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Ohňostroj melodií a rytmů
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Památný strom se v bouřce rozlomil



Foto | Jana Rohanová

Holešov | 31. července večer v holešovské zámecké zahradě nevydržel poryvy větru
v bouřce památný strom buk červený, který
roste za zámkem. Zhruba třetina kmene s větvemi vedoucími směrem k rybníkům se odlomila. Tím dochází ke změně těžiště stromu,
který je nyní nadměrně zatěžován směrem
k zámku. Přesné stáří stromu není známo,
ale víme, že byl vysazen v devatenáctém století v rámci přírodně – krajinářských úprav
parku.

Už nějakou dobu pracovníci radničního oddělení životního sledovali stav stromu,
protože bylo známo, že je dřevina napadena
dřevomorem kořenovým. Proto byly zvýšeny
kontroly stromu a už třikrát (v letech 2009,
2012 a 2014) byly provedeny tahové zkoušky,
které mají posoudit odolnost dřeviny proti vývratu, zlomu a ukroucení.
Podle znaleckého posudku, který byl vypracován v roce 2014, mělo být další přístrojové hodnocení provedeno až v roce 2020.

Vhledem k bezpečnosti návštěvníků zahrady byl nedávno strom ohrazen a byly provedeny bezpečnostní vazby. Ty se včera večer
vyplatily, protože ulomená část stromu v nich
zůstala viset.
Jaký bude osud stromu nyní, zatím nevíme. Pravděpodobně dojde k ořezání stromu,
jaký bude další postup, musí posoudit památkáři a Agentura ochrany a přírody a krajiny
ČR.
Jana Rohanová

125 městských brigádníků

Dělám to, co mě baví

Holešovman 2016

O akci byl i letos velký zájem. Mladí pracovali
v zámecké zahradě, v Městském kulturním
středisku nebo třeba v místních částech.
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Představujeme vám nového městského
zahradníka Pavla Nováka. O tom, jaké má
se zahradou plány, se dočtete na straně...
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Ohlédnutí za oblíbeným holešovským
triatlonem, který se stal součástí okresního
poháru triatlonu.
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Festival židovské kultury 2016
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Foto | Jana Rohanová, fotogalerie na www.holesov.cz

Holešovsko

ÚVODNÍK STAROSTY

Léto zaplňují stavební práce i kulturní život
Vážení spoluobčané,
podobně jako loni, tak i v letošním létě
v Holešově žádná „okurková sezona“ neprobíhá. A to ať se podíváme na oblast investičních
akcí, či kulturního dění. Přestože předpovědi
slibovaly horké léto, podobné tomu loňskému,
dostali jsme se letos do dlouhodobého středoevropského průměru, a tak alespoň se daří díky
počasí doplňovat spodní vody a naše Rusava
stále „teče“. Ale naopak poklesly tržby na koupalištích a asi v restauračních zahrádkách, a to
nejen v Holešově, ale např. i rusavské koupaliště eviduje poloviční obrat oproti loňsku.
Na druhou stranu se snížila frekvence stížností městské policii na rušení nočního klidu
a také je ve městě a jeho zákoutích větší pořádek. Bohužel ale zůstává několik exponovaných míst, jako je i hřiště na sídlišti Novosady. Tato lokalita je nyní pod mnohem větším
dohledem strážníků městské policie i Policie
ČR, aktivisté z Jednoty bratrské a klubu Coolna tam provedli několik úklidů a nyní město přijalo v rámci VPP a programu prevence
kriminality dalšího pracovníka. Jeho náplní
je mimo jiné dohled nad pořádkem v těchto
místech. Platí ale stále to, že v případě nepřiměřeného rušení nočního klidu je třeba volat
t. č. 156, tj. městskou policii.

Kultura a společenské akce
Rád bych vyzvedl letošní Festival židovské
kultury, který byl povedený po stránce programu i zastoupením významných hostů, ale
především v zázemí významných záštit v čele
s prezidentem republiky. Připomínat si historické události typu holocaustu a likvidace holešovské nové synagogy - letos 75 let - je velmi důležité a v dnešní době stále více nutné.
Významnou akcí byl i další ročník Letní školy
barokní hudby s více než stovkou mladých hudebníků a několika desítkami lektorů z celého
světa. Tento v pořadí čtrnáctý „hudební kemp“
proběhl v Holešově již popáté a připomněl
nám vysokou kulturní úroveň našeho města
i význam zámeckého areálu a zájem o jeho prostory. Dovolím si tedy poděkovat všem, především paní Janě Slovenčíkové, kteří se na organizaci a zajištění těchto i dalších akcí podíleli.
Nyní nás čeká několik dalších významných setkání. Jedná se především o novinku
Městského kulturního střediska – a to Rockové nádvoří - která proběhne 26. srpna samozřejmě na nádvoří našeho zámku. Následující
den se mohou těšit milovníci zábavových skupin na tradiční žopský Woodstock a v neděli 28. srpna nebude chybět program pro děti
a tradiční rozloučení s prázdninami pořádané
SVČ TyMy Holešov Všetuly v zámeckém parku. A poté bude následovat velmi zajímavý
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a společenským děním naplněný první zářijový víkend. První zářijová sobota nás obohatí
o velké setkání milovníků koní a parkurového skákání v soutěžích o Pohár města Holešova a Pohár moravsko-slovenského partnerství
v zámecké oboře u hájenky a následovat budou Dožínky mikroregionu Holešovsko (hlavní program v neděli 4. září). Dožínky jsou letos
dvoudenní a přinesou poděkování za úrodu
i ocenění práce místních zemědělců, ale
i představení regionálních umělců.

Červený buk
Počasí letos ale více zatěžuje stabilitu
městské zeleně a nejvýznamnější ztrátou pro
město je rozlomení chráněného červeného
buku v zámeckém parku. Podle znaleckého
posudku je jeho zdravotní stav narušený a oblast kmene a hlavních větví je dlouhodobě infikovaná dřevomorem kořenovým. Což je úporná dřevní houba napadající nejprve kořeny
a následně působí destruktivně a způsobuje tlení. Přestože byl strom v minulých letech
opakovaně prověřovaný a bezpečnostně vyvázán, což bylo i důvodem, že odlomení kosterních větví nezpůsobilo žádné škody, nelze
tuto chorobu léčit. Nyní je koruna asymetrická
a byla alespoň trochu odlehčena a po zpracování odborného posudku se nyní čeká na vyjádření agentury pro ochranu přírody. Možnost
stabilizace stromu řezem je omezená z důvodu snížené vitality a z tohoto důvodu se nabízejí jen dvě možnosti řešení. Buď tedy ořezání a nechání torza na dožití, anebo pokácení
a vysazení nového, samozřejmě vzrostlejšího
jedince a tím i navázání na tradici a zanechání
krásné dominanty zahrady pro příští generace.

Zámek
V oblasti investic probíhá obnova střechy
a fasády ze západní, tedy čelní strany zámku
i s jedním či „posledním“ bastionem a práce se
pomalu blíží postupně v této etapě ke konci.
Problémy nastaly ale se stavem a strukturou
některých částí fasády, protože je v některých
místech dochovaná zcela původní fasáda, jež
ale ne dobře drží na zdivu. A protože je třeba ji
stabilizovat, budou tyto části omítek chemicky zajištěny a stabilizovány. Další vícenáklady
přinese oprava oken ve druhém patře, jejich
stav je skutečně havarijní, a také obnova pískovcových ostění. Je zajímavé, že tato strana
zámku trpí asi ze všech nejvíce, i více než ta severní, protože je vystavena neustálému střídání teplot, slunečnímu svitu a také dešti. Menší
úpravou z hlediska financí je vyčištění podlah
v chodbách nejen v prvním patře, ale i v přízemních arkádách zámku. Po sedmi letech
již byly velmi zaneseny a ani nebylo poznat,

z jakého materiálu dlažba je. Nyní bude kladen
důraz na údržbu a úklid tak, aby zůstaly prostory co nejhezčí a stále na vysoké reprezentativní úrovni. Tuto obnovu i s některým inventářem provádí Městské kulturní středisko.

Nová křižovatka ve Všetulích
Nejvíce omezující dopravní stavbou ve
městě je nyní budování kruhové křižovatky
mezi ulicemi Palackého a 6. května. Samozřejmě se dalo předpokládat, že stavba výraznou
měrou zasáhne do plynulosti dopravy. Malým pozitivem je, že probíhá v době prázdnin,
kdy je zatížení vozidly trochu nižší, a také zatím přesně podle harmonogramu. Nyní je tedy
průjezdná „na semafory“ po nové části křižovatky. Komplikace, které stavba přináší, jsou
pro motoristy a především obyvatele přilehlých
ulic velmi nepříjemné, ale nezbývá než dopravu v tomto stavu ještě něco přes měsíc vydržet.
Výsledek poté bude pro všechny významnou
pomocí. Především pro motoristy přijíždějící
ze severu našeho regionu do Holešova a dále
i pro ty, kteří projíždějí ulicí Palackého.
Uvádíme vyjádření silničního správního
úřadu ke stížnostem na situaci kolem stavby:
- uzavírka je dle schváleného návrhu Policie ČR řádně vyznačena. V podstatě se ani
o uzavírku nejedná, protože je provoz řízen
„semaforem“
- je asi logické, že zejména místní řidiči si nachází jinou trasu, aby nemuseli „čekat“ na
oficiální objízdné trase, i to, že se doprava
tímto jednáním převede na ostatní komunikace v blízkosti uzavřené silnice
- je třeba si uvědomit, že město ani žádný
úřad nemají možnost řidičům přikazovat,
kudy mají jezdit (využívat pouze oficiální
objízdnou trasu) a kudy ne, když se jedná
o veřejně přístupné komunikace
- občané byli několikrát o výstavbě okružní křižovatky dostatečně informováni a na
základě informací, které obdrželi, je třeba
tuto situaci akceptovat a také se tomu i částečně přizpůsobit
- v průjezdním úseku města Holešov platí maximální rychlost 50 km/h a dále dle
obecné úpravy zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích
(§ 18), je řidič povinen přizpůsobit rychlost
svým schopnostem, vlastnostem vozidla
a nákladu, předpokládanému stavebnímu
a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou
rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo
na vzdálenost, na kterou má rozhled
Pokračování na str. 5
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Nový asistent prevence kriminality MP
Holešov | Tým asistentů prevence kriminality Městské policie Holešov od začátku srpna
doplnila nová posila. Čtvrtým do počtu je osmadvacetiletý Rom. Holešovská městská policie ve spolupráci s úřadem práce zaměstnala
asistenta z této menšiny zcela poprvé.
Hlavním důvodem jeho přijetí je lepší
spolupráce s romskou komunitou v několika lokalitách města. Pracovník by měl zajistit bezproblémovou komunikaci především
s Romy, působit výchovně a pomáhat jim.
Romský asistent by totiž měl dokázat vyhodnotit bezpečnostní rizika a znát dobře místní
podmínky a specifika této sociální skupiny.
Náplní práce nového asistenta bude
mimo jiné obchůzka rizikových oblastí, dohled v okolí nákupních středisek, prevence
v oblasti problematiky drobných krádeží
a také doprovod dětí z romských lokalit do
škol a mateřinek.

Parkurové závody v zámecké
zahradě

„Zaměstnání uvedeného pracovníka nezatíží rozpočet města a jeho činnost je zcela finančně hrazena v rámci veřejně prospěšných
prací, tedy úřadem práce. Řídit jej budou pracovníci města, a to městská policie a pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Holešov. Smyslem skutečně je především zamezit konfliktům, které v některých
částech města stále ještě vznikají, a dohlédnout na docházku dětí do školy a mateřských
škol i jejich bezpečnost v ulici Bořenovská,“
dodal starosta města Rudolf Seifert.
Během celého měsíce srpna budou probíhat zácvik a různá školení. Po nich se bude například dobře orientovat v kompetencích orgánů státní správy a samosprávy.
Nový asistent prevence kriminality má
prokázanou trestní i občanskou bezúhonnost.
Jana Rohanová

Město zaměstnalo 125 brigádníků

V sobotu 3. září v zámecké zahradě proběhne 11. ročník soutěže O pohár starosty
města Holešova. Souběžně s ní se bude konat
i 7. ročník mezinárodních závodů s názvem
Pohár moravsko - slovenského partnerství.
Jedná se o soutěž jezdců z České a Slovenské republiky. První kolo poháru se konalo na
Slovensku a to závěrečné a finálové proběhne
právě v Holešově. K vidění budou parkury obtížnosti ZM až L* a soutěž začíná v devět hodin
dopoledne. Připraven je bohatý doprovodný
program.
(roh)

Dožínky mikroregionu 3. - 4. září
sobota 3. září 2o16 - od 15.00 hod. 21.00 hod.
• dožínková veselice s dechovou hudbou
Moravská Veselka (zámecké nádvoří)
• vstupné 50,- Kč, krojovaní zdarma
neděle 4. září
• dožínky mikroregionu
• od 9,00 hod. dožínkový průvod, řemeslný jarmark
• 9.30 - dožínková mše svatá - kostel
Nanebevzetí P. Marie
• 11.30 - slavnostní zahájení dožínek
• 11.30 - 18.00 kulturní program
(Smetanovy sady)

Hledám ke koupi
dům se zahradou,
Holešov a okolí do 10 km.
Tel.: 607 431 679
4

Holešov | I letos během prázdnin město Holešov zorganizovalo městské brigády pro mladé občany. Brigáda je určena pro studenty ve
věku mezi patnácti a šestadvaceti lety, kteří
mají ve městě trvalé bydliště. Pracují šest hodin denně vždy ve dvoutýdenních turnusech
a za hodinu práce si vydělají 60 korun.
Brigády byly letos zahájeny 4. července
a poslední turnus skončí 26. srpna. Město tak
celkem zaměstnalo 125 mladých.
Během brigády budou studenti zaměstnaní prací v zámecké zahradě, pomůžou při
přípravách na nový školní rok v mateřských
a základních školách nebo v mateřském centru Srdíčko, přidají ruce k dílu při drobných
úpravách na hřišti ve Všetulích, pracovat

budou také v TyMy, v Městském kulturním
středisku, na cvičišti pro psy nebo v záchytných kotcích městské policie. Několik brigádníků vypomůže také v místních částech –
v rámci osadních výborů v Dobroticích, Količíně, Tučapech a v Žopech.
Letos byla na brigády z rozpočtu města
vyčleněna částka 450 tisíc korun.
Brigády v Holešově vznikly v roce 2014
a zájem je stále větší, dokonce se brigádníci
vrací každý rok opakovaně.
Smyslem brigády není jen výdělek. Mladí
díky práci získají vztah k městu a uvědomí si
hodnotu městského majetku.
Jana Rohanová

Holešovsko

Dokončení ze str. 3
- k průjezdu a stání vozidel v ul. Míru lze
uvést snad jen to, že je v této ulici omezen
provoz vozidel nad vyznačenou mez (2 t),
a proto všichni ostatní můžou touto ulicí
projíždět bez omezení. Ti, kteří v ul. Míru
parkují, a není dodržena průjezdní šířka
2x3 m, nedodržují ust. § 25 odst. 3 zákona
č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních
komunikacích
- pokud bude silničnímu správnímu úřadu
předložena žádost o úpravu provozu na
některé z dotčených komunikací (společně
s vyjádřením Policie ČR, DI Kroměříž),
bude silničním správním úřadem vydáno
stanovení nebo doplnění úpravy provozu.
K tomu můžeme jen dodat, že každé dopravní omezení z důvodu oprav či stavebních
změn s sebou přináší po přechodnou dobu
sníženou „pohodu“ při průjezdu takovou
stavbou (případně i v okolí této stavby). Jedná se však o stav dočasný a nijak výjimečný či
ojedinělý. Vznikne-li však objektivní potřeba
v dané lokalitě provést úpravu provozu, tak ji,
ostatně jako jiné záležitosti, na základě žádosti doplněné o vyjádření Policie ČR, DI Kroměříž pracovníci odboru dopravy MěÚ zúřadují.

Další stavby
S vybudováním křižovatky mezi ulicemi
Palackého a 6. května souvisí i zemní práce,
které provádí společnost VaK Kroměříž ve
druhé části ulice 6. května, jedná se o zahájení
celkové rekonstrukce ulice 6. května i opravu
nebo výměnu sítí. V těchto místech konkrétně o obnovu či opravu kanalizace a následně vodovodu a práce by měly pokračovat asi
až do konce října. Poté by měly být, pokud to
časově vyjde, opraveny i chodníky v této části ulice. Tato stavba byla vyvolána především
potřebou opravy již havarijního stavu vozovky v ulici, kterou plánovalo na letošní a příští
rok právě Ředitelství silnic Zl. kraje. A to proto, že ulice je důležitou spojnicí mezi severem

našeho regionu a městem či směrem na Kroměříž i Zlín a je velmi využívána zemědělci.
V souvislosti s tím a snahou o zkvalitnění dopravy byla provedena zatím v provizorním stavu komunikace mezi ulicemi Zahradní
a Dukelská. Jedná se o plánovanou spojnici,
jež propojuje obě ulice, ale také umožní zájemcům rodinnou výstavbu. Proto město připravuje i zasíťování lokality.
Mezi další investiční akce můžeme zařadit
v letošním létě obnovu veřejných osvětlení v ulici Zámecká a Hankeho a ve Všetulích v ulici Dukelská a také budou doplněny světelné body na
cyklostezce do lokality Za Cukrovarem. V rámci oprav chodníků se nyní buduje nový úsek
mezi prodejnou Penny a ulicí Bartošova, a pokud se ušetří nějaké finanční prostředky, bude
možno pokračovat v rámci této stavby i dál.
V současné době také probíhá monitoring
a bude následovat vyhodnocení přechodného
dopravního značení křižovatky mezi ulicemi
Palackého a Nerudova a Grohova. Vyřešit ale

značení je složité a je nyní směřováno především do zvýšení bezpečnosti chodců. Pokud
převládnou pozitiva, bude město ve spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje připravovat stavební projekt i následné stavební
úpravy lokality.

A závěrem…
Prázdniny se nám přehouply do poslední čtvrtiny a letos nám léto přálo nejen sluníčko, ale i trochu deště, a jistě proto budou
spokojeni i houbaři. Užijte si, milí Holešováci, zbytek prázdnin plnými doušky a v klidu
a co nejvíce podle svých představ. Mysleme
i na ostatní obyvatele a návštěvníky města,
a buďme k sobě ohleduplní a dbejme na pořádek ve městě a respektujme se.
Moc pěkné pozdně letní dny plné pohody
a krásných zážitků…
Rudolf Seifert
starosta

OZNÁMENÍ
Holešov | Městský úřad Holešov, útvar
územního plánování - úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) jako příslušný
orgán obce dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
oznamuje
v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona
doručení návrhu Územního plánu
Zahnašovice
(dále jen „návrh“)
Návrh řeší správní území obce Zahnašovice
vymezené katastrálním územím Zahnašovice.

Srpen 2016

Stanovuje zejména základní koncepci rozvoje
území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání
krajiny a koncepci veřejné infrastruktury.
Do návrhu je možno nahlédnout od 01. 8. 2016
do konce lhůty pro uplatnění připomínek tj.
do 15.09. 2016:
• u pořizovatele (MěÚ Holešov, útvar územního plánování, Masarykova 628, Holešov,
dveře č. 315)
• na Obecním úřadu Zahnašovice
• na internetových stránkách města Holešova www.holesov.cz (v sekci útvar územního
plánování, územně plánovací dokumentace
rozpracovaná)

Do 15. 9. 2016 včetně může každý v souladu
s § 50 odst. 3 stavebního zákona uplatnit k návrhu Územního plánu Zahnašovice u pořizovatele písemné připomínky.
K později uplatněným připomínkám se
nepřihlíží.
Své připomínky podávejte písemnou formou
a zasílejte na adresu pořizovatele MěÚ Holešov, útvar územního plánování, Masarykova
628, 769 01 Holešov.

Ing. Radomíra Pospíšilová
referent útvaru územního plánování
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VOLBY 2016

Volby do Senátu Parlamentu České republiky
a Zastupitelstev Zlínského kraje
Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR (I. kolo)
vyhlásil prezident republiky na dny 7. a 8. října 2016 svým rozhodnutím ze dne 21. dubna 2016, publikovaným ve Sbírce zákonů
č. 138/2016 Sb.

Způsob a podmínky vydání voličského
průkazu

žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

Požádat o voličský průkaz lze již dnes u obecního úřadu příslušného podle místa trvalého
pobytu voliče, a to dvěma způsoby:

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje

Volby do Senátu Parlamentu ČR upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“).

1) zaslání písemné žádosti
Žádost musí být opatřena ověřeným podpisem voliče. Voliči, mající trvalý pobyt na území města Holešova a jeho místních částech
Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy, si žádají
o voličský průkaz na Městském úřadě Holešov, Masarykova 628. Formulář žádosti získají na informacích nebo na stránkách
www.holesov.cz, v odkaze Volby 2016.

Volby do Senátu Parlamentu ČR se konají
v pátek 7. října od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října od 8.00 hodin do 14.00
hodin. Hlasování probíhá pouze ve volebních
místnostech na území ČR.
Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním
obvodu, kde kandiduje, v prvním kole voleb
do Senátu, konaném ve dnech 7. a 8. 10. 2016,
nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů,
bude se konat druhé kolo voleb, a to v pátek 14. října od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 15. října od 8.00 hodin do 14.00
hodin. Ve druhém kole kandidují pouze dva
kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na
prvých dvou místech. Hlasovací lístky pro
druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány
předem, ale volič je obdrží přímo ve volební
místnosti ve dny voleb.

Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu
ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb
ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož
územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který se dostavil do volební
místnosti s voličským průkazem, je povinen
po prokázání totožnosti a státního občanství
tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi a ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

Úřední ověření podpisu provádějí:
a) krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských odvodů územně
členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy (lze využít
osvobození od správního poplatku),
b) držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky,
c) notáři.
Žádost musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 30. září 2016.
2) osobně
Volební orgán, který je oprávněn voličský
průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání
jeho totožnosti učiní úřední záznam.
O vydání voličského průkazu lze požádat do
okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do
středy 5. října 2016 do 16.00 hodin.
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů
přede dnem voleb, tj. 22. září 2016, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče

KARA-TE Holešov
srdečně zve na ukázkovou tréninkovou hodinu tohoto starého tradičního umění
sebeobrany a praktické filozifie.
KDE: TJ Sokol Holešov, Plačkov
KDY: středa 14. září 2016 od 18 hodin (tréninky ST 18-19 hod., pá 17-18 hod.)
www.karatecestabojovnika.webnode.cz, mob. 603 117 826
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Volby do zastupitelstev krajů vyhlásil prezident republiky na dny 7. a 8. října 2016 svým
rozhodnutím ze dne 21. dubna 2016, publikovaným ve Sbírce zákonů č. 138/2016 Sb.
Volby do zastupitelstev krajů upravuje zákon
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů 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 v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je
v den voleb přihlášen k trvalému pobytu
v obci, která náleží do územního obvodu kraje.
Občan ČR, který není přihlášen k trvalému
pobytu na území ČR, nesplňuje podmínky
práva volit do zastupitelstev územních samosprávných celků.

Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu
ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb ve
volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož
územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který se dostavil do volební
místnosti s voličským průkazem, je povinen
po prokázání totožnosti a státního občanství
tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu voličů.

Způsob a podmínky vydání voličského
průkazu
Způsob a podmínky vydání voličského průkazu jsou totožné jako u voleb do Senátu Parlamentu ČR.

Jakékoliv další informace o volbách naleznete na internetových stránkách Ministerstva
vnitra České republiky www.mvcr.cz/Informační servis/Volby nebo se můžete obrátit na
odbor tajemníka Městského úřadu Holešov,
tel. 573 521 359.
Bc. Irena Ďuláková
odbor tajemníka

Holešovsko

Doprava - podpora dopravní obslužnosti
Není žádným tajemstvím, že dopravní obslužnost našeho regionu po
dálniční síti je nedostatečná. Dálnice D1
končí za Kroměříží sjezdem u Říkovic,
D49 sjezdem za Hulínem a D55 sjezdem
v Otrokovicích.
Historie dálnice D49 (dříve značená jako R49) sahá do roku 1996, kdy
byla změněna trasa pokračování dálnice
D1 od Vyškova. Podle původních plánů
měla vést D1 od mimoúrovňové hulínské
křižovatky dál na Slovensko, ale po změně byla nasměrována přes Přerov směrem na Ostravu a Polsko (v trase původní D47). Druhé dálniční spojení se Slovenskem
(první je D2 z Brna do Lanžhotu) se ale nezavrhlo. Část trasy D1 na Slovensko bude nahrazena dálnicí D49, která na hranicích se Slovenskem naváže na 19 km dlouhou slovenskou
rychlostní silnici R6. Ta se u Púchova napojí na
slovenskou dálnici D1 a tak bude zabezpečeno
spojení s Tatrami a Košicemi. Dohoda o tomto
propojení mezi vládami České republiky a Slovenské republiky byla na úrovni ministrů obou
zemí podepsána dne 20. září 2004 ve Zlíně.
Dálnice D49 má být základní dopravní kostrou Zlínského kraje, která uleví nejen
Zlínu, Otrokovicím, Hulínu, Holešovu a Fryštáku, ale všem obcím v její trase, kudy denně
projedou desetitisíce osobních aut a kamionů.
30. září 2008 byla slavnostně zahájena
výstavba prvního úseku Hulín – Fryšták, který po svém zprovoznění výrazně zlepší napojení Zlínského kraje na českou dálniční síť,
s termínem dokončení koncem roku 2011.
Ukázalo se však, že nedílnou součástí příprav výstavby této komunikace jsou neustálé

komplikace. V červenci 2010 byla stavba rozhodnutím Ministerstva dopravy zastavena
a doposud je ve stavu konzervace. Nejprve
scházely státu peníze, pak zase stavební povolení, které soud zrušil, protože si silničáři nevyřídili výjimku se zásahem do oblasti
s výskytem chráněných živočichů. Následně
se objevil problém s křečkem polním, který
žije v trase stavby a je ho třeba přestěhovat.
Až nyní se začíná blýskat na lepší časy.
Premiér Bohuslav Sobotka vyjednal v Bruselu
výjimku pro deset dálničních úseků, které se
budou moci začít stavět už příští rok a nebudou potřebovat nové posudky o vlivu na životní prostředí (EIA). Bez této dohody by Česko
nemohlo na dopravní stavby čerpat evropské dotace. Součástí dohody je, že na všechny
tyto stavby budou použity evropské fondy a že
to Evropská komise nebude zpětně žádným
způsobem zpochybňovat. Naše spoluúčast se
pohybuje v desítkách miliard korun, záviset
bude na tom, jak rychle se reálně podaří stavět a peníze čerpat.

Novelu schválili poslanci, senátoři a podpisem ji stvrdil i prezident. Deset vybraných dálnic tedy nyní dostane
ověřovací razítko a jejich příprava naplno začne.
Ve většině případů vybraných staveb
bylo právě vyřešení problematiky EIA
jednou z posledních překážek pro získání stavebního povolení. D55 a D49 pak
už také mají územní rozhodnutí. Po získání ověřovacího stanoviska zažádá ŘSD
na ministerstvu dopravy o stavební povolení. O tom kdy povolení začne platit,
bude rozhodovat i to, s jakým výsledkem
dopadne případné odvolání některých ekologických organizací.
Mezi deset vybraných úseků schválených Evropskou komisí pro zahájení výstavby
v příštím roce patří i tři v našem regionu:
- D49 v úseku Hulín – Fryšták (včetně přivaděče do Zlína), realizace povede k dlouho
očekávanému zklidnění neudržitelné dopravní situace v městech a obcích ležících na trase plánované komunikace a zatraktivnění doposud prázdné Strategické průmyslové zóny
v Holešově
- D 55 (obchvat Otrokovic až po řeku Moravu), výstavba uleví přetížené křižovatce ve
Kvítkovicích, kde se kříží automobilová, železniční a trolejbusová doprava
- D1 v úseku Říkovice – Přerov, což po
mnoha letech zpoždění konečně povede k dálničnímu propojení zlínského, olomouckého
a moravskoslezského kraje.
Bc. Jaroslav Chmelař,
místostarosta

Poděkování zemědělců za řešení dopravy v průběhu žní
Holešov | Vlivem deštivého počasí a komplikované dopravní situace v Holešově byly letošní žně organizačně dost náročné.
Před zahájením žní byla situace konzultována se starostou města Mgr. Rudolfem
Seifertem, který přislíbil zajištění průjezdu

stavbou během měsíce července, kdy bylo
nutné využít k pracím doslova každou hodinu.
Slib pana starosty byl dodržen. Děkujeme
za vstřícnost a dobrou spolupráci.
Jménem zemědělců...
Farma Holešov s. r. o.

Firma POKART spol. s r.o.
s provozovnou v Holešově
přijme na HPP

Firma POKART spol. s r.o. ,
výrobce kartonáže v Holešově,
příjme do třísměnného provozu

údržbáře – mechanika
a údržbáře – elektro

dělníky.

(vyhláška 50).
Praxe v oboru výhodou.

Kontaktní osoba: Štefan Vrobel,
vrobel@pokart.cz, tel.: 602 750 045

Srpen 2016

Nástup ihned.
Kontaktní osoba:
Davídková, Ptáčková,
tel.: 606 711 319, 724 994 049,
e-mail: pokart@pokart.cz

POZOR, POZOR!!!

Coolna na vědomí všem dává!!!
Nízkoprahový klub Coolna Holešov
bude otevřen i během letních prázdnin,
a to každý všední den od pondělí do pátku v dřívějším čase - od 11.00 do 16.00.
Zavítejte za námi do Školní ulice, plánujeme venkovní hry, sportovat a hlavně si
s dětmi užít zábavu a dobrodružství.
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Tábor navštívili mnich a rytíř
Podhradní Lhota | Asi dvě hodiny plné pozornosti se zatajeným dechem věnovaly včera odpoledne děti ze stanového tábora Pionýrské skupiny Mirko Očadlíka v Podhradní
Lhotě rytíři a mnichovi, kteří za nimi přijeli
z Holešova. V mnišském hábitu byl ukryt historik a památkář městského úřadu Karel Bartošek a roli rytíře už má věrně zažitou Erik Fišer, který patří mezi městské strážníky a také
členy historického šermu. Dvojice tak skvěle
doplnila téma celého tábora, kterým je letos
Karel IV.
Děti zpracovaly připravený kvíz a poté se
dozvěděly z úst nejpovolanějších něco o době
Karla IV., o jeho životě, manželkách a spoustu
dalších zajímavostí.
Poté se představil opravdový rytíř. Děti
mu doslova visely na rtech, když detailně popisoval jednotlivé části oblečení, výstroje a výzbroje. Rytíř dokázal, že není vůbec snadné se
do všech částí obleku nasoukat a poté ve zhruba padesátikilové zátěži vydržet nebo dokonce bojovat.
Jana Rohanová

Trenéři stolního tenisu se
o prázdninách vzdělávali

Do Holešova přijeli Holanďané

Holešov | Trenéři TJ Holešov, oddíl stolního tenisu o prázdninách nezaháleli, ale zvýšili si trenérskou kvalifikaci během třídenního školení v Ostravě, kde probíhalo školení
v oblasti taktického, technického a sportovního pojetí tréninků dětí i dospělých. Součástí
kurzu byla i zdravověda.
Získané poznatky trenéři TJ využijí v nadcházející sezóně, během tréninku současných
i nových sportovců oddílu.
Libor Liška

Holešov | Místní sbor Jednoty bratrské nedávno hostil návštěvu z Holandska. Do Holešova přijelo celkem 23 lidí – pět rodin
i s dětmi. Skupinu lidí z různých církví do
města přilákala touha poznat Jednotu bratrskou – jim známou coby Moravian Church.
Chtěli vědět, jak funguje, pracuje a znát její
aktivity, do kterých se hned zapojili.
„Pomáhali nám na zahradě s renovací
dřeva, poté se stavbou altánu, s rekonstrukcí
budovy sboru. Zapojili se všichni, i děti,“ komentoval správce sboru Jednoty bratrské Milan Svoboda.
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Holanďané se nadšeně připojili i k úklidové akci na hřištích v ulicích Novosady a ve
Všetulích, během které přiložily ruce k dílu
i děti z ulice Bořenovská a z Coolny.
Návštěva se aktivně a zčásti i pořadatelsky
zúčastnila i dětského dne v lokalitě Bořenovská. „Ten pořádáme každý rok. Letos jsme pro
děti právě i ve spolupráci s Holanďany připravili sportovní hry a soutěže. Děti si zahrály
fotbal, kroket, sestřelovaly lízátka na špejlích
a zúčastnily se spousty dalších aktivit,“ dodal
Svoboda.
Jana Rohanová

Holešovsko

„Mám štěstí. Dělám to, co mě baví,“
říká nový městský zahradník
Pavel Novák se stará
o zámeckou zahradu.
Na plný úvazek
Holešov| Město Holešov a především tedy
místní zahrada mají nového zahradníka.
Na jaře na tuto pozici nastoupil sedmadvacetiletý Pavel Novák z Horního Lapače. Sympatický zahradník vystudoval střední zahradnickou školu v Rajhradě a po ní pracoval
ve společnosti Zahrada Olomouc s. r. o.,
kde se specializoval na revitalizaci parků
a okrasných zahrad. Poté dostal nabídku
z kroměřížské Podzámecké zahrady a po třech
letech přešel do Holešova.
Zahradničení má tak trochu „v genech“.
„My Nováci to máme v sobě. Dědeček tu pracoval do konce 70. let a byl při obnově zahrady – vlastně v podobné situaci jako teď já.
A obecně - vždycky byl v každé generaci naší
rodiny nějaký zahradník nebo lesník, prostě
to máme v genech,“ shrnul s úsměvem Pavel
Novák.
Jaký byl váš první dojem, když jste
se ocitl v zahradě coby zaměstnanec,
ne návštěvník?
Viděl jsem, že údržba tu byla dříve prováděna namátkově. Jeden rok byla odvedena fůra
práce, další léta zahrada takřka ležela ladem.
A to je poznat. Posekala se tráva, uklidily popadané stromy a sem tam když mělo životní
prostředí prostředky navíc, tak se prováděly
arboristické zásahy na stromech, vazby, tahové zkoušky. K největšímu zásahu došlo vlastně v roce 2015, kdy byly ořezány lípy.
Jaké jsou tedy nyní vaše plány?
Veliké. Chtěl bych nakoupit nějaké palmy, citrusy, exotické rostliny a mobilní zeleň.
Přidat dřevěné nádoby s výsadbami. To kvůli
akcím, kdy by bylo potřeba květináče přesunout a uvolnit místo. A v zimě by se květiny
mohly přemístit do atria zámku a zaplnit tak
volný prostor.
Možná se také rozšíří počet laviček u trojzubce i dál v zahradě.
Co nové květinové výsadby?
To je otázka. Květinové záhony v zahradě historicky nebyly, takže z hlediska památkové
péče bychom s nějakými většími záhony francouzského stylu možná narazili.
Na druhou stranu se chystám vysadit růžové záhony před zámkem a v růžové zahradě.
Sem patří a ještě před čtyřiceti lety tu růží
bylo dost.
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Na podzim vysadíme nějaké cibuloviny, bude
se jednat o šafrány, které vysadíme na travnaté plochy mezi trojzubcem a zámkem. Zvláště
z oken zámku to bude vypadat moc hezky a na
jaře fialové krokusy zahradu oživí.
Objevil jste nějaký problém?
Problémem byly padající stromy. Stav stromů je dán především zanedbanou údržbou,
ale ne v posledních řekněme pětadvaceti letech. Je však důležité zdůraznit, že Holešov
není odlišný od toho, v jakém stavu jsou stromy v jiných parcích a zahradách. Za minulého
režimu se na tuto údržbu moc nedbalo. Stromy jsou dožité, schnou, rozpadají se a padají.
Nedávno jsme přizvali odborníky z brněnské
společnosti Save trees, s. r. o., udělali průzkum v polovině zahrady a vytipovali stromy,
které půjdou na podzim k zemi. V srpnu by
měli posoudit ještě zbytek stromů. Zpracují plán nejhorších stromů a těch, na které bychom si měli dát pozor.
Když už jsme u stromů – co plánujete
se sady? A v jakém jsou ony stavu?
I ty potřebují obnovu.
V sadě je spousta vzácných starých odrůd a já
teď procházím a zjišťuji, jak jsou zachovalé,
ze kterých bude možné sebrat rouby. Na podzim vyměníme asi sto stromků za mladé a tyto
rouby použiju. Všechny nejsou totiž ani k zakoupení. Do deseti let bych chtěl, aby všechny stromy byly vyměněné.

Jsou to staré odrůdy jabloní, třešní, hrušek
a slivoní. Je tu velmi vzácný genofond, hodně
starých odrůd na jednom místě pohromadě.
Je na vás vidět, že vás vaše práce baví
a že jí žijete.
Baví. A mám štěstí, že mě baví. Málokdo
z mých vrstevníků to tak má.
Momentálně máte v zahradě asi patnáct brigádníků…
Ano, jsou ve skupinkách a mají rozdělenou
práci. Čtveřice vozí mlat a zapravuje nejvíce
využívané trasy. Další skupina v habrové aleji provádí výchovný řez, vysvětlil jsem jim,
co po nich chci. Není to náročná práce, ale
zodpovědná. Další zkopávají mlaty od plevele, dva začišťují chodníčky u hvězdárny a dva
šavlemi osekávají habry. Je to zahradnická
metoda ze starých dob. Dnes máme mechanizace, ale někdy je dobré připomenout si i starší a osvědčené techniky.
Mluvil jste o tom, že je to práce zodpovědná. Berou ji tak i tito mladí?
Pokud jim vysvětlíte, co po nich chcete a řeknete, že to není náročná práce, ale vyžaduje
zodpovědnost, tak k tomu tak skutečně přistupují. Dají si pozor, co ustřihnou, a co ne.
Je zbytečné na ně tlačit a honit je. Svým tempem a v klidu udělají práce víc a rádi. Stát nad
nimi jako dráb by nemělo smysl.
Jana Rohanová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Sňatky
Petra Matalová – Pardubice
Michal Navrátil – Holešov
Andrea Sedlářová – Holešov
Tomáš Daněk – Holešov
Lenka Kolaříková – Holešov
Martin Elšík – Hvozdná
Veronika Otáhalová - Kyselovice
Jakub Kadlas – Přerov
Eva Nedbalová – Hulín
Darragh Martin Galligan – Irsko
Barbora Málková – Přílepy
Jiří Hrbáč – Přílepy
Martina Petříková – Lukoveček
Jaroslav Valášek – Vyškov
Lucie Regerová – Holešov
Jiří Kolář – Holešov
Monika Kusáková – Tečovice
Jindřich Ondík – Sazovice
Narození
Červenec – srpen
Tadeáš Pruš – Holešov
Josef Rajmon – Holešov
Jakub Nedvídek – Holešov
Erik Novák – Holešov
Filip Šindelek – Holešov
Nina Fridrichová – Holešov
Dominik Krajča – Holešov
Mariana Švanygová – Holešov
Karolína Jašová – Holešov
Zuzana Sojáková – Holešov
David Dujka – Holešov
Vojtěch Münster – Holešov
Oliver Studený – Holešov

Karolína Drábková – Holešov
Lukáš Vršecký – Holešov
Maxmilián Bezděk – Holešov
David Šlahorek – Holešov
Gita Janáčová - Holešov
Jubilanti
srpen 2016
Helena Pastrnková – Holešov
Vlastimila Slavotínková – Holešov
Josefina Kunderová – Holešov, č. Žopy
Jaromír Fuksa – Holešov
Anastázie Pospíšilová – Holešov
Libuše Klimková – Holešov
Zdeňka Pospíšilová – Holešov
Jarmila Doleželová – Holešov
Luděk Slovák – Holešov
Zdeňka Maninská – Holešov
Marie Fuksová – Holešov, č. Žopy
Milada Zapletalová – Holešov
Marie Hošková – Holešov, č. Količín
Ludvík Zelinka – Holešov
Ludmila Pavlasová – Hoelšov
Božena Martinů – Holešov
Bohumil Vašík - Holešov
Jarmila Dvořáková – Holešov
Miroslav Rozkydal – Holešov
František Šenkyřík – Holešov
Josef Květák – Holešov
Božena Riegrová – Holešov
Pavel Darmovzal – Holešov
Úmrtí
Červen-červenec
Jarmila Stojaníková – Holešov
Antonie Kahánková – Holešov
Vojtěch Vrla – Holešov
Pavel Soukup – Holešov
Antonie Nedbalová – Holešov
Marie Frőhlichová – Holešov
Ivan Sedláček – Holešov
Jaromír Zapletal – Holešov
Marie Pečeňová – Holešov

V dobré mysli si spolužačky a spolužáci ročníků 1950/1951 připomínají, že uplynulo 50 let od
doby, kdy ukončili základní školní docházku v 3. ZDŠ, Palackého ulice 524/37, v Holešově.
P.S.: Na fotce z jednoho ze srazů nejsme všichni, jak už to tak bývá... Ten letošní sraz se uskuteční 17. září od 16:00 hod. v restauraci Sport v Holešově.

Srpen 2016

Josef Prusenovský – Holešov
Eva Kurciková – Holešov
Marie Krejčiříková – Holešov
Zdeněk Platoš – Holešov
Marie Navrátilová – Holešov
Milan Lešinský – Holešov
Jindřiška Sváková – Holešov
Anna Latináková – Hoelšov
Ladislav Števanka – Holešov, č. Dobrotice
Jaroslav Elšík- Holešov
Marie Trávníčková – Holešov
Věra Konečná – Holešov
Pavel Frodl – Holešov, č. Žopy
Dimitrij Conev - Holešov
J. Medková

Tato fotografie vznikla na přehradě
Bystřička v sprnu roku 1962.
Pozná se dívka na fotografii?
Pokud ano, prosíme, aby se ozvala
redakci.

Dne 28. července oslavili diamantovou svatbu manželé Daňkovi z Holešova.
60 manželských let, jak výjimečná
věc! Říká se, že diamanty jsou věčné,
ať věčně trvá i vaše láska! K významnému jubileu blahopřejí dcery s rodinami.

Srdečné poděkování mojí vzácné
rodině, sestře Lidušce a jejím dětem za
upřímné laskavé přivítání zpět do mého
rodiště v roce 2015. Také za milé – nečekané překvapení, které mi připravili
4. 6. 2016 u příležitosti mých 80. narozenin v kruhu rodiny a přátel (v bývalé škole v Žopech, kde jsem se narodila
a také šla v roce 1942 poprvé do školy).
Byl to pro mě citový zážitek plný
vzpomínek.
Díky Vám za vše,
Vaše vděčná Boženka.
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Skvělé výsledky mladých házenkářských
TJ Holešov, oddíl házené reprezentoval
v ročníku 2015/2016 celkem šest mládežnických družstev. Z toho dvě v žákovských kategoriích, mladší žáci a starší žáci a čtyři družstva v kategorii minižáků. V kategorii mini A
a mini B po jednom družstvu a v kategorii
mini C, tedy nejmladší kategorii, to byla dvě
družstva. Pojďme si nyní přiblížit výsledky
jednotlivých družstev v uplynulé sezóně. Začneme od nejmladších.

ročníku 2010. Děti narozené v roce 2007, tedy
družstva mini C a D, se posunou do vyšší kategorie mini B, kam jsme již od podzimní části
přihlásili opět dva týmy, takže děti budou mít
prostor dostatečně si zahrát a dále se rozvíjet.

Mini C – tak nějak by to mělo
vypadat, hodně dětí, skvělá parta
a úžasné výsledky!

Mini B – velká vyrovnanost celé soutěže

V uplynulém ročníku v této kategorii startovala dvě družstva mini C a mini D, soutěž
byla z pohledu dětí rozmanitější. Na podzim
byl sestaven jeden tým mini C, který odehrál dva oficiální turnaje, i z tohoto důvodu
byla část dětí pravidelně nasazována ve vyšší kategorii. Na jarní část jsme pak přihlásili
z důvodu zapojení vyššího počtu dětí i druhé
družstvo mini D, počet turnajů na jaře stoupl
na pět. Jde především o děti narozené v roce
2007, ale často jsme zapojovali do hry i výrazně mladší děti narozené v roce 2010. Předpokládáme totiž, že právě tito mladší hráči
(D. Gahura, V. Hafinec a L. Prandorfi) budou
základem pevného pilíře již za pár sezón a budeme o nich ještě hodně psát. Že je třeba začít s mládežnickou házenou od základu, nám
bylo jasné dva roky nazpět, ale právě v sezóně 2015/2016 jsme sklízeli první pomyslné
ovoce. Kromě jediného turnaje, resp. zápasu
v jediném turnaji nenašel celek mini C přemožitele a zcela ovládl tuto kategorii!!! Mezi
odchovance, kteří na sobě pracovali od prvního náboru, patří zejména F. Doležel, Š. Baloun, M. Murín, T. Pospíšil. T. Nguyen. Generace dětí, která se zapojila o něco později,
je především parta kolem dvojčat Hofmanových: V. Kamenec, B. Fuksová, J. Šlůchová, M. Hudec, V. Kužela, V. Pospíšil, N. Halašková, K. Amrožová, J. Hejník, R. Sklenář,
I. Denešová a výše zmíněná trojice dětí
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Odehraná sezóna byla složena z části
podzimní (2015) a jarní (2016). V tomto období odehrála kategorie B našich dětí celkem
12 turnajů – 4 na podzim (z toho jeden turnaj pořádaný v Holešově) a 8 na jaře (z toho
2 na domácí půdě). Za mini B pravidelně
nastupovalo celkem 8 dětí ročník narození
2006 a na výpomoc zaskakovala i pětice dětí
ročníku 2007. Za stabilní opory můžeme považovat T. Procházku, L. Krajčovou, A. Buksovou, V. Leflerovou, K. Gogelovou a velmi
se zlepšující T. Pospíšilovou, která prokázala v průběhu sezóny svoji univerzálnost jak
v obraně, v brance, tak i v útoku a svoji
zlepšující se formu korunovala na posledním turnaji v Rožnově, kde se stala nejlepší střelkyní mužstva. Za zmínku stojí výkony i dalších hráčů družstva jako M. Číhaře,
T. Srovnala, S. Mikulové a D. Stibory. Tým
„B“ byl tradičně doplňován i mladšími dětmi
z týmu „C“, a to zejména F. Doleželem, Š. Balounem, M. Murínem či T. Pospíšilem nebo
dvojčaty Hofmanovými. V průběhu sezóny se výsledky jen zlepšovaly a v jarní části
soutěže byly všechny turnaje velmi vyrovnané. Průběžné zlepšování bylo vidět i v našem kádru. S posledním oficiálním turnajem
v Rožnově se děti ročníku narození 2006
rozloučily s kategorií mini B a od podzimní
části tohoto roku již budou hájit čest a slávu
kategorie mini A, kde můžeme s klidem říct,
že je na co navazovat a všechny děti mají velké ambice uhrát nejlepší výsledky.
Družstva minižáků mini B, C a D vedli
v uplynulé sezóně zkušení trenéři s licencí,
jmenovitě J. Buksa, T. Procházka, M. Koplík,
V. Hublík a M. Gahura.

Mini A – mezi nejlepšími celou sezonu
Soutěž dětí narozených v roce 2005
a mladších byla rozdělena na dvě části. První čtyři turnaje byly hrány pro děti klasickým
způsobem 4 + 1 na malém hřišti. Zde se nám
velmi podařil první a čtvrtý turnaj, na kterých
jsme obsadili shodně druhé místo. U prvního
turnaje se jednalo o milé překvapení, u čtvrtého turnaje to byl vynikající výkon celého
týmu, za který nás bouřlivým potleskem ocenila naplněná hala ve Zlíně. Na druhém a třetím turnaji jsme brali bramborové medaile,
což je vzhledem k osmi startujícím družstvům
také pěkný výsledek. Druhou část tvořily čtyři turnaje 6 + 1 hrané na velkém hřišti. První dva se nám povedly odehrát výborně, kdy
jsme obsadili vždy druhé místo. Na druhém
turnaji jsme dokonce neprohráli žádný zápas a o celkové vítězství nás připravilo pouze horší skóre. Na třetím a čtvrtém turnaji
jsme brali shodně bronzové medaile. Nicméně družstvo minižáků A ročník 2005 zaslouží
velkou pochvalu jak za předvedené výkony na
hřišti, tak za perfektní tréninkovou morálku,
kdy i přesto, že házenou hrají teprve druhou
sezonu, předvádí jedny z nejlepších výkonů
v soutěži. Kromě pěti tahounů, kteří pravidelně doplňovali družstvo mladších žáků, výborné výkony předváděli Patrik a Saška Preislerovi, Dan Prandorfi, Anička Kozáčková
a Ivonka Navrátilová.

Mladší žáci – konečné čtvrté místo je pro
nás jako nováčka soutěže velký úspěch!
Jarní část zakončili mladší žáci s bilancí
pěti výher a tří porážek. Se ziskem 10 bodů
odsadili čtvrté místo, od bronzové medaile je při bodové rovnosti s celkem Valašského Meziříčí dělil pouze horší vzájemný zápas.
Po podzimní části, kde jsme skončili se ziskem
1 bodu na 9. místě, je to obrovské zlepšení
a velmi dobrý výsledek pro naše družstvo!
Hlavní faktory tohoto úspěchu byly především
velmi dobrá obranná hra celého týmu, vynikající tah na bránu a přesná střelecká muška
v podání Petra Vilímka a zápas od zápasu se
lepšící nasazení všech hráčů na hřišti. Byl i jeden negativní faktor, se kterým se družstvo
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družstev TJ Holešov
muselo vyrovnat, a to velká nespolehlivost
většiny hráčů ročníku 2004 v docházce, která vyústila v to, že téměř celou jarní část muselo být družstvo doplňováno z řad minižáků 5 – 7 hráči na utkání. Nutno podotknout,
že se s tím minižáci postupem času vyrovnali
více než dobře a výkony Míši Krajčové, Šimona Pospíšila, Rosti Hafince, Terky Šimčíkové
a Andrey Pospíšilové byly v některých fázích
ozdobou utkání. Jako třešnička na dortu je
vítězství Petra Vilímka v tabulce střelců celé
soutěže se 67 vstřelenými brankami! Pro nadcházející sezonu se bude muset toto družstvo
vyrovnat s odchodem 4 hráčů: Petra Vilímka,
Thomase Macury, Standy Zbranka a Vladimíra Dočekala, kteří odchází posílit družstvo
starších žáků.
Družstva mladších žáků a družstvo mini A
vedli trenéři V. Zachara, M. Kasaj, P. Gahura.

Starší žáci – úzký kádr
na body nedosáhl
Družstvo starších žáků, pod vedením M.
Viznera a T. Běčáka se muselo v jarní části vypořádat s odchody a zraněním klíčových
hráčů, dále pak zapracovávalo nového hráče

Václava Batouška. Ve velmi silné konkurenci ostatních týmů se jim nepodařilo bodovat, a obsadili tedy poslední 9. místo. Slabinou týmu byla ve většině zápasů hra v obraně.
Na čem se naopak dá stavět do budoucna,
jsou střelecké výkony Davida Bardoděje s
69 brankami a Radovana Viznera s 68 brankami. Bohužel dále se k nim nikdo nepřiblížil. Vzhledem k poměrně úzkému kádru museli družstvo často doplňovat mladší žáci.
Nicméně se v této sezóně podařilo kádr stabilizovat, což by mělo být patrné v sezóně
2016/2017, kde bude družstvo starších žáků
opět startovat.

Nejen házená, ale především všeobecná
pohybová průprava
Děti vedeme nejen k házené, ale k všestranné průpravě počínaje během přes házenou až
po cyklistiku. Toto bylo a je naším cílem. To,
že jdeme tou správnou cestou, ukázal i běžecký závod Zámecká 5ka, kde všichni naši
mladí házenkáři prokázali, jakou jim házená
dává skutečně univerzální průpravu a dokonce v několika kategoriích naši svěřenci porazili i děti z atletických oddílů a dosáhli tak na

SFK ELKO Holešov: mladší přípravka (hodnocení)

příčky nejvyšší. Cyklistikou budeme zase oživovat letní přípravné období.

Sezóna 2016/2017
V nadcházející sezóně 2016/2017 bude
Holešov reprezentovat celkem sedm mládežnických družstev, v soutěžích žáků budeme mít vždy po jednom v kategorii starších
a mladších žáků, dále jedno družstvo v kategorii mini A (ročník 2006), dvě družstva v kategorii mini B (ročník 2007) a do kategorie
mini C (ročník 2008 a mladší) nasadíme zpočátku jedno družstvo a po zapracování hráčů
následně druhé.
Pokud budete chtít přihlásit vaše děti do
házené (zejména ročníky 2007–2009 a šikovné děti ročníků 2004–2006), nemusíte čekat
na zahájení školního roku v září, ale můžete
přijít již začátkem srpna na venkovní hřiště
3. ZŠ v Holešově. Zde trénujeme každé úterý a čtvrtek. Od 16:00 děti narozené v letech
2007–2009 a od 17:30 děti ročníků 2004
–2006. Další informace naleznete také na našich stránkách www.hazenaholesov.cz
Libor Krejčí, foto: archiv házenkářů

MC SRDÍČKO
Dny otevřených dveří v MC Srdíčko. Přijďte si prohlédnout prostory mateřského
centra v Holešově, můžete se nezávazně
zeptat na to, jak fungujeme, jaký máme
pravidelný program a zúčastnit se ukázkových lekcí jednotlivých kurzů. Už nejmenší
batolata k nám mohou dovézt své rodiče,
prarodiče a kamarády, aby si společně pohráli, zacvičili, výtvarně tvořili nebo se hudebně rozvíjeli. Děti se v Srdíčku hravou
formou vzdělávají, rozvíjejí své schopnosti, dovednosti i sociální kontakty. Těšíme
se na vás od 1. do 9. září. Dny otevřených
dveří budou probíhat vždy od 8 do 12 hodin. Vstup zdarma. Podrobnosti na webu
MC: http://www.srdicko.estranky.cz, https://www.facebook.com/MCSrdicko

Mladší přípravka měla přes zimu trénink
dvakrát týdně, a to v pondělí na umělé trávě
u 3. ZŠ a ve středu v hale 1. ZŠ. Pro zpestření zimní části jsme se zúčastnili patnácti halových turnajů.
Od dubna jsme se přesunuli na hřiště ve
Všetulích. Z důvodu velkého počtu hráčů jsme
na podzim přihlásili krajský přebor a dvě soutěže v okresním přeboru. Do jarní části soutěží nastoupilo 26 hráčů.
V krajském přeboru jsme odehráli vyrovnané utkání s HS Kroměříž, zbytek soupeřů
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nastupoval s mladšími ročníky, kde se projevila naše herní převaha.
V okresním přeboru jsme hráče rozdělili
a každý tým hrál svou skupinu. Hráči vedení trenérem p. Balajkou se umístili na druhém místě ve skupině, které zaručovalo účast
na finálovém turnaji o konečné pořadí Okresního přeboru. Tam jsme se umístili na čtvrtém místě.
Soutěžní ročník jsme zakončili třídenním
pobytem na Rusavě, kde jsme se rozloučili
s hráči ročníku 2007, kteří přechází do starší přípravky.

PODZIMNÍ BAZÁREK
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
V pondělí 19. září 2016 od 8 do 18 hodin pořádá MC Srdíčko Holešov, Školní 1582. Najdete zde především dětské
oblečení od vel. 56 do vel. 164. Těhotné
ženy mohou nakoupit výbavu pro novorozence. Oblečení je použité, zachovalé, ve velmi dobrém stavu, od maminek
a dětí navštěvujících MC Srdíčko. Velký
výběr za nízké ceny!
Eva Fuksová
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Florbalová brankářka Nikola Příleská
excelovala na Akademickém mistrovství světa
Holešov| Na dosavadní vrchol kariéry dosáhla koncem července florbalistka Nikola Příleská. Odchovankyně Holešova se totiž
podílela na zisku bronzové medaile České republiky na 7. Akademickém mistrovství světa v Portu. Češky v základní skupině postupně
porazily Japonsko 16-0, Polsko 10-4 a Španělsko 21-0. V rozhodujících soubojích náš národní tým v semifinále podlehl úřadujícím
mistryním světa ze Švédska 4-8 a v následném duelu o bronzovou medaili Češky porazily Švýcarky 5-4 po prodloužení. ,,V utkání
o třetí místo se nám dlouho nedařilo. Dvě
třetiny jsme nedokázaly náš tlak na polovině Švýcarek proměnit v góly, štěstí se na naši
stranu přiklonilo až v poslední třetině. Dvě
minuty před koncem se nám podařilo vyrovnat na 4-4 a minutu před koncem prodloužení nám zajistila bronzovou medaili Ratajová,“
radovala se po střetnutí o třetí místo reprezentační brankářka Příleská.
„Neskutečný zážitek, troufnu si říct, že to
bylo nejkrásnějších 10 dnů mojí dosavadní
florbalové kariéry. Vše je navíc umocněno ziskem medaile, kterou jsem si moc přála přivézt
domů. Původně jsem do Porta odjížděla s lehkými obavami a nervozitkou, bála jsem se, jak
mě spoluhráčky jako nováčka přijmou“ říká
Nikča a dodává: „Později jsem však zjistila, že
obavy byly zbytečné, holky mě přijaly skvěle
a celé mistrovství jsem si opravdu užila. Byl
to pro mě obrovský zážitek zahrát si s nejlepšími českými hráčkami a zároveň zkušenost,
ze které můžu dál těžit. “
Nikola se narodila před dvaceti lety ve
Zlíně a od dětství byla vedena ke sportu. Její
domovinou je však Holešov, kde také podnikla své první florbalové krůčky. ,,Na základní škole se moji spolužáci věnovali v místním
oddíle FbC Holešov florbalu. Holešovský klub
však nikdy neměl ženské florbalové družstvo
a do mé sportovní kariéry tak zasáhla náhoda. Na jednom tréninku chyběl kamarádům

a umožňuje mi na sobě ještě více pracovat,“
říká studentka Podnikatelské fakulty Vysokého učení technického.
Svého zatím největšího úspěchu dosáhla Nikola letos v dubnu. Po skvělých výkonech především v závěru základní části ženské extraligy, ve které se jí dokonce podařilo
udržet neprůstřelnost 170 minut a dotáhnout
tak Židenice na poslední postupové místo do
play-off, přišla pozvánka do ženské florbalové
reprezentace.

brankář a tak mě požádali, abych si chytání
vyzkoušela. Zalíbilo se mi to natolik, že mi
v roce 2008 Holešov vyřídil registraci a já
za něho poté odchytala celou sezonu v kategorii mladších žáků. O rok později jsem nastupovala v bráně starších žáků a poté jsem
ještě dvě sezony odchytala za dorostence,“ zavzpomínala na florbalové začátky Nikola Příleská. V roce 2010 přišel její první kontakt
s ženským florbalem, kdy střídavě hostovala
v prvoligovém týmu juniorek Pittbullky Kolín. O rok později už pravidelně nastupovala
za prvoligové juniorky brněnských Židenic.
,,Ve stejném roce jsem za Židenice také poprvé okusila nejvyšší ženskou soutěž a poslední
tři sezony už v extralize žen stabilně nastupuji
jako brankářská jednička,“ zmínila se florbalistka, jež stále bydlí v Holešově a s holešovskými muži pravidelně trénuje: „Jsem vděčná, že s kluky můžu i nadále trénovat, protože
tempo mužských tréninků je opravdu vysoké

Velkou vášní Nikoly jsou také vyjížďky
na horském kole po Hostýnských vrších a beach volejbal. ,,Pokud nemám žádné florbalové
povinnosti, tak se každý rok ráda zúčastním
Drásala a Rusavské padesátky. V posledních
letech mě také pohltil plážový volejbal. Pokud
to počasí dovolí, tak na kurtu trávíme s kamarády i několik hodin týdně,“ svěřila se. Mezi
její sportovní vzory patří například motocyklový závodník Valentino Rossi. ,,Valeho vystoupení na brněnském Masarykově okruhu
si v posledních letech nenechávám ujít,“ rozpovídala se Nikola Příleská.
A jaké má holešovská odchovankyně plány do další kariéry? „Je to teď všechno ještě
hodně čerstvé a mísí se ve mně strašně moc
pocitů a emocí. Jisté je, že následující sezónu začnu a odehraji v týmu Židenic. Před novou sezónou jsem plná očekávání a věřím, že
ročník 16/17 bude úspěšný a dosáhneme na
pěkné umístění. Co se týče reprezentace, další sraz je již v září, ale tentokrát už účast není
podmíněna studiem, takže dostat se do nominace mezi 3 brankářky bude hodně těžké. Neskládám však zbraně a určitě udělám vše pro
to, abych reprezentační pozvánku ještě někdy dostala a také abych se v kariéře posunula
o něco výše. Ale zatím asi bude dobré nechat
si všechno pěkně uležet v hlavě a chvíli se radovat z toho, co jsme v Portu dokázaly.“
Lubomír Hotař

Nábor do juda SKP Holešov
Holešov| Klub juda SKP Holešov zahájí opět
v září svoji další sezónu. Naši závodníci však
začnou trénovat již v posledních dvou týdnech měsíce srpna, aby pro ně nebyl návrat
na tatami příliš bolestný. Rádi bychom tímto
opět otevřeli náš klub novým zájemcům z řad
dětí – chlapců i děvčat. Judo je bojový sport,
který rozvíjí jedince po všech stránkách, jak
fyzické, tak se jej snaží formovat i po té duševní, u dětí zejména je vychovávat. Nábor
do juda je určen dětem od šesti let a započne
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v září roku 2016. Tréninky probíhají dvakrát
týdně, v úterý a ve čtvrtek, sraz je vždy v 16:15
hod. před branou SPŠ MV Holešov, pokročilí závodníci mají trénink i v pátek. Případným
zájemcům doporučuji přijít se napřed podívat
a až poté se rozhodnout, zda bude dítě judo
navštěvovat, či ne. Náš klub provozuje judo
zejména na soutěžní úrovni, nejsme kroužek,
do kterého se děti „odkládají“, nýbrž sportovní klub, který se snaží vychovat dobré sportovce a závodníky, aniž by finančně likvidoval

rodiče. Základna našeho klubu se za poslední
čtyři roky značně rozrostla, noví členové jsou
stávajícími velice dobře přijímáni a do kolektivu klubu zapadají, aniž by docházelo k excesům v chování, jelikož nevhodné chování
našich svěřenců na tréninku není tolerováno. Pokud tedy chcete, aby se vaše dítě hýbalo
a neprosedělo své dětství u mobilního telefonu či notebooku, dejte ho na judo. Těšíme se
na nové členy a kamarády.
Jiří Hrbáč

Holešovsko

Fotbal tabulky
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TERMÍNOVÁ LISTINA

KOLO

DEN

DATUM

ČAS

SOUPEŘI

1

NE

07.08.2016

10:15

FC TVD Slavičín - SFK ELKO Holešov,,A"

2

SO

13.08.2016

17:00

SFK ELKO Holešov,,A"- FC Slovan Rosice

3

SO

20.08.2016

10:30

SK Bystřice n/P. - SFK ELKO Holešov,,A"

4

SO

27.08.2016

16:30

SFK ELKO Holešov,,A" - FK Hodonín

5

NE

04.09.2016

16:00

FCS Stará Říše - SFK ELKO Holešov,,A"

MUŽI A
HŘIŠTĚ

ODJEZD (Střelnice)

PODZIM 2016

TERMÍNOVÁ LISTINA

DOROST

KOLO

DEN

DATUM

ČAS

SOUPEŘI

HŘIŠTĚ

STŘELNICE

STŘELNICE
7:00 h. - BUS
STŘELNICE
12:30 h. -BUS

1

SO

06.08.2016

10:00

SFK ELKO Holešov - FC ELSEREMO Brumov

2

SO

13.08.2016

14:00

FK Luhačovice - SFK ELKO Holešov

3

SO

20.08.2016

10:00

SFK ELKO Holešov - Spartak Hluk

11:45 h. - BUS
STŘELNICE

6

SO

10.09.2016

16:00

SFK ELKO Holešov,,A" - ČSK Uherský Brod

STŘELNICE

4

NE

28.08.2016

14:00

FS Napajedla - SFK ELKO Holešov

15

ST

14.09.2016

16:30

SFK ELKO Holešov,,A" - FK Pelhřimov

STŘELNICE

5

SO

03.09.2016

10:00

SFK ELKO Holešov - FC Rožnov p/R

7

NE

18.09.2016

15:30

FC ŽĎAS Žďár n/Sázavou - SFK ELKO Holešov,,A"

12:00 h. -BUS

6

NE

11.09.2016

13:30

SK Slovácká Viktoria Bojkovice - SFK ELKO Holešov

8

SO

24.09.2016

15:30

Slovan Bzenec - SFK ELKO Holešov,,A"

13:00 h. - BUS

7

SO

17.09.2016

10:00

SFK ELKO Holešov - TJ Štítná n/Vl.

STŘELNICE

8

SO

24.09.2016

10:00

SFK ELKO Holešov - FC TVD Slavičín

STŘELNICE

9

SO

01.10.2016

10:00

FK Kunovice - SFK ELKO Holešov

10

SO

08.10.2016

10:00

SFK ELKO Holešov - SK Louky

9

SO

01.10.2016

15:00

SFK ELKO Holešov,,A" - FC ELSEREMO Brumov

10

NE

09.10.2016

14:30

TJ Sokol Tasovice - SFK ELKO Holešov,,A"

11

SO

15.10.2016

14:30

SFK ELKO Holešov,,A" - FC Spartak Velká Bíteš

12

NE

23.10.2016

14:30

SFK Vrchovina - SFK ELKO Holešov,,A"

13

SO

29.10.2016

14:00

SFK ELKO Holešov,,A" - MSK Břeclav

14

NE

06.11.2016

14:00

Slavoj Polná - SFK ELKO Holešov,,A"

16

SO

12.11.2016

14:00

SFK ELKO Holešov,,A" - FC TVD Slavičín

PODZIM 2016

STŘELNICE
11:30 h. - BUS
STŘELNICE
11:00 h. - BUS
STŘELNICE
10:30 h. - BUS
STŘELNICE

TERMÍNOVÁ LISTINA

11

SO

15.10.2016

10:00

FC Slušovice - SFK ELKO Holešov

12

SO

22.10.2016

10:00

SFK ELKO Holešov - CSK Uherský Brod

13

NE

30.10.2016

10:00

SK Baťov 1930 - SFK ELKO Holešov

DEN

DATUM

ČAS

SOUPEŘI

1

NE

07.08.2016

16:30

TJ Mrlínek - SFK ELKO Holešov ,,B"

2

NE

14.08.2016

16:30

Družstevník Střilky - SFK ELKO Holešov ,,B"

3

NE

21.08.2016

16:30

TJ Skaštice,,B" - SFK ELKO Holešov ,,B"

4

NE

28.08.2016

10:15

SFK ELKO Holešov ,,B" - TJ Slavkov

5

NE

04.09.2016

16:00

SK Břest - SFK ELKO Holešov ,,B"

6

NE

11.09.2016

10:15

SFK ELKO Holešov ,,B" - TJ Roštění

7

NE

18.09.2016

15:30

Chvalčov - SFK ELKO Holešov ,,B"

8

NE

25.09.2016

15:30

Počenice - SFK ELKO Holešov ,,B"

9

NE

02.10.2016

10:15

SFK ELKO Holešov ,,B" - TJ Zdounky

10

SO

08.10.2016

15:00

TJ Loukov - SFK ELKO Holešov ,,B"

11

NE

16.10.2016

10:15

SFK ELKO Holešov ,,B" - TJ Těšňovice

12

NE

23.10.2016

14:30

FK Komárno - SFK ELKO Holešov ,,B"

12:30 h. - BUS
STŘELNICE
11:00 h. - BUS

8:15 h. - BUS
STŘELNICE
8:15 h. - BUS
STŘELNICE
8:30 h. - BUS

MUŽI B

PODZIM 2016
KOLO

ODJEZD (Střelnice)

7:45 h. - BUS

HŘIŠTĚ

VŠETULY
VŠETULY

VŠETULY
VŠETULY

TERMÍNOVÁ LISTINA

st. a ml. ŽÁCI

ODJEZD (Všetuly)

KOLO

DEN

DATUM

ČAS

SOUPEŘI

1

SO

20.08.2016

9:30 a 11:15

SK Zlín 1931 B - SFK ELKO Holešov

2

SO

27.08.2016

9:30 a 11:15

SFK ELKO Holešov - TJ Štítná n/Vl.

3

SO

03.09.2016

9:30 a 11:15

SK Louky - SFK ELKO Holešov

4

SO

10.09.2016

9:30 a 11:15

SFK ELKO Holešov - CSK Uherský Brod

5

SO

17.09.2016

9:30 a 11:15

SK Baťov 1930 - SFK ELKO Holešov

6

SO

24.09.2016

9:30 a 11:15

FK Kunovice - SFK Elko Holešov

7

SO

01.10.2016

9:30 a 11:15

SFK ELKO Holešov - FC TVD Slavičín

8

NE

09.10.2016

9:30 a 11:15

FC Vsetín - SFK ELKO Holešov

9

SO

15.10.2016

9:30 a 11:15

SFK ELKO Holešov - FC Rožnov p/R

13

NE

30.10.2016

10:15

SFK ELKO Holešov ,,B" - FK Lubná 1959

VŠETULY

10

SO

22.10.2016

9:30 a 11:15

Viktorka Otrokovice - SFK ELKO Holešov

14

NE

06.11.2016

10:15

SFK ELKO Holešov ,,B" - TJ Mrlínek

VŠETULY

11

SO

29.10.2016

9:30 a 11:15

SFK ELKO Holešov - FC ELSEREMO Brumov

HŘIŠTĚ

ODJEZD (Všetuly)
8:00 h. - BUS

VŠETULY
8:00 h. - BUS
VŠETULY
8:00 h. - BUS
7:30 h. - BUS
VŠETULY
7:30 h. - BUS
VŠETULY
8:00 h. - BUS
VŠETULY

Sportovní událost: Holešovman 2016
Holešov | 30. července se v Holešově odehrál další ročník terénního triatlonu Holešovman. Akci už podruhé uspořádal HC Holešov Gators. „Závod jsme obnovili na základě
ohlasů okolí. Lidem závod chyběl. Jeden ze
zakladatelů závodu René Polášek je členem
našeho klubu a také členem pořadatelského
týmu, což nám dost pomohlo při obnovení
závodu v loňském roce. Hlavní pořadatelský
tým doplňují Tomáš Doležal, Jiří Svak, Václav Gross a Martin Polášek. K tomu další dvě
desítky dobrovolníků. Tímto bych chtěl všem
moc poděkovat,“ uvedl hlavní pořadatel Michal Novotníček.
Závod pak doznal malých změn. Zvláště
závodníci ocenili, že se celý závod konal díky
podpoře místních technických služeb na koupališti. Odpadlo tak složité přebíhání z koupaliště na stadion Míru.
Novinkou letošního ročníku je skutečnost, že se Holešovman zařadil do seriálu šesti triatlonových závodů v rámci regionu – do
Okresního poháru v triatlonu. „A tím se podle
nás stal Holešovman ještě zajímavějším,“ pochvaluje si Novotníček.
Průběh závodu jinak zůstal stejný. „Plave
se na koupališti, pak se jede na horském kole
přes Lysinu na Rusavu a zpět do Žop, poté do
areálu koupaliště. Běží se směrem na Dobrotice, Želkov a zpět. Co se však nezměnilo,
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to je možnost startu dvou- nebo tříčlenných
štafet,“ bilancoval změny jeden z pořadatelů.
Závody jsou určené pro široké spektrum
hobby sportovců. Je to krátká verze triatlonu,
tzv. sprint triatlon. I když je pravda, že tento
triatlon patří k těm náročnějším.
Soutěž byla letos rozdělena do deseti kategorií pro muže, čtyři pro ženy, štafety a speciální kategorie nejlepší Holešovák,
nejlepší Holešovačka a nejlepší Holešovská
štafeta.
„Triatlon jsem si v minulosti sám vyzkoušel třikrát a byl to zážitek. Skončil jsem někde v prostředku tabulky, celkový čas jsem
měl okolo dvou hodin, ale to byl běh o kilometr kratší. Takže žádná sláva,“ přiznal se nesměle Novotníček, který se v organizaci závodu „našel“.
Letošního 8. ročníku se účastnilo 139
jednotlivců a 18 štafet, což je asi 190 závodníků. Absolutním vítězem mezi muži se stal
Pavel Žák z Bike triatlonu Morkovice, na
druhém místě skončil loňský vítěz Radoslav
Šíbl z 4EVER cyklo Bulis a třetí Jiří Klement
z DRESSME.CZ. Co se týká štafet - první byla
štafeta Bike triatlon Morkovice, druhé místo
štafeta Na pohodu a třetí štafeta OD Morava
Holešov.
Mezi ženami kralovala stejně jako loni
Martina Novotná z TUV SUV Rusava bike

teamu, druhá Helena Kotopulu, Zorba Team,
a třetí Silvie Pavlíčková z Aspotu Hulín.
Nejlepším Holešovákem se stal Jaroslav Chytílek, druhý skončil Martin Koplík
a na třetím místě Michal Dědič s Petrem
Bozděchem.
V kategorii nejlepší Holešovačka startovaly pouze dvě ženy. Prvenství obhájila Petra
Dohnalová a na druhém místě byla Vendula
Martínková.
Nejlepší holešovskou štafetou se stala
štafeta Midlifiči - Martin a Adriana Šimůnkovi, na druhém místě štafeta Cyklo Žopy a třetí My tři - Ševčíkovi Dobrotice. Oceněna byla
také štafeta DVD team, která byla ze dvou třetin holešovská a jejíž věkový průměr byl 13 let.
,,Jsme moc rádi, že jsme mohli přivítat
tolik závodníků. Dorazila i spousta diváků
a věřím, že byli spokojeni. Závod byl napínavý až do konce. Chtěl bych moc poděkovat
všem, kteří se starali o organizaci závodu. Děkuji městu Holešov a všem dalším partnerům
závodu, díky jejichž podpoře se nám povedlo uspořádat 8. ročník Holešovmana. Děkuji
závodníkům za účast, doufám, že byli spokojeníi, a těším se na příští ročník. Nedostatky
odstraníme. Je stále na čem pracovat,“ dodal
Novotníček.
Jana Rohanová
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Ohlédnutí za XVI. ročníkem Festivalu

Starosta města Rudolf Seifert a místostarosta Jaroslav Chmelař včera v poledne pobědvali s jedenácti brigádníky, kteří v Holešově pomáhají při péči o židovský hřbitov. Dobrovolníci přijeli z USA, Polska, Srbska, Ruska, Koreje a ze Španělska. Brigádníci se podělily o zážitky, o to, jak jim chutná české jídlo a jak je na dva tábory, milovníky a odpůrce, rozdělily
olomoucké tvarůžky. :)
Foto | Jana Rohanová

Holešov| Jeden z největších českých mozků
současnosti spisovatel Benjamin Kuras nedávno napsal, že největší vnitřní hrozbou pro
naši západní civilizaci je barbarizace a zprimitivnění její kultury. Pozorujeme - li v našem
městě ty neustále se opakující různé fregaty,
regaty, gulášožraní a další hlučné, bezduché
masové akce, pořádané s jediným záměrem
co nejvíce vydělat na lidských pudech, mohli bychom v hrůze potvrdit Kurasovu obavu –
ano, i u nás ovládá pod heslem zpřístupnění
a masové obliby kulturu hrubý barbarismus
a primitivismus. Vpravdě, ono tomu tak trošičku je. Ale asi ještě není vše ztraceno. Červánkem naděje pro naše město může být třeba právě proběhlý Festival židovské kultury
Ha-Makom, jeho XVI. ročník. Jsou-li Holešováci – a nejen oni, ale i přespolní návštěvníci festivalu - takzvaně „na pomalý hup“, nyní,
po dlouhých šestnácti letech, se konečně rozhoupali a jejich zájem o festivalové akce byl
opravdu velký. A absolutně neměli čeho litovat. Festival se v posledních letech, kdy jej organizuje město Holešov a zejména Mgr. Jana
Slovenčíková, postupně vyprofiloval do skutečně široce rozkročené, přitom skvěle zajištěné a vysoce kultivované akce. Na to reaguje
nejen velmi rozsáhlá divácká základna většiny vzdělaných a kulturně zaměřených Holešováků, ale letos i překvapivě početná skupina „přespolních“ diváků. Na festivalové akce
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nechodili jen zájemci z okolních měst (Kroměříž, Zlín, Bystřice pod Hostýnem, Hranice, Uherské Hradiště a další), ale celé skupiny
Pražanů, Brňanů, setkal jsem se se Západočechy, Jihočechy i Středočechy. Často tito zájemci o židovskou kulturu či historii přijeli do
Holešova na několik dní či na celý festival,
ubytovali se zde a podle jejich slov tady strávili mimořádně příjemnou dovolenou.
Letošní ročník festivalu se skládal z několika tematicky odlišných celků. Určitým sjednocujícím prvkem bylo každoročně se měnící
téma festivalu – letos to bylo „Židé v umění a kultuře“. A festival se tématu v žádném
případě nezpronevěřil, naopak jej pojednal z
různých pohledů a perspektiv. Samozřejmě
divácky nejvděčnější byly koncerty a představení s významným hudebním prvkem. Dramaturgii se podařilo tento ročník pokrýt velmi širokou paletou skvěle zorganizovaných
koncertů, kde si každý mohl vybrat podle svého gusta. Proběhly zde již tradiční koncerty –
ať mile „domácké“, jako Misterio – Tajemství
holešovské formace Corda Magico, doplněné
o skvělého klavíristu Pavla Březinu, či špičkově profesionální a virtuózní Židovské housle
Alexandra Shonerta při svíčkách, které opět
znamenaly absolutní vrchol interpretačního
umění. Rovněž sobotní matiné „Swing ještě žije!“ v podání tradičně skvělého Big Bandu Holešov Josefa Hájka (ani si v Holešově

dostatečně neuvědomujeme, jaké velké a perfektní hudební těleso máme) s naprosto fenomenálním Peterem Lipou je již tradicí našeho
festivalu. A bez tanečního představení prostějovské taneční skupiny RUT, spojeného s výukou chasidských tanců pro všechny zájemce
z publika, si už ani festival nedovedeme představit, přitom dívky a mládenci z RUT překvapují každý rok nepřebernou zásobou nápadů
a stále se měnícím programem – letos poněkud komornějším, ale oproti předcházejícím
ročníkům obohaceným o hrané scénky.
Mimořádně podařené a krásné byly rovněž koncerty a obdobná představení interpretů a autorů, kteří doposud na festivalu nikdy
nevystupovali. Místní specialitou byl koncert
velmi nadějné altistky Petry Chudárkové s doprovodem – Sefardské písně. Přesto, že Petra
(společně s houslemi, kontrabasem, kytarou,
bicími a sopránem Věry Škrabalové) vystupovala na veřejnosti poprvé, ihned se na ni
snesla řada nabídek na koncerty po celé ČR.
Rovněž kouzelné představení lidového východoevropského klezmeru, uherskohradišťské
Rabi Gabi a.G způsobilo malou revoluci v programové skladbě festivalu. Jednak se podařilo objevit skvělé muzikanty, z nichž každý je
úžasnou osobností (pozor, klarinetista je radním Uherského Hradiště – šťastné to město!),
mimořádně zajímavý zvuk tohoto klezmeru, inklinující hodně k východoevropskému

Holešovsko

židovské kultury Ha-Makom Holešov
folkloru, byl pro mnohé příjemným překvapením. Opravdu skvělý byl ale i nápad propojit posezení na tomto koncertu s kulinářskými zážitky židovské kuchyně, kterou po
dobu festivalu připravovala restaurace Starý
pivovar. Obrovskou energií přímo sršela v sobotním podvečeru zcela originální, ojedinělá
SHUM DAVAR, mezinárodní kapela (Češi,
Slováci, Bělorusové, Gruzínci) s úžasnou Arménkou Karin Sarkisjan (příznivci klezmeru
vědí, že se jedná o oporu Pressburger Klezmer Band), směs klezmeru, balkánské, cikánské, kavkazské i slovenské a moravské hudby
a dalších a dalších stylů, která svým zvukem
a nádherou rytmů a melodií vtáhla snad úplně
všechny posluchače do krásného, bezstarostného světa lidových muzikantů, ovšem v mistrovském podání. A démantem mezi těmito
koncerty, i co se atmosféry týče, byl křest CD
Vůně všelijaké Hedy Pěňové (jinak Vladimůry
Dvořákové), konající se v úterní podvečer na
náměstí Dr. E. Beneše s řadou skvělých muzikantů, ale především s nesmírně oduševnělými melodiemi i texty autorských šansonů od
těch smutných jako černý samet až po vypalovačky řinčící okovy možného. Těch několik
stovek posluchačů v úžasné atmosféře životem tepajícího holešovského náměstí odcházelo okouzleno a určitě s pocitem, že ten život
přece jen za něco stojí. Celý festival přitom rámovaly nádherné muzikálové melodie ze Šumaře na střeše – při zahájení festivalu je pro
oficiální hosty zazpíval soubor holešovského
D6K a celé představení Pohlednice z Anatěvky (je to kompletní Šumař) potom tento soubor pod vedením Vladimůry předvedl – zahrál, zazpíval, zatancoval – na závěr festivalu
a opět potvrdil, že se v této inscenaci zrodilo
cosi, co snad díky geniu loci holešovského židovského města je srovnatelné s těmi nejslavnějšími inscenacemi této židovské klasiky.
Druhou hlavní linií festivalu jsou odborné
přednášky a semináře. Skvělé je, že v letošním
ročníku se podařilo nejen složit velmi zajímavý, ale přitom vysoce odborný a náročný program, ale že se obměnilo – doplnilo a obohatilo - i publikum. Kromě známých holešovských
zájemců o vlastivědu se většiny přednášek zúčastnila i odborná veřejnost – hebraisté, překladatelé a další znalci a zájemci o judaismus doslova z celé republiky. Přitom všechny
přednášky měly letos opravdu špičkovou odbornou úroveň, přinesly řadu nových a nesmírně zajímavých poznatků a zajímavostí.
K odborné špičce patřila jistě přednáška
prof. Dr. Ingeborg Fialové, PhD., o moravských, německy píšících autorech, která jistě
spoustu vzdělaných posluchačů inspirovala
k četbě skvělých, i když polozapomenutých
děl. Rovněž přednáška našeho snad nejlepšího filmového historika dr. Pavla Taussiga
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o herci Hugo Haasovi byla strhující. Ale i všechny ostatní – ať to byla přednáška Mgr. D. Běhalové a Mgr. J. Štětiny o nových poznatcích
a objevech při výzkumu židovských památek
v Holešově, Mgr. P. Pálky přibližující 20 let
pořádání odborných konferencí Židé a Morava, kde často zazněly objevné příspěvky o holešovských Židech, Ing. J. Vykoukala o mírovém procesu mezi státem Izrael a arabským
světem (1949 – 1982), Mgr. J. Machaly o zničení holešovské Nové synagogy v širších souvislostech útoků na synagogy v době nacismu
či M. Sladkowského o historii pálení slivovice a košer pálení ve firmě R. Jelínek, byly letos ozdobou festivalu a nesmírně přitažlivým
segmentem, obohaceným o zajímavé setkání
s diskuze odborníků i amatérských zájemců
o židovskou problematiku.
Dramaturgickým bonbonkem festivalu v posledních letech je vždy jakýsi leitmotiv jednotlivých festivalových dní. Letos to byl
každodenní minikurz hebrejštiny s názvem
Symbol a písmeno, pořádaný skvělým Achabem Haidlerem, který se sám stává pomalu
živoucím symbolem festivalu a svým fascinujícím projevem, humorem a nesmírnou znalostí problematiky dává svým lekcím patřičnou šťávu a chuť hvězdného prachu. Achab
vyučoval základy hebrejštiny (hlavně samozřejmě hebrejského písma) na nástěnných
textech v synagoze, na náhrobcích hřbitova,
na písemných podkladech. Jakýmsi vyvrcholením jeho lektorského působení potom byla
prohlídka „Za tajemstvím synagogy“, při které mu sekundovali V. Brázdil a K. Bartošek.
A šlehačkou na dortu Achabova celofestivalového vystupování byl majstrštyk, divadlo jednoho herce v režii a hereckém podání Jaroslava Achaba Haidlera, Pan Theodor Mudstock,
dramatizace slavného románu Ladislava Fukse. Jako vše od Achaba – prostě skvělé, profesionální, přitom uvolněné, na jednu stranu mrazivé, na druhou stranu achabovsky
humorné.
Kromě tohoto opravdu nabitého programu ještě během festivalu probíhaly dvě
výstavy opravdových mistrů fotografie –
velká výstava Jindřicha Buxbauma Život
v diaspoře ve velkém sále zámku a rozsahem
skromnější výstava prof. Jindřicha Štreita
– velkoformátové fotografie z bookletu CD
Vůně všelijaké Hedy Pěňové v galerii kavárny Mlsná kočka.
A samozřejmě také tradiční noční filmová představení v synagoze, tentokrát vybraná
s velkým citem a originalitou, se zaměřila na
mimořádně zajímavá filmová díla buď animovaná (Transport Er., Poslední let Petra Ginze), nebo komediální (Kapela přijela).
A zcela nový prvek v programu – čtvrteční večerní „přijetí šábesu“ v synagoze po

koncertu A. Shonerta při svíčkách, spojené
s meditací při nádherné hudbě Symfonie č. 2
Gustava Mahlera, dal celému festivalu velmi
milý a přitom hluboký duchovní rozměr propojení tak si blízkých a vzájemně se po tisíciletí ovlivňujících kultur – židovské a křesťanské. Letošní festival navíc už při svém
zahájení založil novou aktivitu – byl zahájen
archeologický průzkum základů Nové synagogy, zničené za nacistické okupace, který by
měl vést k jejich přesnému zaměření a podle toho chce město vybudovat přesně v jejich
průběhu (alespoň na těch místech, která nejsou veřejně využívána – jako např. pro zastávku autobusů) nízkou zídku, upomínající
na tuto židovskou památku, včetně informační tabule. Slavnostní otevření tohoto díla by
mělo zahájit příští, tedy XVII. ročník Festivalu židovské kultury Ha-Makom Holešov.
Tak velká, rozsáhlá, složitá a náročná akce
si samozřejmě vyžádala nemalé finanční prostředky. Na její pořádání přispělo jak Město Holešov jako hlavní organizátor akce, tak
Městské kulturní středisko. Významnou částkou přispěl Zlínský kraj ze svého Fondu kultury. Generálním sponzorem a patronem byla
společnost R. Jelínek z Vizovic, dále přispěly Židovská obec Brno, Raab computer, Lázně
Luhačovice, Continental a. s., Agrodružstvo
Roštění a Terra Vinifera, dovozce izraelských
vín. Všem sponzorům a podporovatelům patří hluboké poděkování, stejně tak i všem návštěvníkům, kteří rovněž úhradou vstupného
přispěli k financování festivalu.
Největší poděkování ale, pokud dodržíme
zásadu spravedlnosti, patří hlavní organizátorce festivalu Mgr. Janě Slovenčíkové, která podala při jeho přípravě a průběhu doslova
nadlidský výkon. Sama zajistila, projednala
a zorganizovala všechny body programu, zajistila dopravu, ubytování, občerstvení účinkujících, zorganizovala složité přesuny ozvučovací techniky (s vynikajícím výkonem
M. Vávry) i sedacího nábytku na různá místa
Holešova (obětavá práce zaměstnanců MKS
Holešov), osobně uváděla všechna vystoupení
a dělala tisíce dalších činností, což by, jak se
říká, během těch prakticky šesti festivalových
dní, začínajících dopoledne a končících pozdě
v noci, nevydržel ani kůň.
Takže chceme-li zažít v kultuře něco chytrého, inteligentního, krásného, dokonalého,
hřejivého, laskavého, vzdělaného a kultivovaného a tím přispět k záchraně naší civilizace, navštěvujme Festival židovské kultury HaMakom v Holešově (naštěstí ale i jiné akce).
Na shledanou na Festivalu židovské kultury Ha-Makom Holešov, XVII. ročníku v roce
2017, přátelé!
Karel Bartošek
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Dožínky mikroregionu Holešovsko
Holešovsko | Žně jsou u konce a zemědělci
si pochvalují letošní úrodu. Byla ještě o něco
lepší než ta loňská.
„Sklidili jsme všechny obiloviny ve velmi dobré kvalitě, a to i přes nepřízeň počasí.
Nadprůměrné výnosy letos měla řepka a pšenice. Řepky jsme na Holešovsku sklidili přes
čtyři tuny a pšenice něco přes osm tun,“ hodnotí sklizeň Dušan Polášek z Farmy Holešov
s. r. o.
Právě v souvislosti s vděčností za úrodu se
konají už počtvrté Dožínky mikroregionu Holešovsko, které pořádají obce sdružené v mikroregionu, město Holešov, římskokatolická
farnost a děkanát holešovský a také Městské
kulturní středisko Holešov.
Základem dožínkových oslav je prezentace aktivit jednotlivých obcí – jak v oblasti kulturní, kde vystupují v dožínkovém programu soubory, působící v obcích regionu, tak
i v té materiální – v rámci oslav se prezentují
svými výrobky místní řemeslníci, zemědělci,
potravináři.
Nová tradice dožínek navázala na Krajinskou hanácko – valašskou výstavu, která se
v Holešově konala v roce 1914 a byla v tom
roce zcela největším výstavním a společenským počinem v českých zemích – prezentovala právě um a výsledky práce našeho (i když
v té době poněkud širšího) regionu a do její
přípravy a realizace se zapojili tehdejší přední

Harmonogram dožínek:

Sobota 3. září
9:00
parkurové závody O pohár
starosty města Holešova
(zámecká zahrada)
15:00 - 21:00 dožínková veselice
(zámecké nádvoří Holešov)
K tanci a poslechu hraje dechová hudba Moravská Veselka ze Sušic u Přerova,
vstupné: 50,- Kč, krojovaní zdarma

moravští umělci. Její mimořádně úspěšný
průběh byl násilně přerušen vypuknutím první světové války a v roce 2014 jsme se pokusili
právě oficiálně prvním ročníkem dožínek, pořádaných dokonce přímo v místě konání této
výstavy, ve Smetanových sadech v Holešově,
navázat v rámci stoletého výročí na tuto Krajinskou hanácko-valašskou výstavu.
Letošní dožínky proběhnou ve dnech
3. a 4. září a připraven je bohatý a zajímavý
program. Srdečně vás na ně zveme!

Neděle 4. září
Dožínky Mikroregionu
(Smetanovy sady Holešov)
Program:
8:00 – 18:00 dožínkový řemeslný
jarmark
9:00
dožínkový průvod od zámecké kovárny
9:30
dožínková mše svatá (kostel Nanebevzetí P. Marie)
11:00
dožínkový průvod do Smetanových sadů
11:30
slavnostní zahájení dožínek (Smetanovy sady)
11:30 – 18:00 bohatý kulturní program
12:00 – 17:00 Malé muzeum kovářství
(zámecká kovárna): výstava Příběh chleba, program
pro děti i dospělé.
Podrobný program: www.holesov.info

Jana Rohanová

Koncertní projekt Frank Sinatra na zámeckém nádvoří
Holešov| Koncert se koná 8. září 2016 na nádvoří holešovského zámku a představí tři sólisty, bigband a pěvecký sbor. Více než padesát
účinkujících ve dvouhodinovém programu zajistí mimořádný hudební zážitek, akce volně navazuje na Beatlemánii, která se s velkým
úspěchem na zámeckém nádvoří konala loni v září.
Hlavními protagonisty koncertu pod širým nebem budou Martin Nedbal, Kamil Horák a Markéta Pešková z Městského divadla
Brno. Za doprovodu vokálů smíšeného pěveckého sboru Smetana Hulín a bigbandu Frank Sinatra Forever představí Sinatrovy swingové hity.
Vstupenky lze koupit v předprodeji v Městském informačním centru nebo on-line na portálu www.holesov.info.
(dap)

Zámek Holešov zve na první ročník Rockového nádvoří
Holešov| Koncert tří rockových kapel se
koná 26. srpna od 20 hodin na nádvoří. Představí jednu formaci z regionu, jednu z Brna
a jednu z Prahy.
„Rockové nádvoří je akce především
pro místní milovníky dobré rockové hudby.
Chceme založit tradici těchto koncertů, které by každý rok představily trojlístek z regionu, Moravy a Čech,“ vysvětlil ředitel Městského kulturního střediska Holešov Pavel
Chmelík.
Za Holešov se tentokrát představí známý Elko band. Kapela původně vzešla ze
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zaměstnanců firmy ELKO EP a po postupné
obměně jsou v její sestavě stále tři zakládající členové.
Pražská Vintage Wine se zformovala
z Neon Black. Podle slov členů kapely v sobě
mísí rockovou dravost s melodikou a energií irské a skotské muziky, kterou sami nazývají Celtic Trash-folk. Za čtyři roky existence si rockeři zahráli po boku Uriah Heep
nebo irských Wolfetones. Po singlu Deadmans Reel vydali v roce 2012 debutové album
Drums and Guns, mini EP Selection of Grapes
a v roce 2015 druhou studiovku Thrashfolk.

Brněnská skupina UKULELE TROUBLEMAKERS je raritou mezi kapelami, které hudbu staví na specifickém zvuku ukulele. Dokazují, že na tento hudební nástroj je možné
zahrát cokoli.
Za zvýhodněné vstupné 100 Kč lze vstupenky koupit do 24. srpna, a to online přes
webový portál MKS Holešov a na přepážce
MIC Holešov. Od 25. srpna budou vstupenky
stát již 160 Kč a taktéž je možné si je objednat nebo koupit osobně v informačním centru
nebo přímo před koncertem.
(dap)

Holešovsko

Festival Musica Holešov a jeho 8. ročník
Holešov| Hned ten první, 22. září, je možné
bez nadsázky nazvat hudební událostí. Poprve v České republice zazní tři slavné Jenkinsovy skladby - Palladio, Sarikiz a Quirk. Jméno
skladatele Karla Jenkinse není u nás všeobecně moc známé, zato hudba tohoto mnoha cenami ověnčeného Angličana určitě. Jeho celosvětový hit „Adiemus“ je natolik proslulý,
že jej hrají dokonce i komerční rádia. Jenkins
dokázal něco, co se podaří jen pár vyvoleným píše originální, původní hudbu, která je zároveň líbivá a velmi atraktivní i pro široký okruh
posluchačů. Bude to opravdu velká zámecká
hudební slavnost - jako sólista se ve strhujícím a virtuózním houslovém koncertu Sarikiz představí Pavel Šporcl, který ještě zahraje
i nádherný Bachův koncert a-moll. A po přestávce zazní Quirk - Žert. Koncert pro klávesy, flétny, bicí a velký orchestr je opravdovou
„hudební show“ v tom nejlepším slova smyslu. Dirigovat Filharmonii Hradec Králové
a zároveň hrát part sólových fléten bude švýcarský dirigent Kaspar Zehnder, bicích, marimby a xylofonu se ujme česká legenda
v oboru Martin Opršál, za klavír a klávesy
zasedne Karel Košárek. Závěrečná část koncertu se jmenuje „Hon na kachnu“ - jak ten

dopadne, se posluchači dozví na konci tohoto
zahajovacího koncertu.
Podzimní MUSICA Holešov ale nabídne
i další lahůdky. Hned následující den dopoledne bude zámecké pódium patřit koncertům pro
školy Pavla Šporcla. Šporcl není jen výjimečným houslistou, má také dar o hudbě poutavě
mluvit a přibližovat ji dětem a studentům, kterým je klasický hudební svět hodně vzdálený.
Tyto koncerty mají velkou odezvu a určitě tomu
tak bude i ve velkém sále holešovského zámku.
„Ozvěny Pražského jara v Holešově“ i takto by mohl znít název sobotního recitálu
24. září, ve kterém se představí jedna z našich
nejslavnějších a ve světě nejúspěšnějších zpěvaček - sopranistka Martina Janková.
V květnu na festivalu Pražské jaro okouzlila tato ostravská rodačka s obdivuhodnou
mezinárodní kariérou posluchače koncertem
sestaveným z lidových písní evropských národů. Holešovské publikum má jedinečnou příležitost slyšet, proč kritikové pražský koncert
hodnotili jako jeden z vrcholů letošního ročníku slavného festivalu. Vyznění celého večera
určitě umocní ještě takzvaný „aftertalk“, formát neformálního rozhovoru se sólistou, věc
v poslední době na festivalových pódiích stále

populárnější. S Martinou Jankovou ji povede
česká moderátorská legenda Jiří Vejvoda.
A právě Jiřímu Vejvodovi bude patřit nedělní matiné. Jeho podmanivě barevný hlas
určitě slyšel každý, ať už z televize, rádia, anebo „živě“ na koncertech či významných společenských akcích. Jiří Vejvoda se za desítky let
působení a práce v médiích stal pojmem. Kladl otázky a vedl rozhovory se stovkami hvězd
různých oborů, spoluvytvářel Hovory z Lán
s Václavem Havlem. V nedělním matiné bude
vzácná příležitost, kdy se úloha obrátí a J. Vejvoda bude ten, kdo se v roli vypravěče podělí
o zážitky třeba z natáčení a příprav proslulého
Novoročního koncertu Vídeňských filharmoniků nebo jaké to je vést rozhovor s Placidem
Domingem.
Přijměte tedy pozvání na koncerty MUSICA Holešov 2016, jejichž cílem je v jedinečném prostředí holešovského zámku prezentovat koncerty té nejvyšší umělecké kvality
a uvádět velké muzikantské osobnosti a hvězdy napříč hudebními žánry. Festival Musica
Holešov pokračuje i v říjnu a listopadu, tyto
koncerty přiblížíme čtenářům v příštím vydání Holešovska.
Karel Košárek

Zlínský kraj si zaslouží více energie a dynamiky, říká Kruliš
Zlínský kraj | Ve Zlíně žije čtrnáctým rokem
a zatímco ostatní mladí lidé z něj většinou utíkají, on právě naopak, utíká z Prahy do našeho kraje.
„Zlínský kraj je mým domovem a patří mu
celé moje srdce. Lidé mě tu přijali za svého
a dnes si málokdo uvědomí, že tu nejsem odjakživa. Velmi citlivě vnímám, že jsou tu pozitivnější a přátelštější lidé než ve zbytku republiky. Proto tu chci prožít celý život,“ říká
čtyřiatřicetiletý Vladimír Kruliš, který v krajských volbách (7. – 8. října 2016) kandiduje jako jednička na kandidátce Strany Práv
Občanů.
Nemáte úplně nezajímavý život, co vás
vlastně přivedlo do Zlína?
Přišel jsem sem na Univerzitu Tomáše Bati
studovat marketingovou komunikaci a teď si
ještě na fakultě managementu a ekonomiky
dokončuji doktorát. Ihned po škole jsem začal podnikat v reklamě, pracoval na Filmových ateliérech ve Zlíně, což byly moje nejlepší „univerzity“.
V roce 2009 mě František Čuba, osobnost, která v životě dokázala neuvěřitelné
věci, seznámil s Milošem Zemanem. Byl jsem
jedním ze zakládajících členů Strany Práv Občanů ve Zlínském kraji. Později jsem objel celou republiku s týmem nadšených kamarádů,
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Zeman. Někdy je to tvrdé a nepopulární, ale
realita mu dosud dala vždy za pravdu. Je mým
vzorem v tom, s jakým nasazením pracuje pro
lidi.

když jsme sbírali podpisy pod petici za přímou volbu prezidenta - díky více než 100 000
podpisů a tlaku na zákonodárce dnes můžeme
všichni volit prezidenta přímo a není to jen na
poslancích a senátorech. Tehdy jsem poznal,
že i běžný člověk může věci měnit, když v ně
věří, bojuje za ně a hlavně je ochotný pro to
něco obětovat.
Stále pracujete pro Miloše Zemana,
máte na starosti organizaci jeho cest po
republice. Jak jej občané vnímají?
Musím říci, že mám srovnání z celé České republiky, ale ve Zlínském kraji je to víc emotivní, vroucné, lidé vnímají Miloše Zemana
jako svého. Občané tu jsou totiž velmi přímí,
řeknou, co si myslí. Stejně tak to dělá i Miloš

Proč jste se rozhodl kandidovat? Mladých lidí v politice moc nenajdeme.
Myslím, že Zlínskému kraji chybí mladí lidé,
kteří nejsou zatížení vazbami z minulosti, nikomu nic nedluží a mají energii i chuť věci
dělat dynamicky. Kandidátka Strany Práv
Občanů je dle mého výborně vyvážený tým
osobností, které pro Zlínský kraj mnoho vykonaly a mají chuť dále pracovat. Velmi si
všech svých kolegů vážím a vážím si také důvěry, kterou mi vyjádřili zařazením na čelo
kandidátky.
Chtěl bych teď Zlínskému kraji vrátit vše, co
mi dal - prací na zastavení odlivu mladých
lidí, zvýšením atraktivity kraje, ochráněním
jeho obyvatel, kultury a zvyků, ale i lepší dopravní dostupností. Lidem v odlehlejších částech kraje chybí slušná práce a přitom jsou
ochotní a zvyklí velmi tvrdě pracovat. Řídím
se heslem “méně mluvit, více dělat” - řeči totiž
nic nezmění. Je na občanech, zda to vidí stejně a svým hlasem mi dají možnost dokázat, že
se tvrdé práce nebojím a chci to dokázat konkrétními výsledky.
(inzerce)
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POLITICKÉ STRANY, SPOLKY

Naše krásná země...
V letošním čase letní dovolené jsme jednoznačně zvolili za místo svého aktivního
odpočinku naši Českou republiku. Důvodů,
proč tomu tak bylo, je několik a jsou různorodé; mezi hlavní však patřila touha poznat místa nám neznámá v naší krásné vlasti. Tentokrát padla volba na oblast Šumavy
a Valašsko – obě oblasti s nádhernými přírodními úkazy, kulturními památkami a zároveň regiony, kde v posledních letech díky
masivním finančním injekcím došlo k výraznému nárůstu kvality v oblasti ubytovacích,
stravovacích a relaxačních zařízení. Při turistických výšlapech k pramenům Vltavy či
k ledovcovým Čertovu či Černému jezeru,
při exkurzích do historických skláren, domácí kovárny či řezbářství anebo při prohlídce
skvostných kostelů, hradů či zámků v Dobré
Vodě, Velharticích či Rábí jsme oba spokojeně konstatovali, že naše volba strávit svůj volný čas se svými rodinami v naší přenádherné
zemi byla správná - a navíc, že šikovný český um, vhodně zvolená strategie při investování a skvělá nabídka kulturních, společenských či sportovních aktivit je našim lidem
stále vlastní.
Jaký závěr plyne z našeho letošního cestování po České republice? Najdete-li při svých

výletech či dovolené podobná skvěle fungující místa, památky či zařízení, nezapomeňte se
zároveň také podívat, kdo tato místa spravuje
a kteří konkrétní lidé jsou pod vašimi pozitivními prožitky podepsáni…

Krásný zbytek léta a co nejpříjemněji strávenou dovolenou vám všem!!!
Mgr. Svatava Ságnerová,
Ing. Jaromír Tomšů,
zastupitelé města Holešov

Dřevěný vláček v Americkém parku
Holešov| Na podzim roku 2015 se mezi členy
spolku Proud Holešov, který se zabývá dobrovolnou obnovou Amerického parku, objevil další nápad na vytvoření atrakce pro děti.
Po více než třech měsících pozvolné práce
v osobním volnu členů spolku se podařilo
v parku na horní dopravní hřiště umístit povedený dřevěný vláček s lokomotivou a třemi
vagonky, který je určený hlavně pro sezení.
Nejvíce náročná část prací byla na samém začátku, kdy se jednalo o transport
dřeva z pily v Martinicích, kde bylo dřevo rozděleno na hlavní potřebné díly a poté
následoval přesun na zahradu člena spolku
k dalšímu opracování. Při výrobě atrakce
byl kladen důraz hlavně na bezpečnost, proto jsou na celém vláčku sraženy ostré hrany,
plochy jsou obroušené, vše je pevně spojeno
a připevněno. Pro delší životnost díla a upoutání pozornosti návštěvníka byl vláček naimpregnován červenou a mahagonovou barvou.
Jednotlivé části vláčku jsou pevně připevněny hluboko do betonové hrany hřiště. Upraven byl i terén za hranou hřiště směrem do
parku, to vše pro bezpečnost a estetiku díla.

20

Samotné menší dokončovací práce ještě zaberou pár hodin, každopádně již dnes je tento malebný a zároveň bytelný vláček hojně
využíván zejména dětmi a dalšími návštěvníky parku k pohodlnému posezení. Odhadem
se na vláček posadí 15 až 18 dětí. Z akce Milion města Holešov spolek Proud letos získat
finanční dotaci na svou činnost 15 tisíc Kč,
z čehož na tuto atrakci bylo proinvestováno
cca 9.600 korun. Nově byly na dalších místech instalovány dvě lavice na sezení a další dvě ještě přibydou v zadní části u okrasné

skalky. Poděkování patří všem členům spolku, kteří se do akce zapojili, dále také pile
W. M Martinice za její ochotu a preciznost.
Ovšem největší poděkování patří hlavnímu
konstruktérovi a organizátorovi celého projektu panu Ing. Josefu Havlíkovi, který svou
poctivou prací a vytrvalostí vytvořil další zajímavý prvek pro občany Holešova.

Předseda spolku Proud
Bc. Jakub Nevřala

Holešovsko

„Jsem rád, že si nás město všimlo“
Holešov | Slouží jedenáct let v armádě, pomáhá vojákům vyrovnávat se s jejich náročným povoláním a posláním a trénuje bojové
sporty. Řeč je o kapitánu Mgr. Petru Osokinovi, který letos získal Cenu města Holešova v kategorii trenér či organizační pracovník
města Holešova.
Čtyřiatřicetiletý muž je válečným veteránem z Afghánistánu, pracuje jako vojenský
psycholog a jeho koníčkem je trénování kickboxu a thajského boxu. Tvrdému muži před
rokem změnila život jedna událost – narození
syna Maxima.
A jak se vlastně dostal k armádě? „Byl to
rok 2005, kdy byla zrušená povinna vojenská služba a armáda začala hodně nabírat. Já
jsem v té době nedostudoval jednu vysokou
školu a armáda tehdy nabízela dobré možnosti i dobré finanční ohodnocení na tu dobu. To
byl jeden impuls a musím říct, že mne vždycky lákal adrenalin,“ vzpomíná Petr Osokin.
Bez problémů prošel sítem zdravotních, psychologických a fyzických testů. Nastoupil
k armádě a sloužil šest let u bojových jednotek. „To už jsem litoval, že jsem nedostudoval vysokou školu, tak jsem se pustil do studií
psychologie,“ vysvětluje Petr Osokin, jak se
z něj stal vojenský psycholog, momentálně pro sedmou mechanizovanou brigádu
a všechny její čtyři prapory, které jsou v Hranicích, Přáslavicích a Bučovicích.
Za jedenáct let v armádě za sebou máte
asi řadu cvičení a mise…
Na misi jsem byl v Afghánistánu. Jinak co se
týká cvičení, tak jsem byl v Německu na jedné americké základně, byl jsem i na cvičeních
na území České republiky v rámci spolupráce
s jinými armádami - dělal jsem také překladatele Britům, kteří tu zrovna byli.

a kluci na sobě mají dvacetikilovou výstroj.
Když zapadne slunce, teplota naopak klesne
třeba na deset stupňů. Je to čtyřicetistupňový
rozdíl každý den a to je na organismus nápor.
Roli hraje také odloučení od rodiny, po určité době může nastat ponorka. Největší stresor
je samozřejmě ohrožení života. Tohle všechno na člověka působí a čím déle, tím větší to
má odezvu.
A po návratu?
I pak s nimi pracujeme. Stane se, že člověk nějakou dobu po návratu nemá úplně běžné reakce jako ostatní lidé v civilu. Většinou to pramení z toho, že byl půl roku ve střehu. Kluci
bývají zrychlenější, podrážděnější nebo například mluví nahlas. Jsou to věci, co se tak
do tří měsíců srovnají. Ale to je z hlediska psychologie přirozená reakce.

Během mise v Afghánistánu už jste pracoval jako vojenský psycholog… Co to
obnášelo?
Nasazení ve vojenských operacích je jedno ze stěžejních témat vojenské psychologie
a to hlavní, co lidi ovlivňuje a formuje. Připravujeme vojáky před výjezdem, připravujeme
pro ně přednášky a různá cvičení a pracujeme také s jejich rodinami, protože půlroční
odloučení je dost těžké z hlediska rodinných
vztahů. A při samotné misi hraje roli spousta
faktorů: klimatické podmínky, kulturní odlišnosti, sociální interakce... Málokdo si uvědomuje, jak to na člověka působí, když je v tom
dlouhodobě. Kábul se rozkládá v nadmořské výšce dva tisíce metrů nad mořem, což je
výš než naše Sněžka, kolem jsou čtyřtisícovky, přes léto je tam padesát stupňů ve stínu

Získal jste Cenu města Holešova v kategorii trenér či organizační pracovník.
Co to pro vás znamená?
Mám z toho radost, protože náš sport není
úplně rozšířený. Na druhou stranu má tento sport celkově v České republice obrovské
úspěchy, ale nejsou tak mediálně protežované jako třeba fotbal. Když ale vidím, kolik peněz dostávají fotbalisté, kolikátí jsou jako reprezentace ve světovém žebříčku a porovnám
to s tím, kde jsou naši kluci, že máme spousty mistrů, a to je tu thajský box teprve 25 let,
tak je mi to někdy líto. Mrzí mě, že není větší
podpora pro tento sport, i když se to postupně
lepší. Proto jsem byl rád, že si město všimlo,
že pracujeme s mládeží. Za poslední tři roky
máme tři různé mistry republiky a to vypovídá o určité kvalitě.
Jana Rohanová
Celý rozhovor na www.holesov.cz

Každý může pomáhat...
Holešov| Je tvrdou realitou dneška, že žijeme v době, která není nikterak vstřícná
k lidem s jakoukoliv odlišností, být jiný intelektem, tělesnou či psychickou stránkou
znamená být jiný nežli většinová společnost
uznává - být handicapovaný…
Co je to vlastně handicap? Toto slovo vyjadřuje absenci tělesné nebo duševní funkce,
což snižuje možnost uplatnění jedince v zaměstnání, rodině nebo jiné sféře společenského života. Zjednodušeně handicap znamená
znevýhodnění, jež člověku znemožňuje naplnit roli, která je pro něj normální (s přihlédnutím k věku, pohlaví atd.), přitom úroveň
handicapu je u každého člověka s daným postižením velmi individuální.
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Každý z nás má ve svém okolí handicapovaného člověka, proto se naskýtá jednoduchá
otázka: je naše společnost, její nastavený systém a my sami vůči handicapovaným lidem
tolerantní a umožňuje jim nenásilným legálním způsobem začlenění do běžného života?
Každý si odpovězme sám za sebe a svou odpověď si po svém odůvodněme…
V roce 2011 probíhaly sbírkové aktivity
spolku Každý může pomáhat mj. na zajištění finančních pomůcek pro nemocnou Moničku z Holešovska (jména z pochopitelných
důvodů neuvádíme). Tatáž holčička, resp. její
rodiče nabídli našemu spolku multifunkční polohovací kočár Kimba Spring, který již
Monička nepoužívá. Ve spolupráci s obecně

prospěšnou společností Auxilium ze Vsetína se v brzké době podařilo vytipovat na Valašsku potřebného čtyřletého Adámka, pro
jehož rodinu by zakoupení zdravotního kočárku bylo finančně nedostupné. V prvním
srpnovém týdnu byla tato speciální pomůcka
předána rodině handicapovaného chlapečka
s prostým přáním: ať kočárek Adámkovi pomůže co nejvíce překonávat nesnáze, které mu jeho zdravotní omezení připravilo,
a nechť mu umožní kontakt s dalšími dětmi...
Děkuji Moničce a jejím rodičům a všem,
kdo přispěli finančně na zakoupení kočárku.
Mgr. Svatava Ságnerová
Spolek Každý může pomáhat
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Lambert Klabusay, osobnost mnoha zájmů

Mnohé návštěvníky našeho města zaujme
při prohlídce náměstí Dr. E. Beneše jednopatrový dům č. 13 se secesním průčelím a arkýřem, jehož podoba vznikla několikanásobnou
přestavbou staršího stavení. V letech 19071921 zde žil významný moravský tiskař Lambert Klabusay, který svůj umělecký grafický
závod dovedl k vysoké profesionální a umělecké úrovni. Závod vynikal především výbornou úrovní litografie, která v oblasti tehdejší užité grafiky daleko překročila hranice
Rakouska-Uherska.
Lambert Klabusay se narodil v Holešově
17. září 1856. Po studiích na reálce u kroměřížských piaristů se vyučil litografem ve Vídni
a své vědomosti a dovednosti si dále rozšířil
v odborných kurzech pořádaných technologickým muzeem a vídeňskou uměleckou akademií. Jako samostatný litograf pak pracoval v nejpřednějších tiskařských závodech ve
Vídni, např. u fy Spiess & Comp. nebo Hölzl,
u které tiskl společně se slavným francouzským tiskařem Berengerem barvotiskové biblické obrazy. Získané znalosti a dovednosti využil v rámci vojenské služby, kde byl přidělen

ZO ČZS v Holešově se sídlem v Dlažánkách
321 nabízí k pronájmu nebytový
objekt (hospůdka Na Kopečku)
vhodný k podnikání.
Bližší informace na tel.:
603 814 515 nebo 728 402 273
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do zvláštního zeměpisného letového oddělení, s nímž se dostal až do Dalmácie. Díky svým
výborným výsledkům dostal nabídku zřídit
samostatný grafický závod ve Fiume, ale nakonec převážila touha vrátit se domů do rodného Holešova. Zde si v r. 1881 zřídil malou
ruční tiskárnu v Kroměřížské ulici (dnešní Palackého třídě, přes silnici od ČSOB). Postupně
zdokonaloval svůj závod a vybavoval jej nejnovějšími stroji. Roku 1891 přestěhoval svůj
závod do větších prostor obecního domu č.
10 na tehdejším náměstí (později byla v těchto místech Tučkova tiskárna). Tenkrát rozšířil svou nabídku produkce, která zahrnovala
litografii, chemigrafii, heliogravuru, fotografii a zvětšování, světlotisk, fotolitografii nebo
trojbarevnou reprodukci, tisk, knihtiskárnu,
stereotypii a knihařství. Závod vynikal především skvělou úrovní litografie, kterou využívalo mnoho našich předních malířů a grafiků
(Kašpar, Ondrúšek, Úprka, Köhler aj.) a prorazila daleko za hranice Rakouska-Uherska
(do Holandska, Jugoslávie aj.). Kromě trvalé
technické modernizace závodu novými stroji posílal Klabusay své nejlepší pracovníky na
zahraniční grafické školy a k zaučení u předních tiskařů. Jeden z jeho odchovanců – Jindřich Hradil, absolvent grafické školy v Lipsku,
se stal později ředitelem závodu.
Vedle svého úsilí o prosperitu a zdokonalování svého závodu se Klabusay ihned po
návratu do Holešova zapojil do veřejného života města. Nejvíce aktivit věnoval rozvoji živnostenského hnutí a stal se spoluzakladatelem živnostenské strany. Od roku 1897
vydával první živnostenský časopis „Řemeslnicko-živnostenské listy“, ve kterém svými
nadšenými články probouzel řady strnulých
živnostníků k práci. Ale byl aktivní i v dalších holešovských spolcích, např. ve Slovanském politickém spolku, pěveckém spolku
Podhoran, Občanské besedě, zastával funkci
místopředsedy výstavního výboru Krajinské

hanácko-valašské výstavy, konané v Holešově roku 1914. Když byl po ukončení 1. světové
války ustaven v Holešově 28. října 1918 osmnáctičlenný Národní výbor, složený po třech
zástupcích ze všech politických stran, Lambert Klabusay byl do něho delegován za stranu živnostenskou a byl zvolen jedním z místopředsedů. Až do konce svého života obětavě
usiloval o odborné vzdělání a mravní výchovu
svého tiskařského dorostu.
V roce 1907 Klabusay prodal tiskárnu
a nadále se věnoval pouze vedení litografického závodu, který přestěhoval do vlastního domu č. 13 na náměstí Dr. Beneše a rozšířil přístavbou provozních objektů ve dvoře.
V době největšího rozvoje závodu vypukla světová válka, která krutě postihla Klabusayův
závod odchodem odborně vyškoleného personálu na frontu, který se nedal nahradit. Navíc
byl Klabusay postižen těžkou a vleklou nemocí, která jej přinutila předat závod mladším
spolupracovníkům. Ještě za svého života v roce 1919 – vytvořil Klabusay ze svého podniku společnost s ručením omezeným, které
prodal závod a stal se v ní veřejným společníkem i se svým odchovancem Jindřichem Hradilem, který působil dále jako ředitel firmy
a zdárně ji rozšiřoval.
Dne 29. září 1921 Lambert Klabusay v Holešově zemřel ve věku 65 let. Byl pohřben na
holešovském hřbitově nedaleko ústředního
kamenného kříže. Mohutný náhrobek s faksimilií jeho podpisu zdobí nahoře malý keramický mozaikový obrázek jeho přítele, akademického malíře Jano Köhlera, znázorňující
Pannu Marii s Ježíškem.

(Článkem připomínáme dvě letošní zářijová
výročí Lamberta Klabusaye – 160 let od jeho
narození a 95 let od jeho úmrtí)
Ing. František Rafaja

Holešovsko

Holešovské hopsání 2016
Holešov| Poslední červencovou sobotu se
v Holešově konal již 7. ročník agility závodu
Holešovské hopsání 2016. Tato soutěž spadá mezi neoficiální závody, tím pádem mohla být pravidla soutěže na rozdíl od oficiálních
závodů mírně upravena. Díky tomu si závodní atmosféru mohli přijet vyzkoušet i začátečníci, kteří ještě neběhají na plné výšce překážek. Zařazen byl také závod pro štěňata, který
zahrnoval pouze dva běhy složené jen z tunelů. Aby si závod mohli užít i psí veteráni, kteří mají již svou závodní kariéru za sebou, byla
otevřena kategorie i pro ně, se sníženými překážkami. Samozřejmě nechyběla ani kategorie ostřílených závodníků, kteří se již účastní
oficiálních závodů. Celkem se na letošní ročník sjelo přes 60 účastníků. Závody posuzovala již podruhé reprezentantka ze Slovenska
Katarina Suchovská.
Diváci zde mohli vidět širokou škálu plemen, od tradičních sportovních, jako jsou například border collie a teriéři, až po malinkou
čivavu, která neváží ani 2 kg. Všichni závodníci předvedli moc hezké výkony, počasí bylo
poněkud teplejší, ale všechno proběhlo bez
problémů. Doufáme, že si závodníci kromě
věcných cen od sponzorů odvezli i hezký zážitek a načerpali nové zkušenosti. Děkujeme
zúčastněným a všem, kteří se na této tradiční
akci podíleli a budeme se těšit na další ročník.
Zvláštní poděkování patří sponzorům závodu: Město Holešov, První bystřická investiční s.r.o., Krmiva Hulín, Orion Pharma, Psí
Kusy, H&B, Metroflora, Zoologická zahrada
Hodonín, Kadeřnický a kosmetický salon EF
Kroměříž, UniCredit leasing a.s., Levné mytí
aut s.r.o.
Pavel Bránka

Mimořádný zážitek...
Holešov | Sobota 30. července se zdá být
obyčejným letním dnem. Prázdniny jsou na
vrcholu, vzduch se tetelí teplem. Člověk by čekal, že se nic zvláštního nestane - slunce svítí, možná bude trochu pršet, zámek je krásný a park s jezírky rovněž. Věci jsou, jak mají
být.... A potom se to stane. Na nádvoři holešovského zámku zazní jazz. Rázem se z obyčejné soboty stane sváteční den plný hudby.
Big Band Josefa Hájka s bohatým obsazením
nástrojů zahájí koncert. Orchestr pluje melodiemi, někde v dálce, a přitom docela blízko
je cítit New Orleans, z nebe přikyvuje Duke
Elington a široce se usmívá Ella Fitzerald. Je
to radost, pohoda, záchvěv štěstí... A potom
přichází legenda - šarmantní, uvolněný a příjemně naladěný Peter Lipa. Uvádí standardy,
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vypráví o jejich vzniku, o autorech, o slavných interpretech. A především zpívá. Zážitek
z jeho vystoupení je mimořádný. Stejně mimořádné je jeho souznění s orchestrem, který si spolupráci zjevně užívá. Vždyť je to jejich Peter Lipa, vrací se k nim do Holešova,
prostě k nim patří. Souhra, vzájemný respekt,
naslouchání. A také výborná dramaturgie
programu, řazení písní, orchestrálky. A překvapení - přibližně v polovině koncertu přichází na jeviště sólistka orchestru Petra Kuciánová. Skvěle vystřihne slavnou Slunečnici
od Inky Zemánkové, Loudá se půlměsíc Marty Kubišové a své krátké vystoupení korunuje vskutku královsky - zazpívá nejsilnější šanson Edith Piaf - Ničeho nelituji. Mráz běhá
po zádech. Orchestr i v tomto případě slouží

hudbě, písně mají výborná aranžmá, zpěvačka dramatický a jistý hlas. Po Edith Piaf přichází uklidňující orchestrálka v bravurním
provedení Big Bandu.
Druhá část koncertu opět patří Peteru
Lipovi. Posloucháme příběhy, krásné písně,
okouzluje nás charismatická osobnost. Vynikající zpěvák, vypravěč, člověk. A nezapomeňme ocenit orchestr, na který může být
Holešov hrdý. Šťavnatý projev, souhra, výborní solisté, radost z hraní.
A to se zdálo, že to bude obyčejná sobota. Tak to tedy ne, byl to mimořádný zážitek,
je třeba dodat, že v rámci Festivalu židovské
kultury. Dík patří muzikantům, zpěvákům
a pořadatelům.
R. Juřička
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POZVÁNKY

70 let spolku zahrádkářů v Holešově

Klub českých turistů Holešov spolu
s oddílem KČT TOM Medvědí stopa vás
tímto zve na 47. ročník
tradičního putování

„Holešovská 50ka rusavskými
kotáry na kole i pěšky“,
pořádaný dne 10. září 2016
za podpory MÚ Holešov, Sokola Holešov,
Oborové zdravotní pojišťovny a. s. a firmy
JACOM s. r. o., Holešov
Pěšky: 50, 35, 25, 18, 10 km
Na kole: 50, 25 km
Informace: ing. František Hostaša,
Tyršova 1479,
769 01 Holešov,
mobil: 604/465413
e-mail: f.hostasa@email.cz

Holešov| Už v červnu roku 1946 se utvořil
přípravný výbor, který si vzal za úkol ustanovit v Holešově pobočku Svazu zahrádkářů
v Praze.
1. předsedou se stal přítel Vincenc Krejcárek, nadšený zahrádkář - řídící v. v., jeho zástupcem a místopředsedou byl zvolen přítel
František Janča - dílovedoucí v dřevoprůmyslu.
Další nadšenci zakládající odbočku svazu byli: Jindřich Utěkal, Oldřich Hanuš, Karel
Ondruška, František Sýkora, Metod Mužik,
Vladimír Pecha.
V tomtéž roce už spolek čítá 17 členů,
v roce 1947 30 členů, v roce 1946 69 členů.
Roku 1964 je to již 370 členů s výměrou 48 ha
zahrad, které obhospodařovali.
Tyto a další údaje o historii a práci zahrádkářského spolku se dotčeme v kronice

nádherným písmem i slohem psané od roku
1950 panem Josefem Hačeckým.
Na tuto i další naše kroniky, fotoalba z výstav a akcí dnešní ZO ČZS v Holešově se můžete podívat současně s vystaveným ovocem
a zeleninou během podzimní výstavy ve dnech
od 30. 9. do 2. 10. 2016 v prostorách 1. patra
holešovského zámku. Výstava bude otevřena
denně od 9 do 17 h.
Na této výstavě budou i naši odborní instruktoři, kteří vám poradí s pěstováním
a ošetřováním vašich zahrádek a rostlin na
nich. Nebudou chybět ani hádanky a záhady
k řešení pro malé a mladé návštěvníky výstavy.
Přijďte se podívat, porovnat vaši úrodu, podpořit a možná se i přidat k nám zahrádkářům.
K návštěvě vás zve
Výbor ZO ČZS Holešov

Krteček a jeho kamarádi v MC Srdíčko
Holešov| Ve třetím červencovém týdnu se
v MC Srdíčko sešla parta 17 dětí, aby prožily zajímavá dopoledne s Krtečkem a jeho kamarády. Po celý týden byl pro děti připraven
program, který svou pestrostí lákal prožít
nová dobrodružství. Děti se seznámily s novými kamarády, k nimž jistě patří i psí kamarádka Clei, která nám se svojí trenérkou
předvedla krásné vystoupení agility. V dalších dnech děti hledaly poklad v zámecké
zahradě, dováděly a soutěžily na karnevale, upekly si perníkové lízátko, které i krásně nazdobily, a naše týdenní dobrodružství
zakončily na plaveckém bazéně. Protože byl
tábor určen především pro děti předškolního věku, učily se děti také správnému sezení při práci, upevňovaly si základy slušného chování, připomněly si zásady správného
stolování, učily se samostatnosti i vzájemné spolupráci. Na památku si odnesly originální sborníček, ve kterém měly uloženy
své zdařilé výtvarné práce a pracovní listy
a také krásného usměvavého Krtečka. Věřím,
že si děti dopoledne v mateřském centru užily a budou na chvíle prožité se svými kamarády rády vzpomínat. Ráda bych poděkovala
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vedoucí MC paní Evě Fuksové za přípravu
pomůcek, odměn a vyřízení veškerých organizačních záležitostí. Paní Anně Ponížilové patří poděkování za ochotnou spolupráci a velké poděkování si zaslouží i tři šikovné
studentky M. Fuksová, A. Hendrychová

a E. Jiroušková, které nám byly při práci
s dětmi velkou oporou.
Na další vzájemná setkávání s dětmi i rodiči
se za kolektiv mateřského centra těší
K. Jarkovská Němečková

Holešovsko

Úspěchy dětí výtvarného oboru ZUŠ
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlásily soutěž Karel
IV. Očima dětí, které se zúčastnily děti nejen z České republiky, ale i z Anglie, Arménie,
Austrálie, Belgie, Brazílie, Chorvatska, Irska,
Itálie, Lucemburska, Německa, Nového Zélandu, Saúdské Arábie, Slovenska, Ukrajiny,
USA a dalších zemí. Na vernisáži 16. 6. 2016
byla oceněna žákyně ZUŠ F. X. Richtera Daniela Nedbalová, která získala v obrovské konkurenci krásné 2. místo a Natálie Hrudíková
čestné uznání. Ceny předávala ministryně
školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., a ředitelka PhDr. Markéta Pánková.

V mezinárodní výtvarné soutěži Lidice
2016 získali ocenění M. Smažilová, T. Sabová,
D. Pělucha a T. Dědičík. Soutěže se zúčastnilo
18 075 dětí ze 77 zemí světa.

Omladina při oslavách železnice

Přidejte se k nám!

Pohodové léto znamená pro každého
z nás něco trošku odlišného. Pro Martěnickou
omladinu ale byla polovina měsíce července
naplněna dvěma vystoupeními, a to v družební obci Martinice v Krkonoších ve dnech 16. až
17. července 2016 při příležitosti oslav uplynutí 70 let od prohlášení železniční stanice
Martinice v Krkonoších kulturní památkou.
Při celodenním programu, který probíhal na vlakovém nádraží, se představily vlakové soupravy všeho druhu od parní lokomotivy až po dnešní pendolino. Taktéž nechyběla
výstava, ukázka práce na železnici v dobových
krojích a dorazil i hrabě František Jan Harach (zakladatel železnice) se svou chotí nebo
bájný Krakonoš ve vší parádě.
Slavnost zpestřily hudební kapely, mažoretky z Rokytnice a samozřejmě i dospělá
Martěnská omladina se svým hodinovým programem. Upoutala pozornost nejenom svým
vystoupením, ale i kroji, na které nejsou tamní občané zvyklí a tato tradice je pro ně vcelku
neznámá, a tak jistě přispěla k dobré prezentaci hanáckého folkloru v Krkonoších. Velmi
bohaté občerstvení a pěkné slunečné počasí
jistě přispělo k této martěnické slavnosti.

V další mezinárodní konkurenci uspěli
naši žáci na XXII. Bienále fantazie v Turčianské galerii v Martine. Bienále se účastnily děti
z 33 zemí. Čestné uznání získaly L. Navrátilová, A. Pátková, V. Ondruchová, B. Kučerová,
M. Vybíralová, F. Miklendová a M. Jurčáková
Všem oceněným blahopřejeme.
Karel Jákobek

Druhé naše vystoupení v měsíci červenci
se uskutečnilo 24. července, kdy se Martěnická omladina zúčastnila v Němčicích nad Hanou hodů, a to položením kytice na hrob zakladatelky souboru Pantlék paní Kostkové,
a pak navštívila společnou mši svatou v tamějším kostele.
Odpolední program se uskutečnil ve farní zahradě a pro tento účel byl připravený na
motivy pohádky „Haná a Romža“, ve které vystoupily všechny čtyři zúčastněné soubory.
Za naše sdružení vystoupila malá Omladinka - maminky se svými dětmi pod tanečním
pásmem „My jsme děti hravé“. Omladinka
upoutala svým vystoupením, hravostí či pohybovou choreografií všechny přítomné diváky, za což byla odměněna zaslouženým potleskem a nějakou tou sladkostí.
Celodenní program byl pak ukončen
společným tancem hanácké besedy, kde vystoupili i dospělí členové souboru Omladina
a k poslechu a tanci na závěr vyhrávala cimbálová muzika Ječmínek do pozdních večerních hodin.
VO
Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040
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Kulturní sdružení Omladina Martinice přijme do svých řad nové členy souboru. Pod vedením odborného choreografa nacvičujeme nové pásmo lidových
tanců na nadcházející sezónu 2017.
Všichni zájemci, kteří mají chuť obohatit svou pohybovou činnost, užít si kulturní vyžití, ale také se stát součástí našeho sdružení, ať neváhají a připojí se
k nám. Věk není rozhodující. Začínáme
v měsíci září.
Kontakt na tel..: 605 247 913 případně
na 603 513 096.

až

1500,- Kč
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Výročí - září 2016

17. 9. 1856

3. 9. 1951

23. 9. 1981

6. 9. 2001

10. 9. 1986

Narozen ZAPLETAL, Zdeněk, spisovatel, vystudoval
Farmaceutickou fakultu UK v Bratislavě, pracoval jako lékárník v Holešově. Od r. 1986 se živí literaturou a příležitostnými zaměstnáními v nakladatelství a rozhlase. Autor
autobiograficky laděných próz o studentském mládí a prvních krocích mladých lidí v zaměstnání.
Zemřel DANĚK, František, povoláním holič, za protektorátu začal hrát v hotelu Přerov v Holešově (dnešní školní jídelna). Odehrál bezpočet rolí a roliček, např. černošského čeledína Grookse v Steinbeckově dramatu „O myších a lidech“,
venkovského prosťáčka Zmotala v Moliérově hře „Chudák
manžel“, pohádky pro děti. Zahrál si přes 150 rolí. Je nositelem Zlatého odznaku J. K. Tyla (* 1927) – 15. výročí úmrtí.
Zemřel HADRAVSKÝ, Adolf, archivář, vyučen drogistou, zaměstnán ve Vizovicích, později pracoval jako soudní
kancelářský praktikant Okresního soudu v Holešově, Krajského soudu v Uherském Hradišti, Okresního soudu v Uherském Brodě, později účetní v Holešově (naposledy u Čsl. stavebních závodů). 1962-1974 samostatný archivář Okresního
archivu Kroměříž se sídlem v Holešově. Působil v holešovských kapelách a symfonických tělesech, v nichž hrál na housle. Se Stanislavem Bártkem napsal „Archiv města Holešova
1851-1945“ (* 16. 6. 1908 v Mohelnici) – 30. výročí úmrtí

PROVOZ TYMY
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí – pátek 8.00 –
18.00, Kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis,
trampolína, nájem tělocvičny: objednávky tělocvičny dle předchozí telefonické domluvy minimálně den předem, objednávky v kanceláři či na
tel.: 573 39 69 28, 734 358 563
JIŽ PROBÍHÁ ZÁPIS DO KROUŽKŮ
NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017, bližší informace
v kanceláři TYMY a na www.tymycentrum.cz,
od 1. září bude zápis do kroužků probíhat každý všední den od 8.00 do 18.00 (pro přihlášené
do konce září máme překvapení!!!)
PROVOZNÍ DOBA ICM o prázdninách od 12.00
do 16.00 (kontakt 734358563)
SRPEN
28. 8. Loučení s prázdninami - od 15.00 na Holešovském zámku, hry, soutěže, skákací hrad
ZÁŘÍ
6. 9. Den otevřených dveří u Debrujárů v TYMY
– od 15. 30 do 17.00
8.9. Den otevřených dveří ve výtvarné dílně – do
15.30 do 17.00
9. 9. – 10. 9. Potáborové setkání s přespáním –
od 16.00 Indiánskou stezkou a Léto s tancem, od
17.00 tábory Retaso /možnost přespání v TYMY/
10. 9. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V TYMY – od
10.00 do 12.00 a od 15.00 do 18.00, informace
ke kroužkům, přihlášky, hrad zdarma
12. 9. Den otevřených dvěří na ul. Pivovarská č.
1419 – od 13.00 do 17.00
16. 9. Den otevřených dvěří na ul. Pivovarská č.
1419 – od 9.00 do 12.00
19. – 23. 9. Srdíčkové dny – veřejná sbírka o. s.
Život dětem
23. 9. Premedical - možnost vyšetření od 9.00
do 20.00, informace a přihlášky v TYMY
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30. 9. 1941

Narozen KLABUSAY, Lambert, litograf a tiskař, v Holešově si otevřel knihkupectví a soustředil kolem sebe kulturní dění města, které sám podněcoval.
Zemřela MAJETIČOVÁ, Libuše, propagátorka historie Holešova a okolí, pracovala jako ředitelka Městské
knihovny v Holešově. Uskutečnila řadu přednášek o pověstech Holešova a okolí. Podílela se na oslavách 700. let
města Holešova, byla členkou kulturní a památkové komise. Jako členka Divadla 6. května v Holešově vytvořila mnoho úspěšných ochotnických rolí (* 29. 7. 1920 v Holešově)
– 35. výročí úmrtí
Zemřel GROH, Vladimír, PhDr., docent řeckých
a římských dějin na Karlově univerzitě v Praze, od r. 1926
profesor univerzity v Brně, napsal několik studií o Římě,
kde také studoval. Autor vědecké příručky „Starověk I.
Dějiny Blízkého východu a řeckých počátků“ (1935). Jeho
dílo, psané česky i italsky, obsáhlo 170 větších i menších
prací. Podílel se na zpracování mnoha hesel do „Ottova slovníku naučného nové doby“ a publikace „Tvůrcové
dějin“. Založil populárně vědecký časopis „Věda a život“
(1934). Věnoval mnoho úsilí o zřízení Hanácko-valašského krajinského muzea v Holešově. 30. září 1941 zastřelen gestapem v Kounicových kolejích v Brně. Na jeho památku je pojmenována jeho jménem ulice v Holešově
a instalována pamětní deska. (* 26. 1. 1895 v Holešově) –
75. výročí úmrtí

23. – 24. 9. Noční deskohraní - od 18.00, cena:
100,- Kč pro členy Deskohraní, 150,- Kč ostatní,
večer s deskovými hrami a nejen to…, přihlášky
do 20. 9.
22. 9. Den bez aut – od 15.00 na cyklostezce ve
Všetulích, dopoledne pro žáky ZŠ
Plán na měsíc září bude v srpnu upřesněn
a doplněn
PŘIHLÁŠKY DO KROUŽKŮ JSOU
K DISPOZICI V KANCELÁŘI
SVČ – TYMY NÁBOROVÉ HODINY
DO KROUŽKŮ
5. 9. Harmonizační cvičení s Helenkou (Kuchařová) v 10.00
6. 9. Cvičení pro žabky v 10.00
6. 9. Jumping trampolínky – děti v 15.00
6. 9. Babydance v 15.30
6. 9. Florbal v 16.00
6. 9. Keyboard v 16.00
6. 9. Hip hop v 16.30
6. 9. Badminton v 17.00
6. 9. Jóga s Helenkou – DUHA v 17.00
7. 9. Mladý kutil v 15.00
7. 9. Sportovní aerobik v 15.30
7. 9. Taneční přípravka (Starečková)
v 16.00
8. 9. Mladý včelařík v 15.00
8. 9. Happydance v 15.30
8. 9. Zrníčko (Syřenová) v 16.00
8. 9. Sundance v 16.30
9. 9. Zdravé pískání ve 14.00
9. 9. Mladý cestovatel v 15.00
9. 9. Základy sportovní gymnastiky v 15.00
9. 9. Znakový jazyk – děti v 15.00
9. 9. Břišní tance (Hudečková) v 15.30
9. 9. Znakový jazyk – dospělí v 16.30
9. 9. Lat. – am. tance (Hudečková) v 16.30
9. 9. Break dance v 17.30
9. 9. Parkour v 18.00

12. 9. Máme rádi zvířata (zoologie pro předškoláky) ve14.30
12. 9. Pohybovky pro nejmenší – PIVOVARSKÁ
v 15.00
12. 9. Anglická školička v 15.30
12. 9. Fotbaloví benjamínci v 15.30
12. 9. Pom-pony – PIVOVARSKÁ v 16.00
12. 9. Pidilidi v 16.30
12. 9. Bojové umění v 16.30
12. 9. balet – PIVOVARSKÁ v 17.00
12. 9. Keramika pro pokročilé v 17.30
13. 9. Debrujáři ve 14.00 (doprovod z družiny)
13. 9. Táborová kytara v 15.00
13. 9. Zoologický kroužek (zoologie pro školáky)
v 15.30
14. 9. Youtubeři ve14.30
14. 9. Prostřeno, Kluci v akci (vaření zábavnou
formou) v 15.00
14. 9. Barvička v 16.00
15. 9. Atletická školička v 15.30
15. 9. Zprávičky aneb mladý reportér v 16.00
15. 9. Stolní tenis v 16.00
16. 9. Výtvarná dílna (školáci) – PIVOVARSKÁ
ve 13.30 (doprovod z družiny)
16. 9. Paletka (předškoláci) – PIVOVARSKÁ
v 15.30
16. 9. Mladý rybář v 16.00
19. 9. Barevný svět ve 14.30
(doprovod z družiny)
19. 9. Angličtina pro mírně pokročilé (Strýčková) v 17.00
22. 9. Jóga s Danou – DUHA (Šidlíková) ve 13.30
22. 9. Základy keramické tvorby v 16.00
26. 9. Jóga pro děti 16.30
28. 9. Keramika pro školáky – PIVOVARSKÁ
(1x14) ve 14.00 (doprovod z družiny)
3. 10. Jóga pro děti (Hloušková) v 16.30
3. 10. Jógalates (Hloušková) v 17.45
4. 10. Jóga pro ženy (Šíblová) v 18.00
5. 10 Pilates (Hloušková) v 16.30
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Foto | Milen Jonák

Karel Košárek uvádí VII. ročník hudebního festivalu
pod záštitou starosty Holešova Mgr. Rudolfa Seiferta

22. září
čtvrtek 19:30
C

M

24. září
sobota 19:30

MY

25. září
neděle 11:00

CY

CMY

K

Ohňostroj melodií a rytmů

Velká hudební slavnost s Pavlem Šporclem v české premiéře strhujícího koncertu "Sarikiz".

Lidová poezie v písni
evropské putování Martiny Jankové
Repríza recitalu světoznámé sopranistky Martiny Jankové z letošního festivalu Pražské jaro.

Y

CM

MUSICA HOLEŠOV 2016

29. říjen
sobota 19:30

Příběhy v tónině života
Matiné s Jiřím Vejvodou o hudbě, médiích a světě kolem nás

Dagmar Pecková a hudební sny
Koncert ke státnímu svátku

Dagmar Pecková, zpěv, Filharmonie B.Martinů a dirigent Andrea Fornachiari v písních Gustava
Mahlera a Richarda Wagnera.

4. listopad
pátek 19:30

Melanie Scholtz a Adam Ben Ezra
Jazzové souznění tří kontinentů

Koncerty se mohou uskutečňovat díky podpoře Ministerstva kultury ČR a města Holešova

Předprodej vstupenek:
Informační centrum Zámek Holešov, tel.: 571 160 880
V síti Ticketportal na www.tickeportal.cz nebo na tel.: 222 246 283

Srpen 2016

www.musicaholesov.cz
MUSICA HOLEŠOV
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Kulturní servis
HUDBA
26. srpna

Rockové nádvoří
(20:00, zámecké nádvoří)

8. září

Open Air koncert
Frank Sinatra Forever
(19:00, zámecké nádvoří)
Festival MUSICA HOLEŠOV

22. září

Ohňostroj melodií a rytmů

Dožínky mikroregionu Holešovsko 3. a 4. září 2016

(19:30 zámek)
24. září

Lidové poezie v písni
- evropské putování
Martiny Jankové
(19:30, zámek)

25. září

Příběhy v tónině života
(11:00)

VÝSTAVY
1. 7. - 25. 9.

Letní iluze XIV.
(zadní sály zámku)

do 2. října

Výstava historických
kočárků
(zámecká galerie)

do 2. října

Grafiky Jiřího Anderleho
(New Drive Club)

do 2. října

Čeští ilustrátoři
Holešov 2016
(zámecká galerie)

do 2. října

Boris Jirků Obrazy XXXL
(zámecká galerie)

do 2. října

Malovaný zámek
(arkády zámku)

do 31. srpna Město a móda
(knihovna)

OSTATNÍ
Dožínky mikroregionu
3. září

Dožínková veselice
(15:00, nádvoří zámku)

4. září

Dožínky mikroregionu
(9:00 - 18:00,
Smetanovy sady)

27. srpna

Woodstock Žopy 2016

do 30. září

Otevřené brány

Holešovsko
REGIONÁLNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA HOLEŠOVA 
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