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Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

Přijďte do kina na zámecké nádvoří
Chystáme židovský festival
Dožínky mikroregionu 2017

Setkání veteránů 2017

Foto | Jana Rohanová
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ÚVODNÍK STAROSTY

Rozmarné léto – doprava, investice, sucho,
ale i prázdninový čas…
Vážení Holešováci a návštěvníci našeho krásného
města,
podobně, jako tomu bylo vloni v tomto čase, kdy
byl částečně uzavřen průjezd ulicí Palackého kvůli budování kruhové křižovatky ve Všetulích, trápí střed města
a některé další lokality zvýšená průjezdnost těžké dopravní techniky. Ta směřuje přes Novosady a Přerovskou
do ulice Nerudova kvůli uzavření významné spojnice na
6. května, která prochází celkovou rekonstrukcí. Díky
investicím města a dalších společností a institucí se daří
Holešov celkem intenzivně a průběžně zvelebovat. Ale
každá investice s sebou přináší časově omezené komplikace, a to nejen v komfortu bydlení, ale i v dopravě.
Proto si dovoluji všechny obyvatele města požádat o pochopení a především ohleduplnost a dodržování všech
omezení a předpisů.
SOUČASNÉ INVESTICE MĚSTA
Kromě zmiňované opravy ulice 6. května probíhá
závěr obnovy fasády a střechy zámku, dokončuje se
zateplení a oprava mateřské školy a osadního výboru
v Tučapech podobně jako v Količíně výstavba nového víceúčelového hřiště. Některé stavby se intenzivně připravují a další místa a jejich obyvatelé se dočkají obnovy
své infrastruktury. Předpokládáme, že v pozdním létě
bude zahájena a realizována další část opravy sídliště
u Letiště – tedy oprava druhé ulice od ulice Tovární (od
Dobe Caru). Nyní probíhají poslední administrativní přípravy. Podobně se připravují a co nejdříve proběhnou
výběrová řízení na obnovu veřejného osvětlení v ulicích
Masarykova a části Palackého a opravy chodníků v ulici
Palackého (mezi křižovatkou u restaurace Tacl po křižovatku u gymnázia). Na obnovu osvětlení město získalo
dotaci 600 000 korun a na chodníky podalo žádost o dotaci (IROP). Ale i když dotace nevyjde, proběhne oprava
chodníků zřejmě ještě letos.
Podobně velmi dlouho neřešenou lokalitou a do
jisté míry i „ostudou města“ je náměstí svaté Anny
a bývalé masné krámy. Nyní se dokončuje projektová
dokumentace, probíhají jednání s památkáři a předpokládáme, že ještě letos dojde k zahájení oprav masných
krámů – tj. částečné demolici a obnově zbývajících objektů. Kromě těchto větších investic se intenzivně připravují některé menší. Jedná se o opravu některých komunikací, vyřešení akustiky velkého sálu zámku a také
sportovní haly, zajištění klimatizace obřadní místnosti
na hřbitově apod.
DALŠÍ PŘIPRAVOVANÉ INVESTICE
Kromě probíhajících investic je již třeba realizovat
další administrativní práce. V poslední fázi je příprava
vybudování nového autobusového nádraží - terminálu - a to i s příslibem velmi výhodné dotace. Po mnoha

peripetiích bude brzy zajištěno zateplení domu č. 55,
dokončuje se projektová dokumentace na vybudování
vodovodu v Količíně, bude podána nová žádost na obnovu atletického areálu v rámci stadionu Míru. Jedná se
již o čtvrtou žádost města nebo místních sportovních
organizací na zcela připravenou investici. Projektuje se
obnova hasičského domu v Bořenovské ulici, celková
rekonstrukce objektu knihovny a další.
Z těch připravovaných si zaslouží pozornost dvě
velmi významné. Jedná se o zahájení projektových prací
stavby revitalizace ulic Grohova, Očadlíkova a Plačkov se
souvisejícími místy. Po obnově Sušilovy, Havlíčkovy, Národních bojovníků a nyní 6. května je to další část města, která by měla být v příštích letech důstojně opravena. Podobně jako bude asi nevyhnutelné vybudovat
kruhovou křižovatku u gymnázia. Doprava v Palackého
ulici bude vždy velmi silná i v propojení s ulicí Tovární,
zónou a sídlištěm U Letiště. A to i proto, že „ekologičtí
aktivisté“ stále blokují vybudování rychlostní komunikace D41 (R41). S touto stavbou ale také souvisí nalezení nového a důstojného umístění sochy T. G. Masaryka.
Seznam potřebných investic je ale skutečně rozsáhlý
a není třeba vše na tomto místě uvádět.
NOČNÍ A VEŘEJNÝ KLID
Každoročně se v tomto letním a prázdninovém
období setkáváme s mnoha podněty a připomínkami
k zajištění nočního klidu. Město má vydaný a platný
tržní řád, který mimo jiné upravuje provoz zahradních
restaurací a na nedávném jednání vydali zastupitelé
vyhlášku o nočním klidu a možnostem pořádat některé
akce. Toto vše je však zcela zbytečné, pokud nebudou
lidé k sobě ohleduplní a nebudeme mít pro sebe pochopení. Je třeba si uvědomit, že někteří nechtějí nebo
nemohou už být ve vyhřátých bytech a potřebují trávit
letní horké večery venku, ale naopak jsou i ti, kteří mají
právo na odpočinek při otevřeném oknu a musejí se připravit na další pracovní den.
K tomuto můžeme dodat jen to, že pokud se někdo
chová bezohledně, volejte tel. č. 156 -městkou policii.
Některé případy opakovaného porušování základních
pravidel v této oblasti bude řešit přestupková komise
nebo i živnostenský úřad.
ZÁMEK - VÝSTAVY A LETNÍ ILUZE 2017
Letošní zámecká výstavní sezona je opět velmi bohatá a návštěvníci naší nejvýznamnější památky si jistě
přijdou na své. Nejatraktivnější je bezesporu profilová
výstava „krále“ pop artu Andy Warhola. Expozice ukazuje jeho nejznámější tvorbu i velké sítotisky a umožňuje i vytvořit si vlastní potisk touto málo používanou
technikou. Ještě významnější výstavou pro naši kulturní
a výtvarnou historii je expozice sta českých grafiků sdru-

žených v hnutí Hollar. V letošním roce si připomínáme
stoleté výročí tohoto sdružení a můžeme zhlédnout díla
naprosté české výtvarné špičky.
V zámku je také navštěvovaná výstava exotických
zvířat, dále se představují holešovští výtvarníci. V rámci
tradičního setkání Letní iluze představuje svou tvorbu
na čtyřicet místních výtvarníků a fotografů. A letos jsou
iluze opět zajímavější. Máme možnost si prohlédnout
profilovou expozici výtvarníků z Fryštáku, se kterými
Holešov navazuje spolupráci, ale i díla kroměřížských
umělců. Nejpodstatnější je bezesporu tvorba holešovských malířů, grafiků, fotografů, keramiků a dalších
tvůrců.
Je velmi pozitivní zjištění, že se vracejí do podobných přehlídek výtvarníci, kteří tvoří klasickými metodami a vyjadřují tvorbou pocity nebo současný stav
doby. Velmi zajímavým oživením podobných přehlídek
jsou také díla fotografů, kteří zachycují okamžiky života,
scenérie i určitý neopakovatelný děj. Po dobu existence
iluzí se profilovala řada velmi kvalitních tvůrců využívajících moderní techniky k zachycení všech pomíjivých
momentů.
To znamená, že LETNÍ ILUZE 2017 stojí za zhlédnutí
a jsou pro naše město a region významově srovnatelné
s těmi výše uvedenými.
KOUPALIŠTĚ VŠETULY
Toto je velmi nepříjemná událost, ale nyní se město
snaží zlegalizovat nejen vodní nádrž – chceme-li koupaliště – a také vodní zdroj, tedy studnu, pro napouštění. Kdo, kdy a jak, co zanedbal je celkem jedno, ale bylo
zbytečné vyvolávat hysterii, medializovat a předvádět
své politické postoje přes všemožná média. Za vedení
města si dovolím přislíbit, že se vše uvede do legislativního pořádku, no a pak bude záležet na zastupitelích,
jakým směrem se budoucnost tohoto zajímavého a tradičního areálu posune.
Milí Holešováci, je třeba ocenit všechny aktivní
spoluobčany, kteří se jakýmkoli způsobem zapojují do
dění ve městě nebo přispívají k jeho zvelebování. Mám
na mysli ty, kteří se zapojují do obnovy dětských hřišť
a údržby parků nebo třeba ty, jež se podíleli na zajištění naprosto ojedinělého Bikemaratonu Drásal. Ten je
skutečným živým stříbrem našeho města a širokého
regionu a přispívá k naší propagaci. Jde ale o mnoho
dalších pozitivních spoluobčanů pohybujících se v různých oblastech.
Moc krásné letní prázdninové a dovolenkové dny
nám všem, přátelé…
Rudolf Seifert
starosta
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„Udělejte, co lidé ocení“
Holešov – Poslední květnový den proběhla v rámci kampaně „Udělejte, co lidé ocení!“ dobročinná akce,
která přinesla radost mnoha lidem. V centru pro seniory
v Holešově (CpS) se sešli jeho klienti a zaměstnanci se
starostou města Holešova Mgr. Rudolfem Seifertem
a zástupci společnosti VERA, spol. s r. o., která se zabývá vývojem a implementací komplexních informačních
systémů pro instituce veřejné správy.
Všechny přítomné srdečně přivítala Ing. Jana Šťastná,
ředitelka CpS Holešov a společně se starostou města poděkovali celému personálu za náročnou a obětavou práci.
Po úvodních slovech následovalo předání dárků,
které společnost VERA seniorům věnovala. Jednalo se
o pomůcky pro rozvoj jemné motoriky a k využití volného času, například rádia s CD přehrávačem, kreslící
tabulky, stolní hry, audioknihy a další.
Po celou dobu této kulturní akce klientům centra k poslechu i tanci hrála cimbálová muzika Radhošť
z Rožnova pod Radhoštěm.
Do projektu „Udělejte, co lidé ocení!“ přihlásili příspěvkovou organizaci zaměstnanci městského úřadu
z projektového oddělení.
Všem, kteří se na tomto vydařeném odpoledni podíleli, patří velké poděkování.
Foto: Ivan Ryšavý (šéfredaktor Moderní obce) a archiv společnosti VERA.
Simona Stuchlíková

Nové cvičební trenažery za Sokolovnou

Pobočka Městské knihovny
Holešov v Žopech bude
v srpnu z důvodu stavebních
prací a stěhování uzavřena.
Koupím menší domek
nebo chatu v okolí Holešova.
tel.: 603 908 346
Nízkoprahový klub Coolna oznamuje všem
dětem a mládeži ve věku od 6 do 19 let z Holešova
a okolí, že bude otevřen i celé letní prázdniny. A to
v otevírací době od 10:00 do 15:00 hodin. Můžete se
těšit na spoustu her a aktivit jak venku, tak na klubu,
který se nachází v budově bývalého SVČ Duha na Novosadech. Každou středu, ve stejném čase, nás také
najdete v zámeckém parku. Těšíme se na vás!
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Holešov – Tělocvičná jednota Sokol Holešov upozorňuje veřejnost na možnost využití cvičebních trenažerů na
hřišti u sokolovny ze strany od Plačkova, které jsou volně přístupné. Slouží k protažení a k posílení jednotlivých partií
těla. Děti mají přístup v doprovodu rodičů či dospělých osob. Provoz je zkušební a prostor bude upraven při plánovaných opravách sokolovny. Využijte laskavě příležitosti ke zdravému pohybu. Možnost zacvičit si mají obyvatelé také
u Centra pro seniory, kde jsou stroje přístupné volně a bez omezení. 
(red)

ZPRÁVY

Rekonstrukce ulice 6. května přibližně v polovině
Ulice 6. května prodělává nyní naprostou rekonstrukci a jedná se o největší investiční akci města a partnerů
v letošním roce v Holešově. Z hlediska časového můžeme konstatovat, že práce jsou nyní přibližně v polovině. Navázaly na loňské vybudování kruhové křižovatky
s ulicí Palackého. Město Holešov je společně s Vodovody
a kanalizacemi Kroměříž (VaK) a Ředitelstvím silnic Zl.
kraje (ŘSZK) investorem, ale i stavbu dozoruje. Bude také
provádět opravu chodníků, parkovacích stání, veřejného
osvětlení a úpravu a výsadbu nové zeleně a mobiliáře.
Další časový harmonogram:
V těchto dnech končí společnost VaK s celkovými
opravami vodovodů a kanalizace v první části ulice (mezi
ulicemi Palackého a Sokolská) a práce přejdou na město
(veř. osvětlení, chodníky, vjezdy atd.) a následně - na
závěr - ŘSZK zrealizuje rekonstrukci samotného tělesa vozovky. To znamená odstranění starého podloží a vybudo-

vání nové komunikace. Proto by se obyvatelé lokality měli
připravit na celkové uzavření ulice bez možnosti vjezdu
(v závěru léta).
Přibližně na přelomu července a srpna bude dokončeno vybudování parkovišť a chodníků a také sítí v křižovatce mezi ulicemi 6. května, Kráčinami a ul. Sokolská
a křižovatka bude provizorně otevřena pro dopravu, to
znamená především průjezd Kráčiny – Sokolská.
Přibližně ve stejnou dobu bude uzavřen most přes
Rusavu a zahájena jeho oprava a také práce na budování
nové křižovatky v těchto místech. To znamená, že průjezd
přes most již nebude možný a náročné zemní práce se
přesunou postupně i do této lokality. A jako v první části
ulice bude následně zahájeno budování nové komunikace i s podložím mezi mostem a křižovatkou s ul. Sokolská.
Po dohodě s dodavatelskými firmami je umožněn
do začátku srpna průjezd ulicí 6. května pro zemědělskou
techniku. Po uzavření mostu to už nebude možné. To zna-

mená, že do této doby mohou zemědělci do ulice zajíždět
nebo jí i projíždět! V lokalitě proběhlo také několik úprav
zeleně a skácení několika stromů. Vše bylo nutné realizovat na základě tahových zkoušek a stromy musely být
z důvodu bezpečnosti odstraněny. Zeleň bude nahrazena
na podzim podle studie či projektové dokumentace.
Poděkování:
Skutečně je třeba ocenit přístup všech investorů
i pracovníků dodavatelských firem (KKS a VHS Brno), že
umožňují místním obyvatelům průjezd ke svým stavením
a respektují jejich další potřeby. Podobně je třeba poděkovat za pochopení i přístup všem místním obyvatelům
a provozovatelům, kteří mají trpělivost s potřebami stavby, chápou nutnost revitalizace lokality a trpělivě snášejí
i související nepříjemnosti. Termín ukončení stavby je dle
schváleného harmonogramu závěr měsíce října.
Rudolf Seifert

Převod „permanentek“ Sport centra na nového provozovatele
Městská obchodní společnost Tepelné hospodářství
(TH) provozuje krytý bazén a související sportovní zařízení
od května letošního roku. Provoz se podařilo společnosti
zachovat v původní podobě i kvalitě a nyní probíhají první
úpravy technologií a investice města v hodnotě asi jednoho milionu korun. Současně má město zpracovány základní studie pro zahájení rekonstrukce areálu a proběhne
projektová příprava nutných oprav a úprav.
Dlouhodobější zákazníky centra – nyní SPORTRELAX
centra Holešov – asi ale nejvíce trápí zatím neuskutečněný
převod předplatného od bývalého provozovatele na Tepelné
hospodářství. Původně měly být předány „permanentky“
s převodem objektu, poté do 20. května. Ale protože
k tomu nedošlo, zahájilo město s bývalým provozovatelem
p. T. Svobodou další jednání. Důvodem bylo to, že obě strany
deklarovaly vyřešení těchto závazků co nejdříve. K tomu je
třeba uvést, že město a Zastupitelstvo města splnilo veškeré
schválené dohody i finanční vyrovnání za stavební úpravy
i převedené vybavení dle dohody a včas. Nyní je na T. Svobodovi, kdy se vyrovná se svými klienty.

Další jednání mezi zástupci města a T. Svobodou
o dořešení posledních nedostatků vzniklých při předávání
bazénu mezi současným a minulým provozovatelem proběhlo 23. 6. 2017. Mimo jiné bylo zmíněné jednání zaměřeno i na předávání permanentek Sportcentra. Přítomní
se shodli na těchto závěrech:
• permanentky Sportcentra jsou obchodním vztahem
pouze mezi T. Svobodou a jeho klienty,
• klienti se mohou se svými dotazy a podněty obracet
výhradně na pana T. Svobodu,
• město ani TH s tímto obchodním vztahem nemá nic
společného,
• dle T. Svobody došlo ke zpoždění vyhodnocení karet
z technických důvodů, jakmile bude celý soubor permanentek překontrolovaný, dojde k jeho předání nynějšímu provozovateli bazénu (TH) - konečný nepřekročitelný termín je 31. 8. 2017,
• podle vyjádření T. Svobody jsou k převodu akceptovatelné pouze karty, které byly v platnosti a dobíjeny

Nabídka pracovní pozice: referent odboru
sociálních věcí a zdravotnictví
Holešov – Město Holešov vyhlásilo výběrové řízení na pozici referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví –
sociální pracovník/ce na úseku sociálně-právní ochrany dětí.
Platová třída: 10 (podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě).
Předpokladem pro vznik pracovního poměru je vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo
vyšší odborné vzdělání akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální
práci, sociální pedagogiku, sociální politiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, dle § 11
odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Praxe v sociální oblasti výhodou.
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení s pokyny pro přihlášení a požadavky na pracovní pozici je vyvěšeno na
úřední desce městského úřadu.
Přihlášky se všemi náležitostmi je možné posílat do 25. 07. 2017.

v období 1. 5. 2014 - 30. 4. 2017, na karty staršího data
nebude brát zřetel.
Pokud však dojde k početným sporům o nesprávném
vyúčtování permanentek ze strany bývalého Sportcentra
či k nedodržení srpnového termínu předání permanentek,
bude tím porušena smlouva o finančním vyrovnání mezi
městem a T. Svobodou. Město pak bude hledat možnosti,
jak pomoci klientům Sportcentra v případných sporech.
Otevírací doba SPORTRELAX centra
O prázdninách je v provozu bazén pro veřejnost již
od deseti hodin ráno. Sqash a posilovna mají stejnou provozní dobu jako po celý rok. Provoz sauny bude o prázdninách upraven tak, že bude otevřeno vždy ve středu od
10:00 h. do 21:00 h. pro ženy, ve čtvrtek 10:00 - 21:00 h.
pro muže a v pátek 14:00 - 21:00 h. společná.
Odstávka je plánována od 31. 7. 2017 do 12. 8. 2017.
V tomto termínu bude celý SPORTRELAX uzavřen.
R. Seifert, starosta

Město bude mít aplikaci
pro chytré mobily
Holešov – Mít po ruce (konkrétně v mobilu)
aktuální informace z města, využívat možnosti
chytrých telefonů v rámci komunikace s úředníky,
rychle najít přesně to, co potřebujete nebo dostávat
aktuální informace přímo na displej mobilu. Přesně
tohle umožní nová mobilní aplikace, o jejíž koupi
právě jedná město Holešov. Aplikace byla vytvořena
v systému PepiApp a částečně kopíruje internetové stránky obce. Poskytuje komplexní informace
o městě a navíc umožní i zasílání tzv. push zpráv.
Více informací v příštím vydání Holešovska.
(roh)
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Festival židovské kultury Ha-Makom Holešov 2017
Úterý 25. 7.
15.30 Otevření pietního místa, kde stávala tzv.
„Nová synagoga“
17.00 Slavnostní zahájení XVII. ročníku festivalu
19.00 Kaschauer Klezmer Band (Košice, Slovensko)

20.00 Židovka aneb ŽONGLOVÁNÍ SE ŽIVOTEM
- divadelní představení
20.30 Rabi Gabi a. G - klezmerový večer
s židovskou kuchyní a vínem…
22.00 filmotéka: Božská extáze (2010)

Středa 26. 7.
14.00 Makabara trio
15.15 – 16.30
Symbol a písmeno I. – minikurz hebrejštiny
Achab Haidler
16.45 Architektura evropských synagog - přednáška
18.45 100 let izraelské písně - ukázky
20.00 Heda Pěňová: „Pojď, půjdeme tam“ - koncert
22.00 filmotéka: „Cizinec mezi námi“

Pátek 28. 7.
14.00 Kde stávaly synagogy... - přednáška
Mgr. Jan Machala
15.00 Chasidské niguny - doc. ThDr. T. Novotný
16.30 Symbol a písmeno III. „
Taje židovského hřbitova“ minikurz hebrejštiny
Achab Haidler
17.00 Život a dílo architekta Jakoba Gartnera
18.45 Zábavný úvod do judaismu - doc. ThDr. T. Novotný
21.00 Písně beze slov - koncert při svíčkách

Čtvrtek 27. 7.
14.00 „Synagoga rabína Šacha“ - přednáška
15.00 Symbol a písmeno II. - minikurz hebrejštiny
Achab Haidler
16.30 Holešovský komorní koncertík
Petra Chudárková a přátelé - Sefardské písně
Corda Magico – Over The Rainbow
17.45 Stavby pražských židovských architektů
1900-1938, přednáška – Zdeněk Lukeš
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Sobota 29. 7.
10.00 SWING stále žije! - dopolední koncert
Big Band Holešov Josefa Hájka a Peter Lipa
Peter Lipa a Petra Kuciánová.
12.30 Taje a symboly židovského hřbitova
– mystická vycházka
14.30 Hudba pod Davidovou hvězdou – vyprávění
Jaromír Vogel

16.00 „Rudolf Jelínek“ - co možná nevíte
a je dobré vědět..
Večerní program – zámecké nádvoří, vstupné 160,- Kč
(na jednotlivé koncerty se vstupné nedělí)
17.00 Leone Cháme, vyprávěj! - hříčka se zpěvy
Jiří Kuhl and Company
18.00 „Z hanáckého Jeruzaléma do Holišoje“
- taneční vystoupení a výuka tanců
20.00 MOJŠE BAND - multižánrový koncert
http://www.mojseband.sk/
21.45 Tančící housle - noční koncert na dobrou noc...
Alexander Shonert- housle,
Natalia Shonert – klavír
Změna programu vyhrazena.
Neděle 30. 7.
Cesta za poznám IV. BRNO židovské
Vila Tugendhat. * Vila Löw-Beer * Židovský hřbitov Brno
* Synagoga Skořepka
Přihlášky a informace: Městské informační centrum Holešov – tel: 571 160 890
Podrobný program festivalu najdete na:
www.zidovskyfestival

POZVÁNKA

Festival židovské kultury Ha - Makom v Holešově
Holešov – Zahajujeme další a v pořadí sedmnáctý
ročník Festivalu židovské kultury Ha-Makom Holešov
2017, nejstaršího festivalu židovské kultury v celé ČR.
Letošní ročník je věnován židovské architektuře a umění.
Programová nabídka je ještě bohatší a „nabitější“
než v předchozích ročnících. Opět se vrátíme do doby
rabína Šacha a oživíme židovskou historii města, která
k Holešově nesmazatelně patří. Opět nás čeká program
zcela zaplněný hudbou, historií, uměním, kulturními
zážitky i vzděláním.
Hlavní „pecky“ festivalu jsou vystoupení klezmerových kapel. Hned v úterý 25. července, při zahájení festivalu vystoupí na nádvoří holešovského zámku nesmírně
energický až východně divoký Keschauer klezmer band
z Košic, z jehož hudby přímo srší orientální rytmy i melodie. Ve čtvrtek 27. července mohou festivaloví hosté doslova ochutnat náš moravský klezmer a to při vystoupení
Rabi Gabi a. G z Uherského Hradiště v restauraci Starý
pivovar, kde budou připraveny i židovské kulinářské speciality. Rabi Gabi a.G vznikla vlastně z cimbálové muziky
a kus slováckého folkloru zůstal i v jejích klezmerových
skladbách.
Neo-klezmerová kapela Mojše band vystoupí v sobotu 29. července opět na nádvoří holešovského zám-

ku. Tito slovenští hudebníci, vycházející z melodických
vzorů bývalého Uherska, podávají klezmer v novém
a moderním kabátě - a je překvapivé, k jakým výkonům
docházejí.
Ale klezmerová hudba nebude jedinou hudební
složkou festivalu – každodenně se uskuteční koncerty komorního charakteru v synagoze, na náměstí i na
nádvoří zámku a můžeme se těšit jak na místní hudebníky (Martinu Mergentalovou, Hanu Blahovou, Hedu Pěňovou se skupinou, Petru Chudárkovou, Cordu magico,
Jiřího Kuhla and company) i na špičkové české i zahraniční interprety (Makabara trio, Duo Ballade či Alexandera
Shonerta).
Dalším z vrcholů festivalových koncertů pak bude
již tradiční sobotní vystoupení Big bandu J. Hájka s bratislavským P. Lipou, P. Kuciánovou a brněnskými jazzmany
M. Kašubou a V. Vavrdou. Čekají nás zajímavé přednášky,
ani letos nebude chybět kurz hebrejštiny, komponované
hudební večery, filmy, divadlo, ochutnávka košer slivovice i zájezd – letos do Brna s možností prohlídky vily
Tugendhat a dalších světoznámých židovských památek.
Festival židovské kultury podpořila řada významných osobností a záštitu mu poskytl sám prezident
republiky. Festivalu se osobně zúčastní velvyslanec

státu Izrael J. E. Daniel Meron i s chotí a ze Zlína přijede
hejtman kraje Jiří Čunek, ministři české vlády a poslanci
a senátoři parlamentu.
Aby měli obyvatelé a návštěvníci více informací
o probíhajícím festivalu a jeho programu bude na náměstí Dr. E. Beneše postaven festivalový stan, kde bude
možné koupit vstupenky, plány města, informovat se na
jednotlivé akce a jejich místo konání. Letos nově budeme každodenně vydávat i festivalové noviny s informacemi o proběhlých akcích z předchozího dne a aktuálním
programem a pozvánkami.

Oživené židovské město Třebíč

Holešov – Jindy klidná židovská čtvrť v Třebíči na pár dní ožila. Krámky otevřely dokořád své dveře, malebné úzké uličky zaplnily stánky s nejrůznějším zbožím a pochutinami, u zdí postávali umělci, z několika koutů se ozývaly židovské písně a tu a tam pořádek v ulici zkontrolovali doboví četníci. Třebíč se vrátila o pár desítek let zpět v rámci
akce Oživené židovské město Třebíč. Mimo tuto akci připomíná městskou minulost pevně spjatou s Židy Festival židovské kultury ŠAMAJIM, který místní MKS pořádá v termínu
od 24. do 29. července.
Jana Rohanová

červenec 2017 | 7

KULTURA

Svátek nejen holešovských výtvarníků
Holešov – Již XV. ročník výroční souhrnné výstavy obrazů, grafik, plastik, užitého umění a fotografií
výtvarníků nejen z Holešova, ale i z Fryštáku, Bystřice
pod Hostýnem, Kroměříže, Kostelce u Holešova, Hlinska
pod Hostýnem, Prusinovic, Rymic, Dobrotic, Třebětic
a Ludslavic Letní iluze otevřel starosta města Mgr. Rudolf Seifert ve čtvrtek 29. června v zadní galerii holešovského zámku. Díla celkem 39 autorů jsou skutečně
reprezentativním vzorkem velmi dobrého výtvarného
umění, pěstovaného v našem regionu a dokladem
skvělé spolupráce výtvarníků řady okolních měst a obcí.
Kromě tradičních Letních iluzí byla v tentýž den otevřena výstava Slavní tvůrci moderní architektury Zlínského
kraje, která je umístěna na chodbě prvního patra zámku.
Jedná se o celostátně vysoce hodnocenou, opravdu unikátní výstavu děl nejvýznamnějších architektů, kteří dali
podobu novému, modernímu Zlínu – a patří ke světové
špičce v tomto oboru. Je skvělé, že dva z celkem šesti
těchto autorů jsou holešovští rodáci. Agentura Foibos,
která výstavu ve spolupráci s Městským muzeem Holešov pořádá, je špičkovým evropským pracovištěm, které
si v této oblasti získalo mezinárodní pověst a je velkou
ctí pro naše město, že řadu svých výstav umísťuje do
našeho zámku. Návštěvníci vernisáže se seznámili rovněž s třetí připravovanou výstavou o nádherné, pro nás
neznámé zemi – Nepálu - která bude umístěna rovněž
v 1. poschodí holešovského zámku.
Z úvodní řeči Karla Bartoška na vernisáži tří výstav:
Ve starém Římě bylo populární přísloví „Tempora
mutantur et nos mutamus in illís“, tedy „Časy se mění
a my se měníme s nimi“. Výstava Letní iluze vznikla (pod
současným jménem) před patnácti lety, ale holešovští
výtvarníci souhrnně vystavují již skoro třicet let. Před
oněmi patnácti lety se výstava konala v nedostatečných,
stísněných a provizorních prostorách dvorního, průmyslového traktu bývalé radnice na hlavním náměstí
– a vystavovali zde prakticky jen výtvarníci z Holešova.
Organizátorem a člověkem, který tuto i následující výstavy Letních iluzí doslova vydupal ze země a osobně
věšel obrázky, tisknul pozvánky, psal popisky a svážel
exponáty, byl jeden z výtvarníků, nynější starosta města
Rudolf Seifert. Po patnácti letech se můžeme těšit z výstavy v nádherných výstavních prostorách holešovského
zámku, výstavy se zúčastňují nejen holešovští výtvarníci, ale i autoři skoro ze všech okolních měst a obcí,
výstavu zajišťuje profesionální muzeolog, vedoucí holešovského muzea Ondřej Machálek, i když současný
starosta se také významným způsobem na její přípravě
podílí. Posunuli jsme se tedy za těch patnáct let velmi,
velmi dopředu.
Antika byla prostoupená ideálem tzv. kalokagathie,
nejlepší člověk měl být kalos kai agathos, tedy krásný
a dobrý. Měl rozvíjet své tělesné i duševní vlastnosti.
V devatenáctém století na tento ideál navázal Pierre
de Coubertin při obnově olympijského hnutí a nakonec
i Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner při založení českého
Sokola. Bohužel, v následujících desetiletích z tohoto
ideálu jak ve sportu, tak v médiiích a často i ve správě
věcí veřejných zbylo jen ono kalos – krásný. Sportovci se
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Foto | Karel Bartošek

ženou jen za výkony, média vytvářejí falešné ideály krásných modelek, manekýnů a populárních bavičů, politici
prosazují líbivá řešení problémů, hrající na nejnižší struny konzumu. Krása a úspěch, to jsou modly, které ale ve
svém důsledku směřují k ošklivosti a deziluzi. Naštěstí je
stále dost lidí, pro které je důležité i to agathos – dobro,
moudrost a krása v umění a v myšlence. Nositeli onoho
agatha jsou i zde vystavující výtvarníci, kteří používají

svého ducha, svého citu, své moudrosti a dovednosti
a vytvářejí díla, která jsou sama nakonec také krásná –
takže prostřednictvím dobra se vracíme k pravé kráse. Je
potěšující, že tolik rozumných a moudrých lidí zde dnes
vystavuje, a že tolik rozumných a moudrých lidí se přišlo
podívat na plody jejich práce a umění. Ještě nejsme úplně ztraceni.
J. Rohanová

POZVÁNKA

Dožínky Mikroregionu Holešovsko 2017
Holešov – Svátek sklizně, hojnosti, oslava lidské práce a úcta před dary Země. To jsou dožínky a i letos si je užijeme v rámci celého Mikroregionu Holešovsko. Je nachystán
bohatý program, který začne už v sobotu 2. září v podvečer.
Hlavní dožínková oslava proběhne o den později v neděli.
Oslavu dožínek vzaly zodpovědně všechny obce
mikroregionu a velkou měrou se do ní, jako tradičně, zapojila místní farnost. Zapojení celého mikroregionu tak
bude patrné na bodech programu. Obce se podílely zajištěním technického zázemí, občerstvením, výzdobou
i jednotlivými body programu.
Prakticky celý program letošních oslav se uskuteční v prostorách zámecké zahrady. Především ti mladší
účastníci dožínek si přijdou na své během projížďky
vláčkem Pacifikem, při projížďce bryčkou, kočárem nebo
přímo jízdou v koňském sedle. V rámci doprovodného
programu bude opět k dispozici výstava zvířectva, která
bude letos umístěna v zámeckém příkopu. Technicky založené návštěvníky potěší expozice historické i moderní
zemědělské techniky a chybět samozřejmě nebude skákací hrad, kolotoč, soutěže nebo řada soutěží a dalších
programů pro děti, který zajistí SVČ TyMy.
Zajímavý program čeká děti i dospělé v zámecké
kovárně, který bude letos zaměřen na kroje, sedlářství
a kovářství.
Sobotní program začne v 16 hodin koncertem kapely Veselka, který se bude konat na parteru zámecké
zahrady.

Město i letos zaměstnává mladé

Hlavní program dožínek je plánovaný na neděli
3. září.
9.00
Dožínkový průvod od kovárny ke kostelu
9.30
Dožínková mše sv. – J. Walczak
11.00
Dožínkový průvod
– do zámecké zahrady
11.30 – 12.25 Hulínský národopisný soubor,
hanácké právo
12.30 – 12.55 muzika Nedachlebjan, do 13.00
doprovází program Holešovská muzika
13.00 – 13.30 Xbras dechovka Hlinsko
13.35 – 14.10 Divadelní hra – Přítel z Maghrebu
(Trinitáři v Holešově)
14.15 – 14.25 folklorní soubor Zrníčko TYMY Holešov
14.30 – 14.50 Folklorní soubor Maminy
s dětmi Martinice
15.00 – 15.20 Vystoupení mušketýrů z Kurovic
– komentované vystoupení
15.25 – 15.40 Folklorní soubor Jabloňka Martinice
15.45 – 16.45 hlavní program – Alois Náhlovský
16.50 – 17.10 Schola Rymice
17.15 – 17.40 Schola Holešov
17.45 – 18.35 Bušek band Holešov
Jana Rohanová

CASTELLUM HOLEŠOV
zve na zájezd do Znojma
V sobotu 9. září 2017 pořádáme již devátý
výlet za památkami naší vlasti. Tentokrát se chystáme navštívit perlu jižní Moravy – Znojmo. Místo,
kde na nás dýchne historie a okouzlí všechny návštěvníky okolní příroda.

Holešov – Už druhý týden probíhají v Holešově městské brigády. Město počítá, že během letošních prázdnin zaměstná zhruba 120 mladých. Zatím se do práce podle stanoveného harmonogramu zapojilo 62 brigádníků (33 dívek
a 29 chlapců). 45 žáků a studentů pracuje v Holešově a uplatnění našlo u hasičů, v 1. Základní škole, technických službách, u městské policie, pomáhají také v mateřské škole Grohova, v knihovně, v zámecké zahradě nebo v mateřském
centru Srdíčko. 17 dětí bylo přiděleno zdejším osadním výborům a práce se pro ně našla v Tučapech, Žopech, Količíně
i v Dobroticích. Brigády jsou určeny pro zájemce ve věku od 15 do 26 let, kteří mají trvalý pobyt v Holešově nebo jeho
místních částech a jejich mzda je na úrovni oficiální minimální mzdy. Zájem o tuto formu práce pro město je obrovský
a jako každoročně, i letos počet zájemců převýšil možné kapacity města. Jsme rádi, že se mladí lidé do letních brigád
zapojují. Prostřednictvím práce v městských organizacích a při práci (drobné opravy, údržba, stěhování…) tak získávají osobní vztah k městu. Brigády se zúčastnil například Matěj Neradilek (na snímku vpravo), který byl přiřazen do
1. Základní školy. „Práce je fajn a já jsem rád, že jsem se opět vrátil do budovy, kam jsem dříve chodil jako školák,“ hlásil
s úsměvem student. 
Jana Rohanová

Navštívíme knížecí rotundu, znojemský hrad,
městský pivovar, znojemské podzemí i městské
divadlo.
Pro zájemce o tento jednodenní zájezd je
připravena i přihláška, kterou prosím vyplňte, odstřihněte a odevzdejte do 31. srpna 2017 spolu se
zálohou 300 Kč tentokrát v Městské knihovně Holešov, nám. Dr. E. Beneše 17.
Odjezd bude v sobotu 9. září 2017 v 7.00 hodin ráno z autobusového nádraží Holešov, návrat
přibližně do 19. hodiny.
Cena za zájezd, přepravu, bude činit 300 Kč.
V ceně není zahrnuto vstupné do památkových objektů.
Nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz
případně průkaz ZTP.

www.holesov.cz
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Přijďte na zámecké nádvoří do kina!

Holešov – Máte rádi letní kino? Pak máte jedinečnou příležitost vychutnat si požitek ze sledování filmů pod hvězdným nebem a v krásných prostorách zámeckého
nádvoří. Během prvních čtyř srpnových dnů se prostřednictvím Kinematografu bratří Čadíků budou večer promítat oblíbené české filmy. Jedná se o společnost s pětadvacetiletou historií, která díky svému projekčnímu vozu promítá filmy na Slovensku a v Čechách. V Holešově se jejich projekční vůz zastaví od 1. do 4. srpna, projekce
se budou konat každý večer od 21:30.
ÚTERÝ 1. SPRNA: TEORIE TYGRA (komedie/drama, 2016) Hrají: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Jiří Havelka, Jakub Kohák, Pavla Beretová,
Iva Janžurová, Anna Čtvrtníčková, Lucia Siposová, Arnošt Goldflam, Jan Novotný, Klára Melíšková, Ondřej Pavelka…
STŘEDA 2. SRPNA: VŠECHNO NEBO NIC (komedie, romantický, 2017) Hrají: Táňa Pauhofová, Klára Issová, Michał Żebrowski, Paweł Deląg, Ondřej Sokol, Petr Vaněk,
Ľuboš Kostelný, Zuzana Krónerová, Luděk Sobota, Jan Budař, Vlastina Svátková, Petra Hřebíčková…
ČTVRTEK 3. SRPNA: TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU (dokumentární/ road movie, 2016)
PÁTEK 4. SRPNA: ŘACHANDA (pohádka, 2016). Hrají: Aleš Bílík, Vladimír Polívka, Denisa Pfauserová, Bolek Polívka, Jan Hrušínský, David Novotný, Vilma Cibulková,
Petr Čtvrtníček, Martin Pechlát, Míra Nosek, Šárka Vaculíková, Oldřich Kaiser, Tomáš Havlínek…

Slavní tvůrci moderní architektury Zlínského kraje v Holešově
Holešov – Výstava prezentuje bohaté dědictví
moderní architektury dvacátého století ve městech a regionech města Zlína a v dalších místech Zlínského kraje.
Představí tvorbu architektů Jana Kotěry, Františka Lydie
Gahury, Vladimíra Karfíka, Miroslava Lorence a Jiřího
Voženílka.
Výstava se koná od 30. června do 3. září v chodbách prvního patra zámku a je volně přístupná.
„Pro holešovské patrioty může být zajímavé, že
z pěti architektů se dvě osobnosti a to Miroslav Lorenc
a Jiří Voženílek narodili přímo v Holešově. Spolu s Janem Kotěrou, Františkem Lydie Gahurou a Vladimírem
Karfíkem představují nejvýraznější představitele moderní architektury Zlínského kraje a současně patří mezi
nejvýraznější osobnosti moderní československé architektury,“ řekl Ondřej Machálek z Městského kulturního
střediska Holešov.

Výběr autorů není náhodný. Loni jsme si totiž připomněli polokulatá, respektive kulatá životní výročí.
Shodou okolností je tvořila zmíněná pětice architektů,
kteří jsou zároveň nejvýraznějšími osobnostmi moderní
architektury Zlínského kraje i československé architektury dvacátého století.
Z bohaté tvorby uvidí návštěvník symbolickou „21“
Vladimíra Karfíka, zlínskou radnici a památník Tomáše
Bati Františka Lydie Gahury, první domy a regulační plán
Jana Kotěry, Společenský dům v Otrokovicích, Lorencovy
stavby v Napajedlích a Holešově, Voženílkův Kolektivní
dům ve Zlíně, ale také kostel a kapli v Míškovicích a na
Kudlově a mnohé další.
Výstavu připravilo Městské kulturní středisko Holešov ve spolupráci s agenturou Foibos Books, městem
Holešov, Zlínským krajem, statutárním městem Zlín,
městem Otrokovice, městem Napajedla a obcí Míškovice
u Holešova.
D. Podhajská
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Holešov je „Filmová obec“ a je o ni zájem. V zámku vznikne
klip powermetalové kapely Almanac
Holešov – Město Holešov nedávno získalo titul
„Filmová obec“. Místní památky tak mají možnost být
využity v rámci filmových natáčení. Město bylo osloveno
filmovou kanceláří Zlín Film Office, kterou loni v prosinci
založil Regionální filmový fond.
Do projektu je v počáteční fázi zapojeno osm největších měst kraje. Iniciátorem zrodu „Filmových obcí“ je
filmová kancelář ZLÍN FILM OFFICE, která je spojkou pro
filmaře se zájmem o tvorbu ve Zlínském kraji.
„Po prvních zkušenostech s filmaři jsme zjistili, že
producenty čeká v rámci příprav natáčení vždy stejný
úkol: zajistit zábory, svoz odpadu a spojit se s místními hasiči, policií a záchranou službou. V naší kanceláři
vznikla myšlenka tyto položky na jednotlivých úřadech
předjednat a přístup do regionu tak filmařům ještě víc
usnadnit.“ uvádí Magdaléna Hladká, výkonná ředitelka
ZLÍN FILM OFFICE.
„Navíc jsme jednotlivé obce požádali, aby výše
zmíněné položky poskytovaly filmařům bezplatně nebo
s největším možným přispěním. Města, která s touto
spoluprací souhlasí, oceňujeme právě udělením značky
Filmová obec,“ vysvětluje Hladká.
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„Projekt tohoto typu je v České republice unikátní.
Je to skvělý nápad a zlínská filmová kancelář potvrzuje,
že je jednou z nejaktivnějších v zemi. Pro filmaře je pak
určitě dobrá zpráva, že se projekt u zástupců měst a obcí
setkal pouze s pozitivními reakcemi. Zlínský kraj potvrzuje konkrétními činy, že je film friendly regionem,“
hodnotí Ludmila Claussová, vedoucí národní filmové
kanceláře Czech Film Commission.
Model popsaného způsobu spolupráce byl poprvé
vyzkoušen v Kroměříži, kde se v průběhu května a června natáčela historická minisérie Marie Terezie. „Filmová kancelář i zástupci města zafungovali bezvadně.
Za produkci oceňuji především to, že vše domluvené
platilo a fungovalo bez nutnosti připomínání či změn.
Na obě instituce jsme se mohli obrátit téměř s jakoukoliv prosbou a vždy jsme se potkali s ochotou a snahou
pomoct. Natáčení ve Zlínském kraji proto určitě hodnotíme pozitivně,“ zmiňuje Branko Jehlár, vedoucí výroby
za společnost Maya Production s. r. o.
Pro své jedinečné památky a zajímavé prostory byl
osloven i Holešov. Pracovníci zlínské filmové kanceláře
byli unešení krásou zámku, kovárny, zámecké zahrady,

ale také prostor pošty, která jakoby patřila do doby třicátých let minulého století.
Jako ostatní vybraná města získal i Holešov titul
„Filmová obec“ a logo, které mohou města využívat ke
své propagaci. „Jsme rádi za příležitost spolupracovat
s Filmovou kanceláři, která nás nedávno oslovila. Nabídli
jsme filmařům naše krásné památky - jako jsou synagoga, kovárna.. ale především raně barokní zámek, který
prošel nákladnou rekonstrukcí a z hlediska jedinečnosti
interiéru i exteriéru má co filmovým štábům nabídnout.
Jsme moc rádi, že můžeme používat titul Filmová obec
a těšíme se na příležitosti tento potenciál využít,“ komentoval místostarosta města Radek Doležel, který byl
jedním z hlavních iniciátorů spolupráce.
O tom, že je Holešov a v tomto případě konkrétně
jeho zámek, atraktivním místem, dokládá skutečnost,
že se o tyto prostory přihlásil už první zájemce. V zámku vznikne videoklip německé powermetalové kapely
Almanac, jehož scénáristou je Marek Dobeš – scénárista
filmu Kajínek.
Jana Rohanová

PSALO SE PŘED DVACETI LETY...
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Tato čtyřstrana je kopie vydání Holešovska z roku 1997, tedy aktuálně z doby povodní.
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TYMY

Indiáni z TyMy zažili na táboře rituál zasvěcení teepee
Holešov – Středisko volného času TYMY také na
letošní prázdniny připravilo spoustu zajímavých táborů.
Mezi ty tradiční již řadu let patří Indiánské léto a Léto
s tancem. Tento tábor se koná na táborové základně
v Podhradní Lhotě. Hned první prázdninovou neděli se
zde sjelo 32 dětí, které tímto táborem zahájily své letošní letní prázdniny. Děti byly rozděleny do tří indiánských
kmenů – Navahové, Čejeni a Huroni a do dvou týmu tanečnic – Řízci a Smajlíci.
Tanečnice pod vedením Renaty a Olgy, měli program zaměřený na taneční průpravu, ale také se zapojili
do táborového programu, soutěží na táborové Olympiádě a také večerního programu. Všichni malí i větší indiáni pod vedením svých kmenových náčelníků Bílé Lilie
-Karolíny, Rudého draka – Janči a Malého bobra - Tomáše si osvojili nejen některé indiánské zvyklosti, ale také
se naučili několik táborových dovedností, a co je nejdůležitější, poznávali přírodu a také sami sebe.
Mezi nás táborníky se během tábora přijelo podívat
několik zajímavých hostů, kteří dětem předali své znalosti a dovednosti a za to jim patří velký dík. Mezi nejzajímavější patřilo setkání s cestovatelem panem Tomášem
Beránkem, který dětem vyprávěl o svých cestách do
Nepálu a vyprávění zpestřil také promítáním krásných
fotografií. Dalším příjemným setkáním bylo dopolední
bubnování s Radkem a Lukášem z Rytmu pro život, kteří
pro děti připravili bubenický workshop.
V průběhu tábora se děti dozvěděly spoustu zajímavých věcí ze života Indiánů, naučily se tance, zpívaly
indiánské písně, zahrály si lakros, pobývaly v teepee
a vařily v přírodě. Mezi nejoblíbenější aktivity patřily
„bojovky v lese“ a stavba přístřešku, děti byly nadšeny
také ze všech sportovních soutěží. Velmi příjemným zážitkem pro všechny byly večerní táborové ohně s povídáním, písničkami a také čtení příběhů ze života indiánů,
které dětem předčítali jejich náčelníci.
Velkým zážitek pro malé indiány byla ukázka stavby
teepee a obřadní rituál zasvěcení teepee, který přijeli
předvést indiáni z Brna. Dalším zajímavým setkáním

byla návštěva náčelníka Hladového Orla, který děti zaujal svými znalostmi o životě indiánů, naučil je několik
indiánských písniček a také si společně zatančili a zabubnovali a společně také zapálili dýmku míru, ze které
si mohli potáhnout všichni dospělí náčelníci.
Vyvrcholením celého týdenního pobytu bylo
v pátek v noci setkání se šamanem. Byl to pro všechny
neuvěřitelný zážitek, navíc umocněný úplňkem. Při slavnostním rituálu u šamana předala náčelnice Velká Mala
Hadice všem malým indiánům talismany, které je budou
ochraňovat a dodávat jim sílu a energii. Jako první měl
právo převzít talismany kmen Čejenů, který zvítězil v celotáborové hře.
V letošním roce jsme na táboře měli po celou dobu
vzácnou návštěvu - táborové dny s námi prožil náš španělský dobrovolník Samuel. Všemi nejvíce oblíbená byla
naše kozička, která dětem i dospělým zpříjemňovala
celý pobyt. Děti se o ni vzorně staraly a ona se jim vzorně
odměňovala svou přítulností a hravostí.

Poslední táborový den na děti čekalo ještě hodně
práce. Musely se sbalit, uklidit po sobě ve stanech, ale
také v celém tábořišti. V poledne se začali už sjíždět bledé tváře – naši rodiče, pro které děti připravily krátkou
ukázku, co se na táboře naučily. Rodičům předvedly
jejich pokřiky, rituální tance, společný Country tanec, tanečnice vystoupily se svou zajímavou choreografií a součástí závěrečného nástupu bylo také spuštění vlajky.
Loučení bylo velmi smutné, nechyběly ani slzičky.
Pobyt ve vesnici „Čokan Nagi“ velmi rychle uběhl, děti
poznaly spoustu nových kamarádů a zažily hodně krásných společných zážitků. Věříme, že nově získané kamarádství bude všechny provázet nejen po dobu prázdnin,
ale i během školního roku. Už teď se těšíme na naše potáborové setkání, které se uskuteční 15. až 16. září.
Děkuji všem, kteří tento tábor připravili. Všem vedoucím, kuchařkám a ostatním pracovníkům tábora.
Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ - TYMY
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Výsadkoví veteráni si opět zastříleli
Holešov – Již devátý ročník střeleckého trojboje
zorganizoval Klub výsadkových veteránů Holešov na
střelnici policejní školy v Holešově – Dobroticích v pátek
14. července. Tato akce se opět stala významnou událostí a příležitostí k setkání klubů nejen z České republiky,
ale i ze Slovenska. Celkem 18 tříčlenných družstev bylo
složeno z výsadkových veteránů z Holešova, Prostějova,
Prahy, Brna, Zlína, Olomouce, Hradce Králové a také
z Nového Mesta nad Váhom, Bratislavy, Trenčína, Topolčan a Banské Bystrice, jedno družstvo sestavil Městský
úřad Holešov.
Potvrdilo se organizační mistrovství holešovských
výsadkových veteránů, kteří při organizaci spolupracovali s holešovskou policejní školou a jejími střeleckými
instruktory. Celá soutěž proběhla hladce, bez problémů
a zádrhelů, s maximální bezpečností, snad také díky
tomu, že většina účastníků jsou právě bývalí vojáci.
Střílelo se ze samopalu, pistole a z malorážky, vždy tři
nástřelné a pět soutěžních ran. Nejlepší ze všeho ale
byla skvělá nálada, atmosféra přátelství a vynikajících
vztahů mezi veterány i jejich jednotlivými kluby. Holešovští výsadkáři se postarali nejen o vlastní soutěž ale
tradičně již také o vynikající domácí občerstvení všech
účastníků. Celý trojboj zahájil člen holešovského klubu
Jozef Tóth, který nechal účastníky nastoupit a podal

hlášení holešovskému starostovi Rudolfu Seifertovi. Ten
závod oficiálně otevřel. Místostarosta Jaroslav Chmelař
se trojboje zúčastnil jako vedoucí střeleckého družstva
městského úřadu.
V pořadí družstev bylo první družstvo KVV Topolčany, druhé KVV Prostějov a třetí opět další družstvo KVV
Topolčany. Z jednotlivců – mužů - nejlépe střílel Stanislav Lacina z KVV Praha (139 bodů z celkových 150), na

Sokolský výstup na Jehelník

druhém „mužském“ místě se umístil Róbert Král z KVV
Topolčany (135 bodů) a na třetím František Chudý z KVV
Prostějov (133 bodů), z žen byla nejlepší Viera Mihaliková z KVV Topolčany (136 bodů), která byla celkově druhá, druhá mezi ženami Marie Řehořová z KVV Prostějov
(132 bodů) a třetí Eva Dolníková z KVV Banská Bystrica
(130 bodů). Z KVV Holešov byl nejlepší Jozef Tóth s krásnými 125 body, dále Vítězslav Hric se 124 body a Antonín
Heller se 119 body. Kompletní výsledky střeleckého trojboje najdete na webových stránkách KVV Holešov.
Krásné přátelské setkání skončilo předáním cen vítězům celkového pořadí i jednotlivých kategorií. A nejen
výsadkoví veteráni se rozjížděli do svých domovů s krásnými zážitky a především s dobrým pocitem a vzpomínkami na milé kamarády. A všichni se už těší na desátý
ročník holešovského střeleckého souboje 2018!
Karel Bartošek
Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Holešov – Slavné májové dny před 72 lety jsme
si připomněli první pátek v měsíci květnu u pomníku
padlých na místním hřbitově se zástupci složek a společenských organizací města. Starosta města Mgr. Seifert
připomněl oběti II. světové války i z řad občanů našeho
města.
A hned příští den již několik desítek let T. J. Sokol
Holešov pořádá výstup na vrch Jehelník k pamětní desce
br. Jaroše – starosty Sokola Holešov od roku 1934, který
byl během II. světové války jako účastník odboje 18. 6.
1942 popraven v Kounicových kolejích v Brně.
I letos si vyslechli účastníci této akce vzpomínku na
br. Lad. Jaroše se zastávkou na Tesáku před vlastním výstupem na vrch Jehelník, kdy sestra Švábová připomněla vzácného člověka – v tu dobu ředitele holešovského
gymnázia, které nese jeho jméno.
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Vzpomínka patřila i 27 sokolům zatčeným po heydrichiádě, z nichž se už 5 domů nevrátilo. Skupinka členek
Sokola Holešov a Sokola Kroměříž se pak vydala k pamětní
desce na Jehelník, kde položily kytičku (viz foto).
Další skupina zdatnějších pokračovala turistikou po
zelené značce. Třetí skupina dojela na Troják a zde někteří z nich vystoupali na rozhlednu Maruška. Všichni účastníci se pak tradičně sešli u sobotního oběda v restauraci
na Chvalčově.
Zdánlivě pošmourný den přešel v krásné jarní počasí a podařilo se nám jej strávit v krásné přírodě i s tolik
potřebným pohybem. 
T. J. Sokol Holešov
OMLOUVÁME SE AUTORŮM TEXTU ZA CHYBY,
KTERÉ SE OBJEVILY V MINULÉM VYDÁNÍ.
REDAKCE

Tel.: 603 447 040

PŘÍSPĚVKY

Úspěšná (a poslední?) sezóna skupiny SUNDANCE
Holešov – Název taneční skupiny SUNDANCE
a jméno trenérky Olgy Peškové představují mezi holešovskými rodiči malých holčiček i větších slečen známé
pojmy. Děvčata už dlouhé roky svým tanečním uměním
reprezentují SVČ TYMY a zejména samy sebe a svou
trenérku na různých soutěžích regionálního i celorepublikového charakteru a nebyla sezóna, kdy by nedovezly
cenné kovy. Ta letošní patří k nejvydařenějším. Se skladbou Já, marioneta sklízejí děvčata jeden úspěch za druhým. Po třetím místě na tradiční krajské soutěži Tancer
Cup ve Zlíně následovala nepřerušená řada zlatých medailí a pohárů z dalších pěti soutěží krajské i vyšší úrovně. K těm nejcennějším řadíme vítězství ze soutěží MIA
Festival Otrokovice, Hot Dance Zubří či Dance Evolution
Přerov. Skvělá sezóna pak byla završena v sobotu 27. 5.
2017, kdy se děvčata zúčastnila republikového finále
soutěže MIA Festival, pořádaného v pražské Lucerně,
a kde si vytancovala nádherné 2. místo!
Sledovat a prožívat úspěchy našich děvčat je pro
nás rodiče velká radost. Sundance není jenom kroužek,
kam vozíme své děti, ale pro některé je to i kus našeho
života. Vždyť „služebně“ nejstarší členka tancuje pod
vedením Olgy jedenáctý!!! rok a stejně dlouho trvá i přátelství nás dospělých. Proto víme velmi dobře, že vedení
skupiny Sundance nevnímá Olinka jako svou práci, ale
jako realizaci svých tanečních představ a přání, dává do
toho celé své srdce a děvčata jí to svými úspěchy bohatě
oplácejí. Protože nikoliv pracovní povinnost, ale osobní
zaujetí a vášeň pro tanec stojí za všemi úspěchy Olinčiných svěřenkyň.
Jako rodiče chceme Olze moc poděkovat, že dokáže
děvčata strhnout pro své nápady, že z nich umí dostat
to nejlepší a umožní jim tak prožívat chvíle radosti a zadostiučinění na stupních vítězů, neboť cesta na vrchol
nikdy není jednoduchá a jsou za ní dlouhé hodiny tréninkové dřiny. A vzpomínky na tyto nádherné roky už
děvčatům nikdo nevezme.
Jestli někdo cítí v těchto řádcích nostalgii, nemýlí
se. Pro mnohá děvčata (i rodiče) je letošní sezóna v Sundance poslední. Odcházejí na střední školy nebo za jinými zájmy a scházet se v dosavadní sestavě už nebude
možné. V jakém složení, či zda vůbec bude Sundance dál
fungovat, teď není jisté, každopádně další malé tanečnice si Olga Pešková vychovává i v jiných kroužcích a my jí
přejeme, aby jí přinášely stejnou radost jako „naše holky“.

Na závěr ale jedno malé postesknutí za nás rodiče.
Přestože kroužek Sundance dlouhé roky nejvíce a nejúspěšněji reprezentoval SVČ TYMY a zajišťoval kulturní
program na řadě akcí pořádaných střediskem, vedení
samo nikdy nepřišlo s myšlenkou činnost děvčat náležitě podpořit. Bylo samozřejmé, že dopravu na všechny
soutěže i startovné vždy hradili rodiče a kostýmy byly
z velké části též financovány rodiči, přestože po sezóně
zůstávaly majetkem TYMY. Malou „odměnou“ za sezónu
byla v předchozích třech letech aspoň úhrada posledního startovného na tradičním MIA Festivalu v Praze.
Ovšem v tomto roce se děvčata nedočkala ani toho.
Přestože několik rodičů letos zaplatilo kostýmy v plné
výši, čímž TYMY „ušetřilo“, na obvyklou úhradu celého
startovného v Praze nedošlo. Vedení TYMY zafinancovalo pouze polovinu částky.

I když se může zdát, že je řeč o penězích, jako problém vnímáme něco jiného. Kdybychom jako rodiče
nechtěli do svých dětí investovat, nevypracovaly by se
tam, kde dnes jsou – vicemistry republiky – a my bychom byli ochuzeni o všechny ty skvělé zážitky, které
jsou k nezaplacení. Mrzí nás ovšem, že snaha děvčat,
korunovaná takovými úspěchy, je brána jako samozřejmost a ochota rodičů podporovat je v jejich snažení je
zneužívána k propagaci dobrého jména někoho jiného.
Ano, jde „jen“ o volnočasové aktivity, ale i zde by mělo
platit, že snaha a úspěch se cení, a fotografie s paní ředitelkou určitě není tou náležitou odměnou.
Jménem maminek ze Sundance
Jana Sabová, Šárka Ježová a Milena Olivíková

Pouť méně mobilních na sv. Hostýn. Radost ze setkání
s Bohem i lidmi
Holešov – Již třetím rokem zorganizovala Charita
Holešov pouť na sv. Hostýn pro méně mobilní poutníky.
Zajistili jsme svoz i rozvoz poutníků odkud bylo potřeba
a nechyběl speciální autobus (pronajatý z Charity Nový
Hrozenkov) pro vozíčkáře.
Na pouť se v tento nádherný, prosluněný den vydalo přes 60 poutníků, z obcí Němčice, Količín, Kostelec,
Rymice, Roštění, Holešov a Bystřice p. H.

Autobusy nás vyvezly až před baziliku poutního místa, za pomoci ochotných dobrovolníků, pracovníků Charit
i svých doprovodů se všichni přesunuli do chrámu na mši
svatou. Po mši následoval program v Jurkovičově sále, kde
se poutníci občerstvili přichystanými koláčky, kávou a čajem. Nechybělo vlídné slovo otce kaplana Wojciecha Zapióra
a zajímavá přednáška o restaurování hostýnské Jurkovičovy
křížové cesty v podání pana Mgr. Pavla Malénka.

Vše se zakončilo poděkováním a společnou modlitbou. Cesta domů byla veselá, prozpívaná mariánskými
písněmi a povídáním si zážitků, vždyť pro mnohé to byla
návštěva tohoto místa po mnoha letech!
Děkujeme všem, kdo přispěli pomocnou rukou
ke zdaru akce a těšíme se na další ročník!
Leona Machálková
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Letní škola barokní hudby 2017: 15. ročník mezinárodního
hudebního workshopu
Holešov – Ve dnech 4. až 13. srpna 2017 mají příznivci barokní hudby již po patnácté možnost získat nové
teoretické i praktické zkušenosti. Další ročník Letní školy
barokní hudby se opět uskuteční v krásném prostředí
zámku v Holešově. Vrcholem budou tradičně tři velké
závěrečné koncerty, které publiku představí díla jedno
z nejvýznamnějších skladatelů raného baroka Heinricha
Schütze. Na provedení čtyř jeho kantát se bude podílet
sbor, orchestr a sólisté - frekventanti školy a jejich lektoři, kteří se do Holešova pravidelně sjíždí z celé Evropy.
Po ročníku 2016, věnovanému vrcholnému baroku
a Janovým pašijím Johanna Sebastiana Bacha, se patnáctý ročník vrací k baroku ranému. Heinrich Schütz
byl prvním ze skladatelů, kteří komponovali v duchu
reformace Martina Luthera. „V jeho hudbě je cítit extrémní citlivost pro zvuk a význam textu. Právě pro své
mistrovství zejména ve sborových a vokálních skladbách
snese jistě srovnání i s Bachem nebo Händelem” uvedl
k programu letošního ročníku Roman Válek, dirigent
souboru Czech Ensemble Baroque, který Letní školu barokní hudby pořádá.
Stejně jako v minulých se i letošní ročník uskuteční
ve velmi inspirativním prostředí zámku Holešov, kde se
bude odehrávat výuka i většina koncertů. Za tuto mimořádnou možnost vděčíme městu Holešov a Městskému
kulturnímu středisku Holešov. Kurzy se tak mohou uskutečnit díky místním spoluorganizátorům i posluchačům,
kteří jsou přesvědčeni, že barokní hudba na zámek patří
a že genius loci přispěje k tvůrčí atmosféře kurzů. Město
Holešov podporuje kurzy pro nadějné interprety jak organizačně, tak finančně v rámci městského grantového

programu. Neopomenutelná je také spolupráce s prestižním festivalem Musica Holešov, s dramaturgem Karlem Košárkem a s předsedou pořádajícího sdružení JUDr.
Zdeňkem Novákem.
V lektorském týmu kurzů přivítá Holešov již tradičně
několik špičkových Českých i zahraničních umělců, specialistů v oblasti interpretace staré hudby. Studentům hry
na originální dobové nástroje se bude věnovat například
koncertní mistr Peter Zajíček, cembalistka Monika Knoblochová, gambista Peter Krivda a mnozí další mistři svého
oboru. Studentům sólového zpěvu se bude věnovat významná česká mezzosopranistka Markéta Cukrová, sólista
Pařížské královské opery Jean-François Lombard, polský
kontratenorista Piotr Olech či basista Joel Frederiksen.
Otevřena je také ansámblová třída pod vedením Eduarda
Tomaštíka a třída sborová, vedená sbormistryní Terezou
Válkovou. Lektoři se posluchačům představí také v rámci
samostatného lektorského koncertu v neděli 6. srpna.
Frekventanti se svými lektory v rámci master class
společně nastudují několik děl Heinricha Schütze a provedou pod vedením dirigenta Romana Válka v rámci
tří závěrečných koncertů v Holešově, v bazilice na
sv. Hostýně a v kostele v Kelči. Koncerty Letní školy se ale
pořádají již během celého výukového týdne. Koncert duchovní hudby se již tradičně uskuteční v kostele sv. Anny
a je prvním studentským koncertem, kdy mladí umělci
mohou veřejně prezentovat poznatky získané ve výuce.
Na programu je také Zámecká noc s vínem na opraveném nádvoří zámku - celovečerní barokní show s mnoha
hudebními vtipy a bakchanáliemi a osvěžením v podobě
skvělého moravského vína.

Všechny koncerty LŠBH jsou přístupné veřejnosti
a vstupenky mohou zájemci zakoupit na Informačním
centru v Holešově nebo v síti Ticketportal. V omezeném
množství pak hodinu před každým koncertem.
Komorní a kantátové koncerty 2017:
• pátek 4. 8. 2017, 19:30 – slavnostní zahájení, Zámek
Holešov
• neděle 6. 8. 2017, 20:00 – Koncert lektorů, Zámek
Holešov
• úterý 8. 8. 2017, 20:00 – 1. Studentský koncert
– Duchovní, Kostel sv. Anny Holešov
• středa 9. 8. 2017, 20:00 – 2. Studentský koncert –
S tancem a vínem, Zámek Holešov
• pátek 11. 8. 2017, 19:00 – Závěrečný koncert, Zámek
Holešov
• sobota 12. 8. 2017, 19:00 – Závěrečný koncert, Bazilika na sv. Hostýně
• neděle 13. 8. 2017, 15:00 – Závěrečný koncert, Kostel
sv. Petra a Pavla v Kelči
Více na www.baroknihudba.cz, skola@baroknihudba.cz
Program závěrečných koncertů:
• výkony vítězů interpretační soutěže
Heinrich Schütz:
• Magnificat | SWV 468
• Historia Der Geburt Jesu Christi | SWV 435
• Die sieben Worte Jesu Christi am Kreuz | SWV 478
• Warum toben die Heiden | SWV 38

Petra Švandová

Hvězdami pátého ročníku festivalu Toulavej budou Wykrent, Lokálka a další
Holešov – Pátý ročník folkového festivalu Toulavej se na nádvoří zámku v Holešově koná 22. července.
Hvězdami letošního ročníku bude Jaroslav Wykrent, Lokálka, Vojta Kiďák Tomáško a další.
„Toulavej je v produkčním plánu městského kulturního střediska už tradice. Víme, že v regionu má své
příznivce a chceme je potěšit. Kromě kvalitní hudby
nabízíme jedinečnou atmosféru opraveného zámeckého
nádvoří, která se s hudbou krásně snoubí,“ říká o festivalu ředitel Městského kulturního střediska Holešov
a Zámku Holešov Pavel Chmelík.
Festival začíná ve 14 hodin a na podiu se budou postupně střídat kapely. Začíná Adam Kubát a Pavel Křivák
z brněnského dua Groovey, které se inspirovalo Simonem a Garfunkelem, ale v repertoáru má i vlastní tvorbu. Následuje pardubická folková skupina Marien a poté
vokálně instrumentální seskupení z Bohumína Sluníčko,
které v Holešově koncertovalo již na prvním ročníku
festivalu v roce 2013. Program pokračuje vystoupením
brněnské tramp-folkové formace Přístav, kterou vystřídá
několikanásobný vítěz Porty Vojta Kiďák Tomáško. Festival zakončí Jaroslav Wykrent a Lokálka, kteří se v krátké
historii festivalu už v Holešově také objevili.
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Během předchozích čtyř ročníků se na folkovém
festivalu Toulavej vystřídala celá řada českých kapel.
Největšími hvězdami byl například Wabi Daněk, AG Flek,
Věra Martinová a další. Mimořádným hostem festivalu
byl loni Ivan Mládek se svým Banjo Bandem, který na

zámeckém nádvoří oslavil padesátiny kapely. Vstupenky
na V. folkový festival Toulavej v Holešově jsou již v předprodeji v Informačním centru Holešov a nebo přes jeho
webový portál www.holesov.info a také v Zelenáčově
šopě ve Zlíně. 
D. Podhajská

PŘÍSPĚVKY

Malí výletníci si začátek prázdnin užili

Holešov – Léto je v plném proudu a holešovské volnočasové středisko na každý prázdninový týden připravilo pro děti jiný typ městského tábora. Holčičky a kluci
budou s TYMYčkem sportovat, tancovat, výtvarničit, tvořit z keramické hlíny, učit se anglicky, dozvídat se zajímavosti ze zoologie a botaniky, předškoláci si užijí táborových
aktivit při dvou pohádkových dobrodružstvích. Celé prázdniny jsme odstartovali táborovou klasikou - malými výletníky. Každé ráno se partička dětí sešla na holešovském
nádraží a vyrážela vstříc novým zážitkům. Během tří dnů jsme navštívili Zrcadlové bludiště a Podzámeckou zahradu v Kroměříži, zařádili si v Dětském světě, spoustu
se toho dozvěděli o přírodních zákonitostech v olomoucké Korunní pevnůstce a tajili dech při sledování zajímavého filmu o Sluneční soustavě v planetáriu. Každý den jsme
se odměnili zmrzlinou. Počasí nám v našem výletování přálo a i když nás v pátek zkropil menší deštík, ani za mák nám to nevadilo. Při dalším prázdninovém dobrodružství
na viděnou!
Barbora Winklerová

V zámeckém parku se soutěžilo
Holešov – V závěru školního roku uspořádal
v zadní části zámeckého parku Klub výsadkových veteránů (KVV) Holešov pro žáky 2. stupně základních škol
v Holešově 3. ročník branně sportovního dopoledne. Hned
v pátek 16. 6. 2017 ráno se objevily první komplikace
a překážky, které museli pořadatelé i soutěžící překonat. Ve stejný den od 17 hod. se v zámku konala Regata
a pořadatelé již 10 hodin před začátkem důkladně střežili prostory a nechtěli pustit dovnitř ani pořadatele, ani
soutěžící - nicméně jako pořadatelé jsme i přesto zvládli
navozit potřebný materiál na 4 soutěžní stanoviště a tělocvikáři si se svými žáky taky poradili. Druhou komplikací byl od ranních hodin déšť, ale jelikož počasí „neporučíme“ vypořádali jsme se i s tímto. V této situaci nám
hodně pomohlo, že jsme mohli využít prostorů klubovny
Spolku Skřítek, v jejímž okolí se soutěže konaly. Třetí

překážku - a to časový limit na využití prostorů v parku,
kde se naše soutěže konaly, jsme vhodnou organizací
a úpravou některých propozic také úspěšně zvládli.
A tak závod mohl začít: přivítání závodníků a zahájení soutěží provedli starosta Holešova Mgr. R. Seifert
a místostarosta Bc. J. Chmelař, kteří popřáli všem soutěžícím i přes nevlídné počasí zajímavé sportovní zážitky
a co nejlepší výsledky.
Tříčlenná družstva se postupně střídala na těchto
stanovištích: střelba ze vzduchovky, hod granátem na
cíl, hod šipkami na terč a poskytnutí 1. pomoci „zraněnému“ členu družstva. Holky a kluci vše zvládli v rámci
svých možností (hlavně fyzických). Všichni se snažili o co
nejlepší výsledky a na důkaz toho, „že nejsou z papíru“
i v nevlídném počasí absolvovali i „soutěž o nejlepšího
střelce“. Tato soutěž byla velmi vyrovnaná, o výsledcích

rozhodovaly až rozstřely. Odměnou soutěžícím byly
zajímavé ceny a nepochybně i pěkné zážitky a nabytí
nových vědomostí.Ocenění družstev i jednotlivců, kteří
převzali věcné ceny a diplomy provedl pan místostarosta
Holešova mimo jiné i s konstatováním, že vyhráli všichni, kteří se 3. ročníku branně sportovního dopoledne
zúčastnili a „Účastnický list“ je toho důkazem.
Pořadatelé z KVV děkují Českému červenému kříži
Holešov za zajištění stanoviště 1. pomoci „zraněnému“
a sponzorům: Městu Holešov a Zlínskému kraji, a současně si přejí, aby příští ročník měl z jejich strany stejnou
podporu, jako ten úspěšný letošní. Na shledanou v příštím roce u dalšího ročníku se těší pořadatelé!
Za pořadatele z KVV Holešov
Josef Bartošek a František Gult

Unikátní úlovek holešovského
sportovního rybáře
Holešov - Členu holešovského rybářského spolku
Zdeňkovi Zapletalovi se podařil 8. května na hulínském
Štěrkáči zcela unikátní úlovek.
Jedná se o trofejního dvanácti kilového Koi kapra,
který patří ve svém druhu k největším jedincům uloveným ve volné přírodě v ČR. Z. Zapletal tento jedinečný
úlovek po patřičném zdokumentování pustil zpět do
vodního živlu.
(kb)
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Hodové slavnosti v Tučapech
Holešov – Poslední červnovou sobotu proběhli
v Tučapech tradiční Hodové slavnosti.
Program slavnostního dne byl zahájen dopolední
mši svatou u místní zvonice slouženou holešovským
děkanem. Na závěr mše pozval předseda OV Tučapy občany na menší občerstvení a přátelské posezení
u živé hudby do místního pohostinství. Zde byli občané
předsedou osadního výboru seznámeni se třemi návrhy
znaku a praporu obce, o kterém si na podzim občané ve
volební anketě rozhodnou sami.
Odpolední program byl zahájen na fotbalovém
hřišti již tradičním Turnajem ulic. Ve čtyřech disciplínách
soupeřili dolňáci, trňáci, záhumeňáci a křébaci, a to ve
fotbale, zručnosti jízdy s kolečky, praskání balónků a pivní štafetě. Nejzručnější a nejšikovnější se potřetí v řadě
stali zástupci trní a obdrželi již na stálo putovní pohár
pro vítěze Turnaje ulic.
Během odpoledne byly připraveny nejen pro děti,
i další atrakce, vodní skluzavka, skákací hrad, trampolína, střelba ze vzduchovky a jízda na koníku. Po předání
cen účastníkům Turnaje ulic a po vyhlášení tomboly, přišla na řadu hodová zábava se skupinou Kiks Brass, která
celé hodové slavnosti v Tučapech uzavřela.
Poděkování za klidný a pohodový průběh hodů patří nejen členům osadního výboru, ale také SDH Tučapy,
TJ Sokol Tučapy, MS Háje Tučapy- Bořenovice a také všem
občanům obce, kteří přiložili ruku k dílu.
Zdeněk Chytil, předseda OV Tučapy

Petra Pospíšilová
na soutěži naturální
kulturistiky
a fitness
Holešov - Dne 10. 6. 2017 se
v Karlových Varech konalo Mezinárodní MČR v naturální kulturistice
a fitness. Této soutěže se za město
Holešov zúčastnili Petra Pospíšilová a Marian Matuška.
Petra zde získala titul druhý
vícemistr v kategorii Sport Model
a stejný titul i v kategorii Fitness
Model.
Marian si odvezl stejné tituly
jen v kategorii Psysigue junior
a Psysigue Novice. Petra ještě tuto
sezonu získala dvě třetí a dvě čtvrtá místa na soutěžích v České i Slovenské republice.
(red)

www.holesov.cz
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Nová tajemství domu č. 26
V loňském roce vzbudil zájem médií i odborné veřejnosti rohový dům s drogerií na náměstí Dr. E. Beneše
v Holešově č.p. 26, tzv. Tomaštíkův dům. Zvenku zcela nezajímavý, běžný objekt je ale výjimečný už svou
historií. Vždy byl měšťanským domem. Na začátku 18.
století byl jeho majitelem Václav Šivla (Šidla) – řezník
a v roce 1712 jej kupuje Jan Tomaštík, jedna z nejvýraznějších postav historie našeho města. O Tomaštících
jsme na stránkách tohoto časopisu psali už mnohokrát
– Petr Tomaštík, původem z Chorvatska, se vyznamenal
při obraně Vidně před Turky a obdržel dědičný šlechtický predikát (který ale jeho potomci nikdy nepoužívali)
a usadil se na statku Kudlovice v napajedelském panství.
Jeho syn Jan si koupil onen rohový dům v Holešově a stal
se prakticky nejváženějším a nejbohatším holešovským
měšťanem. Byl velkým mecenášem umění – mimo
jiné nechal postavit nádherné sousoší sv. Anny u lesíka
Hrabina za Jankovicemi, prý jako poděkování za své zachránění před bandity, kteří jej přepadli, když se vracel
na voze z obchodní cesty. Za pruské okupace Holešova

ptactvo, masna s výrobnou lahůdek, pobočka banky
a hračky přistaveno podloubí) pochází z let 1480 – 1482.
Tento trámový strop z masivních dubových trámů, které
nejsou pokryty dřevěnými deskami, ale kamennými,
pískovcovými plotnami (z protipožárních důvodů) tak je
nejstarším kompletně zachovaným trámovým stropem
v měšťanském domě v celé ČR! Po roce 1744 byl tento
trámový strop podepřen na stávající trámy kolmým dubovým průvlakem. Tato zjištění jsou zcela přesná - byla
zjištěna tzv. dendrochronologickou metodou, kdy se
podle pořadí různých tlouštěk letokruhů (které jsou jedinečné, asi jako otisky prstů) přesně určí, v kterém roce
byl příslušný kmen, ze kterého je trám vytesán, skácen.
Toto opravdu překvapivé zjištění vedlo ke zvýšené
badatelské činnosti ve sklepě tohoto zajímavého domu.
Na jednom z trámů, přesně nad dodatečně zabudovaným průvlakem, byl objeven velmi málo zřetelný nápis,
pořízený snad jílem, nebo jinou málo výraznou hmotou.
Předběžné výsledky jeho zkoumání (PhDr. Dalibor Janiš PhD. z Ostravské univerzity a Mgr. Jana Koudelová

u západní stěny zkorodovaná, relativně velmi těžká
placička nepravidelného tvaru o průměru cca 19 mm
a tloušťce od 2 do 5 mm. Po bližším ohledání se zjistilo,
že se jedná o olověnou kulku, která se po výstřelu „rozplácla“ o zeď. Nedlouho po tomto nálezu byly na druhé
straně sklepa, cca 1 m od jeho východní stěny, nalezeny
4 zkorodované olověné kulky o průměru (ráži) 14 mm,
nepoužité. Toto střelivo (i ona vystřelená, rozplácnutá
kulka k němu patří) se používalo do střelných zbraní
od 17. do 19. století (naposledy se kulky v této ráži používaly do slavných rakousko-uherský pušek „lorenzek“,
jejichž labutí písní byla prusko – rakouská válka v roce
1866). Co se ve sklepě stalo, se už asi nedozvíme. Jistě
nějaká dramatická událost – střelec zřejmě ve spěchu či
ve stresu nabíjel, z rozklepaných rukou mu vypadlo několik kulek, až nakonec správně nabil a vystřelil – zasáhla kulka někoho, kdo stál u protější zdi, nebo se jednalo
jen o varovný výstřel – ale asi ne, neboť střela mířila do
zdi, při varovném výstřelu by asi mířila do stropu, ve
kterém by asi uvízla. Vzhledem k tehdy používanému

v roce 1742 byl Prusy zadržen, protože nechtěl (nebo
nemohl) uhradit astronomické výkupné a i když za něj
rodina složila alespoň 500 zlatých, Prusové ho vláčeli
s armádou a až ve Slezsku ho, umírajícího starce, vyhodili do příkopu u cesty. Rod Tomaštíků potom zůstal
v Holešově a v tomto domě až do roku 1945. Tomaštíkovi
vždy patřili k nejváženějším holešovským rodinám, Josef Tomaštík byl po polovině 19. století dvakrát zvolen
starostou města. Jejich podnik – mydlářství, svíčkařství,
provaznictví spojené s prodejem drogistických potřeb
bylo v domě přes 230 let a ostatně drogerie je zde dodnes, tedy bez přerušení skoro 300 let! Poslední členky
rodu byly proto, že se hlásily k německé národnosti, po
roce 1945 odsunuty. Ve Vídni dodnes působí světoznámá firma na výrobu strun do hudebních nástrojů Thomastik, kterou založili rovněž holešovští Tomaštíkové.
V loňském roce nadchlo zejména odbornou veřejnost zjištění Mgr. Štětiny z Národního památkového
ústavu v Kroměříži, že trámový strop, který se nalézá
v předním sklepu Tomaštíkova domu (sklepu, který ale
končí cca 4 metry před současnou uliční frontou domu
– původní uliční linie odpovídala sousedním domům
č.p. 25, 24 a 23 - tedy budově Komerční banky, staré
radnice, kde je dnes pekařství a bývalému hotelu Slávia a zřejmě na počátku 16. století bylo k tomuto domu
a k domům následujícím - 32, 33 a 34, 37 a 38 - exotické

PhD. z Národního památkového ústavu Ostrava) vedou
k domněnce, že zde stojí: „Svatý Libore, oroduj za nás!“
Písmo lze zhruba datovat do 17. – 18. století. Sv. Libor
(Liborius) je přitom velmi zajímavá postava – biskup
působící ve 4. století ve francouzském Le Mans, jehož
ostatky byly v 9. století převezeny do dómu v německém Paderbornu, byl uctíván zejména na francouzsko
– německém pomezí. Po třicetileté válce, kdy byly jeho
ostatky z paderbornského dómu nejprve odstraněny
a ukryty a poté slavnostně navráceny, se ale vzedmula
vlna jeho uctívání, která zasáhla i české země – v roce
1676 jsou v Čechách zaznamenány pobožnosti ke sv. Liborovi a na pražském Karlově dokonce vzniklo bratrstvo
sv. Libora, které bylo nadáno různými církevními výsadami. V této době, případně o něco
později, se mohl tento kult dostat i na Moravu
a do Holešova. Nápis na trámu tedy můžeme
datovat někam na konec 17. století, kdy dům
patřil řezníkovi Václavu Šivlovi. A protože sv.
Libor byl a je patronem píle a horlivosti, jistě
bohatému měšťanovi, řezníkovi a zaměstnavateli řady tovaryšů a učedníků jeho patronát
velmi vyhovoval.
Další nález ve sklepě domu je mnohem
hrozivější. Při důkladné prohlídce podlahy sklepa (tvořené udusanou hlínou) se našla těsně

černému, tzv. dýmnému střelnému prachu musel malý
prostor nevětratelného sklepa na dlouho zahalit hustý
dým…. Kdy k té události došlo už asi nezjistíme. Protože v opravdu malém sklepě zřejmě nešlo manipulovat
s dlouhou puškou (lorenzkou), můžeme předpokládat, že
se střílelo z krátké pistole, což by odkazovalo na dřívější
dobu, dejme tomu 18. století, kdy měly pistole zhruba
onu ráži 14 mm. Jestli došlo k nějakému konfliktu v době
oné pruské okupace Holešova a třeba zajetí a brutální zacházení s Janem Tomaštíkem bylo odvetou za to, že na
nějaké rabující Prusy vystřelil – to už se asi nikdy nedovíme. Takže náš dům č.p. 26 sice vypráví stále nové, zajímavé příběhy, ale svá tajemství si nechává pořád pro sebe.

až

1500,- Kč
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Rekordní Drásal potěšil 2000 bikerů
Holešov – Již léta je tradicí, že uprostřed seriálové
sezóny dostane bikerská veřejnost dáreček, tedy spíše
veledar, v podobě bikemaratonu Drásal. Závod s kompletním zázemím v holešovském zámeckém parku nese
jméno po Josefu Drásalovi, což byl prokazatelně nejvyšší
člověk, který kdy žil v českých zemích a v Holešově je
pochován. Jeho jména dostává bikemaraton opravdu
důstojně. Ne že by jeho cílem bylo, aby zde místo posledního odpočinku našli také jeho účastnici (i když po
absolvování zdejších extrémních tras už mnozí nemají
žádné jiné přání) ale nabídnout něco velkého, výjimečného. Nejen, že si závod právem zaslouží označení
bikemaraton, jelikož si jako poslední ze seriálu Kolo pro
život zachoval hlavní trasu A, tedy trasu opravdového
plnotučného maratonu, ale již čvrtým rokem nabízí také
ultramaratonskou trasu OBR, která svou délkou a náročností nemá u nás obdoby.
Kromě zmíněných maratonských lahůdek nabídl
Drásal samozřejmě také tradiční sortiment tras, které
jsou standardem na každém KPŽ. Na své si přišli ti nejmenší na dětských závodech konané přímo v zámeckém
parku. Děti si mohly na konci školního roku napravit případné horší známky na vysvědčení alespoň sportovními
úspěchy, případně rovnou poslat rodiče na trasu OBRa,
kde by po jejím absolvování na školní neúspěchy svých
ratolestí jistě minimálně na několik dní zapomněly.
Trasa D - Fitness jízda pak vyslala rodiny a výletníky na
17kilometrovou projížďku s nenáročným profilem severně od Holešova. Ostatní trasy už daly závodníkům okusit
dlouhé a příkré svahy Hostýnských vrchů, které obdařily
závodní trasy pro někoho až neuvěřitelným převýšením.
Trasa C nastoupala na 31 km 949 metrů, u B už to na
56 km bylo 1985, maratonská trasa A stihla během
117 km nastoupat 3920 metrů a 177km OBR Drásal měl

na výšku již 5420 m! Ani tyto náročnější parametry neodradily velkou část účastníků přijmout výzvu a pustit
se o písmenko výše, než na ostatních závodech KPŽ.
Na trase B tak byla vidět spousta jmen známých jinak
z trasy C, kde si mohly navíc trochu zvednout sebevědomí, jelikož mnozí tradiční Béčkaři zase dali přednost
trase A. Na trase A se ovšem nesbíraly jen body do seriálu KPŽ, ale licencovaní závodníci si zde mohli přijet
pro body také do mezinárodního žebříčku díky zařazení
trasy do UCI kategorie C3. Zvláštní kategorií byla trasa
OBR. Letos se jela jako mistrovství ČR v ultramaratonu,
takže kromě finisherského dresu se zde bojovalo také
o dres mistrovský.
Vzhledem k místu konání a prezentaci, která pro
obě nejdelší trasy kvůli jejich časnému sobotnímu startu
končí již v pátek ve 20 hodin, se zámecký park v Holešově začal měnit v Autokemp již během pátečního odpoledne. Večer se nad vyprahlou Moravou přehnala bouřka
s lijákem, která jistě udělala radost zemědělcům, ale závodníkům spíše přidělala před náročným závodem další
vrásky a znepříjemnila pobyt ve stanech. Ráno však již
lákala na start polojasná obloha a příjemná závodní
teplota kolem 15 stupňů, která během dne vystoupala
na dvacítku, což bylo vítanou změnou oproti minulým
ročníkům, kdy vládly tropy. První se na start na holešovské náměstíčko vydali borci z nejdelší trasy OBR. Celý
Holešov jistě nemohl dospat, aby již v 5:30 spolu s Ondřejem Fojtíkem z vedoucího bratrského dua pořadatelů
vyprovodili startovním výstřelem z rukou starosty Holešova největší odvážlivce na dlouhou cestu. Ti, co by snad
tuto událost zaspali, již definitivně probral výstřel z děla
v 7:45, který odstartoval snažení závodníků na trase A.
V tradičních časech pak z náměstí Dr. E. Beneše startovaly zbylé trasy B, C i D. Počáteční obavy o stav trati po

páteční bouřce se ukázaly jako liché, na pravé bahenní
lázně nebylo vody tolik, naopak vyprahlým cestám zalití
spíše prospělo a zvýšilo obtížnost. K nekonečným kopcům, kdy ten největší čeká závodníky prakticky těsně
po startu, přibyly ještě kluzké kořeny a kameny, které
prověřily schopnosti jezdců v technických pasážích, zejména rychlé sjezdy vyžadovaly zvýšenou opatrnost. Na
jílovitých cestách, kde se voda rychle nevsákla, číhaly
četné bahenní pasti, kde si člověk musel dobře volit stopu a hlídat, aby nezapadl předním kolem až po náboj.
Nádherné výhledy z nejvyšších partií Hostýnských vrchů
však ale vynahradily strasti náročné trati, na které prakticky neexistoval odpočinek. Na dvou nejdelších tratích,
kde trasa OBRa byla rozšířením trasy A o úsek, který se
jel dvakrát, přineslo vítané zpestření také vedení skrze
singletracky, které jsou součástí Bike Areny Vsetín. Extrémní trasy samozřejmě vyžadovaly odpovídající energii, o jejíž doplnění se staral dostatek občerstvovacích
stanic, na nejdelší trase jich bylo celých 15! S technickými problémy si pak poradila technická depa Park Tool
přímo na trati. Odměnou v cíli přímo před Holešovským
zámkem bylo povzbuzování a a potlesk stovek fanoušků,
kteří si poslední stovky metrů trati namotané mezi alejemi a jezírky v zámeckém parku patřičně užívali.
A jak to všechno dopadlo? Na ultramaratonské trati
se podařilo uplést si mistrovský dres na míru Honzovi
Fojtíkovi z pořádající dvojice, který jako jediný zvládl
trasu pod 8 hodin. Mistryní je pak Milena Cesnaková,
která bojovala o 2 hodiny déle. Na trase A slavili velké vítězství Marek Rauchfuss a Johana Kolašínová. Uznání ale
zaslouží úplně každý, kdo závod dokončil, zejména trasa
OBR je pro každého bikera výzvou, při které si sáhne na
úplné dno, zážitky pak ale stojí za to.
Lukáš Pitel
Zdroj: www.kolopro.cz

Léto a Moravské děti

19. Čmelák model show

Holešovský dětský sbor Moravské děti měli
možnost vidět návštěvníci na dvou červnových
koncertech, a to v Hulíně a v Kroměříži v rámci
hudebního projektu s názvem „Pohádkové melodie“ s dirigentkou Lenkou Poláškovou a symfonickým orchestrem. Program, který si vychutnali
nejenom děti, ale i jejich rodiče, měl velký úspěch
a pro ty, kteří jej nestihli vidět, se chystá ještě další
provedení pravděpodobně v září v Holešově. Letní
prázdniny sbor zahájil na mezinárodním festivalu
European Art 47, který se konal v jižním Štýrsku
v Rakousku. Festivalu se zúčastnily soubory z Bulharska, Řecka, Kosova, Rumunska, Švýcarska, Rakouska
a Moravské děti za Českou republiku. Festival nebyl soutěžní a jednotlivé koncerty se konaly v několika místech,
a tak jsme měli možnost koncertovat a také poznat místa
jako např. Hatzendorf, druhé největší město Rakouska Graz, zámek Kornberg a hrad Riegesburg, kde jsme také
využily krátce místní přírodní koupaliště, neboť i ve stínu
bylo přes 30 °C. Organizátoři pro nás připravili ubytování
na internátě prestižní rakouské hotelové školy v malém
lázeňském městečku Bad Gleichenberg, kde si každý tak
trochu posteskl, že takové školy a internáty nemáme

Holešov – 12.- 13. srpna 2017 Vás zveme na
19. ročník Čmelák model show, který pořádá pod záštitou starosty města Holešov pana Mgr. Rudolfa Seiferta
ve spolupráci s firmou Fialamotors LMK Čmelák Holešov.
Letošní ročník je generálkou před jubilejním dvacátým ročníkem, a proto zde budou k vidění unikátní
modely, které holešovské veřejnosti budou představeny
vůbec poprvé. Jedná se o modely nad 20 kg váhy, jež
musí být registrovány na Úřadu pro civilní letectví a pro
veřejné vystupování musí mít uděleny licenci model i pilot. K vidění budou jak modely vrtulové, tak turbínové,
které jsou poháněny skutečnými turbínami a dosahují
rychlostí až kolem 400 km/hod. Celý program bude
doprovázen odborným komentářem po celou dobu letových ukázek.
O návštěvníky bude postaráno jak po stránce občerstvení, tak i o jejich děti, kterým se budou věnovat
pracovníci střediska volného času „TYMY“, kteří pro děti
připravili doprovodný program. Neměly by chybět ani
prodejní stánky s modelářskými potřebami.
Vstupné na tuto akci bude jako v loňském roce DOBROVOLNÉ !!!!! 
Na všechny se těší pořadatelé
členové LMK Čmelák p.s. Holešov
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i u nás. Sladkou tečkou byla prohlídka čokoládové manufaktury Zotter v Berglu, kde jsme měli možnost vidět
celou výrobu čokolády i odkud vše pochází. V závěru
prázdnin čeká sbor tradiční letní soustředění na Rusavě,
kde budeme pracovat nejen na programu pro koncertní
turné do Japonska, ale i na přípravě vánočních koncertů.
Činnost neziskových organizací i sboru by ale nebyla možná bez grantové podpory Města Holešova z tzv.
„akce milion“, za kterou za Moravské děti děkujeme.
Za Moravské děti - J. Slovenčíková.
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Holešovské holky zvedly nad hlavu pohár pro vítěze divize
Holešov – Dalším z řady úspěchů fotbalistek FK
Holešovské holky skončil ročník 2016/2017 moravskoslezské divize žen ve skupině B, když dokázaly plně
bodovat v utkáních o první místo s celky Vlkoše a Nových Sadů a po zásluze obsadily první místo s bilancí
získaných 48 bodů a skórem 124 : 15. V průběhu celé
sezóny prohrála holešovská děvčata jen dvakrát, z toho
na podzim ve Vlkoši a na jaře poněkud překvapivě
v Kotvrdovicích. Ostatní zápasy většinou velmi přesvědčivě vyhrávala. Opět se potvrdilo, že v klubu se pracuje
koncepčně, dbá se o rozvoj kvality hry a daří se skloubit
zkušenosti starších hráček s postupným růstem mladých
talentovaných děvčat, přicházejících z řad chlapeckých
žákovských celků. V uplynulé sezóně se do soutěžních
zápasů zapojilo celkem 19 hráček, takže k žádnému
zápasu nenastupoval celek v oslabení, i když se občas
základní sestava musela měnit. Ale to je už v ženském
fotbale takřka rituál. Tým, zvláště v jarní části sezóny,
našel svůj herní styl, který rozvíjel dobrou prací v tré-

ninkovém procesu, a tak soutěží procházel poměrně
bez větších problémů. Do soutěže zasáhly tyto hráčky:
Dědičová, Voždová, Jurčíková, P. Ševčíková, Tifenbachová, N. Ševčíková, Randuchová, Homolová, Kocurková,
Kuchařová, Petříková, Rozsypalová, Šustová, Šilhárová,
Škrabalová, Krčmářová, Mikešová, Sklenaříková a Rýdlová. Po podzimní části však skončily Dědičová, Rozsypalová, Krčmářová a Šustová. Talentem roku byla vedením
klubu vyhlášena a oceněna Alžběta Homolová, nejlepší
hráčkou a zároveň nejlepší střelkyní týmu i celé divize se
stala kapitánka Monika Šilhárová.
Přípravu na novou sezónu zahájí děvčata druhý týden v červenci, soustředění pak proběhne tradičně koncem července na Rusavě.
Vedení FK Holešovské holky zve zájemkyně o fotbal, starší 14-ti let, k zapojení se do tréninkové přípravy v letním období. Informace a kontakty lze získat na
www.fkholesovskeholky.nas-tym.cz

Bikemaraton Drásal 2017

Fitness jízda

Dětský závod

V černém dresu č. 5001 Jan Fojtík - 1. mistr republiky v ultramaratonu

Foto: Rudolf Seifert
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Holešov má mistra Evropy ve stolním tenise
Holešov – Karel Sekanina, hráč TJ Holešov, dosáhl
na Mistrovství Evropy veteránů v stolním tenise, které
se uskutečnilo ve dnech 26. června až 1. července 2017
ve švédském přístavním městě Helsingborg, na nejvyšší
příčku. Ve čtyřhře spolu s Milošem Matějíčkem (KST Jeseník) ve věkové kategorii 70 až 74 let totiž získal zlato.
Této kategorie se zúčastnilo celkem 240 hráčů. V základní čtyřčlenné skupině zvítězili třikrát hladce 3:0 a postoupili do vyřazovací části, které se zúčastnilo 32 párů.
V ní již svedli velice tuhé a vyrovnané zápasy. V prvním
porazili švédský pár Holmqist-Jonnson 3:2, ve druhém
porazili švédsko-slovinský pár Vecko-Pan 3:2 (prohrávali

již 2:1), ve třetím kole porazili německý pár Reuland-Witthaus, a to opět 3:2 (prohrávali 2:0 na sety). V semifinále pak porazili další německý pár Steiner-Diesing 3:1 a ve
finále potom dánský pár Ramberg-Nielsen opět 3:1 na
sety. Pro Karla Sekaninu to byla již druhá zlatá medaile
z mistrovství Evropy veteránů ve stolním tenise. Tu první
získal v roce 2009 na Mistrovství Evropy v Poreči, kde se
jednalo také o čtyřhru, tenkrát s Jaroslavem Kučerou z TJ
Slavičín. Mistrovství Evropy ve švédském městě Helsingborg se zúčastnilo celkem 2100 hráčů a hráček, z České
republiky jich bylo 93. 
Petr Chvátal

TYMY
PROVOZ TYMY O PRÁZDNINÁCH
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí – pátek 8.00 – 16.00
Kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis, trampolína, nájem
tělocvičny:
- objednávky na tělocvičnu lze využít dle předchozí telefonní domluvy minimálně den předem, objednávky
v kanceláři či na tel.: 573 39 69 28, 734 358 563
SRPEN
25. 8. Premedical – vyšetření od 9.00 do 19.00, objednávky předem v kanceláři SVČ - TYMY
ZÁŘÍ
3. 9. Loučení s prázdninami – od 15.00 na koupališti
v zámku
8. 9. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V TYMY – od 15.00 do
19.00, informace ke kroužkům, přihlášky, hrad zdarma
9. 9. Melounožraní na zámeckém koupališti – doprovodný program pro děti
PO CELÉ ZÁŘÍ BUDOU PROBÍHAT UKÁZKOVÉ HODINY
V KROUŽCÍCH SVČ – TYMY, bližší informace v kanceláři
TYMY nebo na www.tymycentrum.cz

LÉTO S TYMY 2017
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
31. 7. – 4. 8. Super prázdniny II. v klubovně ve Smetan.
sadech (1.290,-),
Letní kouzelnická škola (1.290,-), Škola malých kaskadérů (1.490,-)
7. 8. – 11. 8. Sporťák s IN-LINE bruslením v TYMY
(1.690,-), Letní jazykový kemp (1.690,-)
14. 8. – 18. 8. Tábornická abeceda (1.290,-)
21. 8. – 25. 8. Sport camp (1.490,-), Sportovní + INLINE brusle v Sazovicích (2.300,-), Roztančené léto
(1.290), Pohádkové prázdniny (1.490,-)
28. 8. – 1. 9. Za zvířátky kolem světa (1.290,-)
25. 8. – 3. 9. Ozdravný pobyt Chorvatsko – Igrane,
Makarská riviéra
Cena: 5.960,- Kč /os. (zahrnuje dopravu, ubytování,
pobytovou taxu, povlečení, delegátské služby, pojištění
proti úpadku, program pro děti), dítě do 3 let pouze doprava 2.400,- Kč. Možnost polopenze (2.270,- dospělý,
1.700,- dítě do 12ti let) nebo jen večeře (1.700,- dospělý, 1.320,- dítě do 12ti let) Možnosti i vlastního vaření
– v apartmánu je kuchyňka

Šimon – malý velký hrdina
Jsou prázdniny, období klidu a odpočinku, lidé se
více scházejí a sdělují si své zážitky a dojmy. Mě zaujal
jeden příběh v klubovně ve Smetanových sadech, který
se stal 8. června a jeho hrdinou je Šimon Brdička, žák 4.
A. na 1. základní škole v Holešově. Osudného dne si hrát
Šimon, společně s dalšími kamarády, v lese mezi Rackovou a Žeranovicemi. Jednomu z kamarádů při hře v lese
nešťastnou náhodou ujela noha a zřítil se ze srázu dolů
cca sedm metrů. Šimon za ním bez zaváhání slezl, zjistil, co s ním je a zavolal záchrannou službu, poté se opět
vyšplhal nahoru, aby na záchranku počkal a navedl ji ke
zraněnému kamarádovi. Vzhledem k tomu, že sráz byl
velmi příkrý, přivolaní záchranáři kamaráda pouze ošetřili a museli přivolat hasiče. Ti chlapce ze strže vyzvedli
a předali ho záchranné službě, která ho odvezla na další
ošetření do nemocnice. Vzhledem k velkému pádu bylo
štěstí, že se tato příhoda obešla bez většího zranění –
kamarád měl jen lehký otřes mozku a poraněnou nohu.
Šimon Brdička zareagoval jako opravdový hrdina, který
se nezalekl, nezazmatkoval a hned si věděl rady, byl
kamarádovi velkou oporou. Díky němu se pomoc ke zraněnému dostala velmi rychle. Šimone, patří ti velký dík,
jsi opravdový hrdina! Jarmila Vaclachová, SVČ - TYMY

VÝROČÍ - SRPEN
4.8.1937

Narodil se DAEHNE, Jiří, básník a prozaik. Vystudoval FF UP v Olomouci, působil jako středoškolský učitel. První povídky otiskl v časopise Tribuna. Od konce 70. let
vydával své sbírky samizdatově. Verše vydával také ve formě příležitostných tisků, bibliofilií, novoročenek a grafických listů ve vlastní úpravě, např. ke sbírce „Zelený
brevíř: z veršů let 1998 až 1992“ (1995) a „Podobizny krajiny: z veršů let 1993 a 1994“ (1996). Jeho básně se staly také součástí literárních pořadů a rozhlasových
pásem: „Cililink“ (1981) a „Dopisy“ (1985). Memoárová poezie - „Berný peníz“ (1979), „Z veršů na holešovské motivy“ (1983), „Gramofon v okně“ (1995), Přírodní
lyrika - „Zelené dějiště“ (1990), „Zelený brevíř“ (1995), „Podobizny krajiny“ (1996), „Radobýl“ (1978) - inspirace životem K. H. Máchy, „Bosá Barunka“ (1997) - Boženy
Němcové. (+17. 8. 1999 v Krnově) – 80. výročí narození

1862

Narodil se KOPŘIVA, Jan, učitel, působil do r. 1922 v Tučapech. U Tučka v Holešově vydával „Zápisní kalendáře“, obsahující historická data, průpovědi a poučné články.
Do Vlastivědného sborníku pro mládež župy olomoucké psal drobné črty s náměty z Holešova. Vydal a upravil mapu holešovského hejtmanství, napsal příručku „Popis
hejtmanství holešovského“, vydanou v Holešově r. 1914. V r. 1928 napsal pojednání „Zaniklé vsi a hrady na Holešovsku a Bystřicku“. Překládal z polštiny, chorvatštiny
a slovinštiny. (+1928 v Holešově) - 155. výročí narození

1962

Zemřel MICHALOVSKÝ, Arnošt, člen Městské památkové komise v Holešově. Pocházel z rodiny židovského „kantora“, po celou 2. světovou válku vězněn v koncentračních táborech. Po válce pracoval v pletařském průmyslu. Stal se předsedou židovské náboženské obce. Jeho péčí byly odhaleny pamětní desky v obřadní síni na
židovském hřbitově, vypočítávající oběti války z Holešova a okolí, nechal opravit poškozený náhrobek Sabbataje ben Meir ha Kohena. Největší péči věnoval obnově
staré synagogy. Stal se iniciátorem stavby pamětního náhrobku utrpení židů za války, stavba zahájena 1959, umírá půl roku před jejím dokončením. (*1895 v Holešově) – 55. výročí úmrtí
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SportRelax – Krytý bazén Holešov
Celé sportovní relaxační centrum
je v plném provozu!
www.thholesov.cz/sportrelax/
tel.: +420 573 398 434
bazen@thholesov.cz
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