešově pracoval pod tehdejším ředitelem PhDr. Josefem Svátkem, s nímž vytvořil pracovitý a odborně zdatný tandem. V jeho činnosti se tedy
spojovala práce kurátora, archeologa, dokumentátora, knihovníka a lektora. Publikoval drobné odborné články v regionálních časopisech, mimo jiné: „Zámecká klepátka
v Holešově“, „Doklad o stavbě hradu Šaumburku“, „K penězokazecké dílně na hradě Křídlo“, „Plavení dřeva v Hostýnských vrších“ a řadu dalších. V letech 1967 a 1983 prováděl na Hostýně samostatný povrchový výzkum. (* 27.9.1929 ) - 5.výročí úmrtí
V Holešově se narodil Ing. RAFAJA František, kulturní pracovník, badatel, publicista, editor a vývojový pracovník. Přední odborník v oblasti elektroakustických měničů
a autor řady knižně i časopisecky publikovaných odborných statí. Má hluboký vztah k historii města, k literatuře, hudbě a výtvarnému umění. Před listopadem 1989 působil
v samizdatu, jednak jako spolupracovník edic Česká expedice, Kakost a Novoročenky pro přátele Jana Čepa, jednak jako editor textů především křesťansky orientovaných
osobností české literatury. Se svými spolupracovníky připravil řadu literárně hudebních pořadů, seznamujících posluchače s osobnostmi a díly spirituální linie české literatury XX. století. Je autorem několika výstav věnovaných významným osobnostem Holešova. Spolupracuje s literární redakcí Českého rozhlasu a s Městským divadlem
Zlín. Publikoval na dvě stovky příspěvků (např. v časopisech Proglas, Akord, Zprávy spolku českých bibliofilů, ZMH, Holešovsko aj.) Autor regionálních publikací, textů
v programových letáčcích hudebně literárních pořadů v pražské Viole a v domě U sv. Martina v Holešově (1990-2000). Pro veřejnost přednáší např. v Městské knihovně
Holešov. - 75. výročí narození
Narodila se PEŠKOVÁ Eva. Pracovala v Městské knihovně v Holešově na regionálním úseku. Dlouholetá členka Vlastivědného kroužku. Zpracovala mimo jiné soupis vzácných náhrobků a hrobů na holešovském hřbitově, dále výstavy o historii města a osobnostech v Městské knihovně v Holešově. Sestavila také bibliografie
k různým regionálním výročím, publikovala v regionálním tisku. - 75. výročí narození
Zemřel HUBÍK Karel, ThDr., kněz, filozof a spisovatel, prefekt v Chlapeckém semináři v Kroměříži, v letech 1918-19 ředitel Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Díla:
"Sokrates jako učitel", "Kulturní boj za císaře Marka Aurelia: jeho původ a jeho výsledek", "První křesťané a Sokrates", "První pronásledování křesťanů: nová hlediska".
(*10.2.1872 v Třeběticích) - 83. výročí úmrtí
Zemřel BALÁŠ Miloslav, historik, vlastivědný pracovník a spisovatel. Po maturitě na holešovském gymnáziu studoval orientalistiku a práva na UK v Praze. Dílo: "Kulturní
místopis Novojičínska"; psal prózu - "Vějíř noci", "Osamělý vůz na východní trase", "Mezi sousedy"; pohádky - "Kouzelný kvítek: vyprávěnky z Valašska", "Čarovné housle";
vzpomínkové črty z Valašska, zaznamenal a vydal "Vánoční pastýřská hra: z Křivého u Valašského Meziříčí". (*22.10.1907 v Křivé u Valašského Meziříčí) – 35. výročí úmrtí

TYMY plán činností
září/říjen
ZÁŘÍ
20. 9. - Centrum preventivní medicíny
22. – 23. 9. - Otevřené dveře na modelové železnici
27. 9. - Běh za sv. Václavem – sraz v 15.00 u TYMY
27. – 28. 9. - Noční deskohraní - od 18.00
ŘÍJEN
2. 10. - Rodičovská akademie – beseda s Šárkou Mikovou
„Různé děti mají různé potřeby“ – od 16.00
5. – 7. 10. - Oslavy Všetul
10. 10. - Turnaj ve stolním tenise pro začátečníky
11. 10. - Podzimní dílnička – v 16.00 hodin, výroba podzimní lampy a závěsů do oken pomocí enkaustiky
12. – 13. 10. - Noční deskohraní od 18.00
13. 10. - Den zdraví – od 9.00 do 14.00 + Jablíčková
inspirace - otevřená akce pro všechny
13. 10. - 72 hodin pro přírodu, lidi a místo kde žiješ
18. 10. - Podzimní dílničky – dlabání dýní – v 16.00 hodin,
27. 10. - Po stopách historie - velké zajímavé a dobrodružné putování Holešovem – 14.00 až 16.00, start od kašny,
29. 10. a 30. 10. - Podzimní prázdniny
Ponděli 29. 10. - Sportovní vyžití 9.00 – 16.00
Úterý 30. 10. - Výtvarné a keramické dílničky – podzimní
tématika (práce s přírodninami, dýněmi apod.)
Úterý 30. 10. - Bowlingový turnaj pro děti a mládež
Úterý 30. 10. - Výlet do Ostravy – návštěva naučného centra Velký svět techniky v Dolních Vítkovicích a hornické
expozice v Landek parku, odjezd v 8.00
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INZERCE

KANDIDÁTI HNUTÍ ANO
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

Většina peněz vybraných přímo mezi kandidáty ANO určených na předvolební kampaň se místní
organizace rozhodla raději použít na dobrou věc (smysluplněji třeba než na drahé billboardy)
a pomocí těchto peněz splnit přání subjektům v Holešově.

Míče pro tučapské fotbalisty

Přehrávač pro holešovské mažoretky

Prapor pro SDH Dobrotice

Pro prvňáčky 1.ZŠ

Ošetření toulavých psů a koček

Proudnice pro SDH Tučapy

Ing. Radek Doležel, 48 let

Ing. Martin Koplík, 34 let

Mgr. Milan Fritz, 39 let

Vladan Daněk, 41 let

Mgr. Jan Koláček, 35 let

Místostarosta města

Ředitel společnosti

Advokát

Živnostník

Zástupce ředitele SŠ

Ing. Marta Fuksová, 44 let

Libor Kratochvíla, 39 let

Zdeněk Chytil, 38 let

Mgr. Jakub Nevřala, 27 let

Jiří Konečný, 44 let

Městská Policie Kroměříž

Jednatel společnosti

Vedoucí směn skladu

IT specialista

Jednatel společnosti

Radek Sovadina, 25 let

Jakub Hřib, 30 let

Ing. Jan Gloser, 36 let

Libor Hrudík, 54 let

Ing. Ivana Kozáková, 27 let

Internetový specialista

Učitel základní školy

Investiční technik

Mistr ČOV

Destinační manažer

Ing. Erik Polišenský, 49 let

Josef Votava, 61 let

Bc. Iveta Dvořáková, 45 let

Petr Šiška, 34 let

Jaromír Zavadil, 54 let

Živnostník

Pojišťovací makléř

Vychovatelka

Grafik

Zámečník

Pračka pro fotbalové naděje ve Všetulích

VOLTE ČÍSLO
Hadice pro SDH Žopy

Školní pomůcky pro prvňáčky 3.ZŠ

Příspěvek na nový zvon v Količíně

Ing. Tomáš Nedbal, 45 let

Mgr. Pavel Nedvídek, 38 let

Radek Doležel, 22 let

Vedoucí odboru MěÚ

Lektor AJ, překladatel

Student VŠ

www.anoholesov.cz
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Volby do Zastupitelstva města Holešova

5. a 6. 10. 2018 - Holešov, Všetuly, Dobrotice, Količín, Tučapy, Žopy
Priority aktivních a pozitivních obyvatel sdružených
v Koalici pro Holešov na období 2018 – 2022

Volte
kandi
dátk

č. 3

u

Doprava - rekonstrukce komunikací a chodníků
Bydlení - úprava územního plánu a infrastruktury
Finance města - nezadlužovat a využívat dotace
Zdravotnictví a sociální oblast - pomáhat potřebným
Kultura, společenský život a sport - podpora aktivit
Životní prostředí - parky a zeleň i voda v krajině
Pozitivní klima a stabilita - vzájemná informovanost

Je mnoho věcí, co Holešov v dalších letech vyžaduje; víme o tom. Bude
mu i nadále prospěšní. Přistupujeme k problémům odpovědně
a transparentně a neslibujeme nemožné či neuplácíme před volbami.
www.koaliceproholesov.cz

I

facebook.com/koaliceproholesov

Jak podpořit „Koalici pro Holešov“
Pokud chcete podpořit kandidáty Koalice pro Holešov a jejich program, volte, prosím, celou stranu. Svůj
křížek na kandidátní listině udělejte ve větším čtverečku
v záhlaví sloupce strany č. 3. To znamená, že dáváte kandidátce KpH 23 hlasů a podpoříte jejich zvolené zástupce
pro další práci v Zastupitelstvu města.
O konečné podobě zastupitelstva a možnosti ovlivňovat vedení a budoucnost města totiž rozhoduje počet
mandátů, který ta která strana po sečtení hlasů získá
(čím více nějaká strana získá hlasů, tím má po „skrutiniu“ v zastupitelstvu více mandátů). Tedy, pokud získá
Vaše oblíbená strana či kandidáti celkově málo hlasů
a tím i málo mandátů, nebude moci sestavit smysluplnou koalici a nebude moci prosadit program.

Nezapomeňte - kandidátka č. 3 !

Mgr. Rudolf Seifert
kandidát na starostu

Kdo jsou členové „Koalice pro Holešov“

TEXAS na HOLAJCE
Kandidáti „Koalice pro Holešov“ srdečně zvou
na nedělní odpoledne na „zahrádce“ restaurace
Holajka - „U Cabiša“
Neděle 30. září 2018 od 14 hodin
• Koncert country kapely TEXAS a hostů
• PRVOREPUBLIKOVÝ guláš od mistrů kuchařů
• drobné dárečky
• dobrá nálada a příjemné setkání…
Politiku tam tahat nebudeme - budete-li chtít .
Rádi se s Vámi setkáme i na dalších místech
a v místních částech!
Srdečně zvou členové KpH a R. Seifert

Proč Koalice pro Holešov? Toto volné sdružení aktivních, pozitivních a pracovitých lidí věnujících se všem
oblastem života města vzniklo před mnoha lety jako
sdružení, jež má zájem i o práci v zastupitelstvu. Je vytvořeno a vzniklo spojením místních nezávislých osobností a menších politických stran.
Tyto strany se nějakou měrou spolupodílejí i na letošní kandidátce, ale prioritně je kandidátka postavena
na výrazných individualitách. Zastoupené strany jen dokreslují celkové zaměření. Jedná se o sdružení Starostové a nezávislí (STAN), TOP09 a Stranu zelených. Jde nám
tedy o svobodu, životní prostředí, snižování byrokracie
a vlivu státu do životů obyvatel, o odpovědnost každého, transparentnost, komunikaci s dialogem, i o tradice
a kulturnost a úroveň našeho společenství.
R. Seifert

Dožínky Mikroregionu Holešovsko ve fotografiích

Foto Hana Helsnerová
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Jsme NEZÁVISLÍ,
stejně jako Vy!

