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Festival židovské kultury Ha-Makom 2017 

Manželé u hrobu rabína Šacha. Foto | Jana RohanováZahájení festivalu ve velkém sále zámku. 

Tisková konference. 

Velvyslanec státu Izrael D. Meron a starosta města R. Seifert. 

Kaschauer Klezmer band na nádvoří zámku.

Manželé Meronovi v obřadní síni na židovském hřbitově. 
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Nástup podzimu s sebou přinese další investice i dění 
ÚVODNÍK STAROSTY

Vážení spoluobčané, 
vstoupili jsme do poslední čtvrtiny letošních prázdnin a tím  

i do období příchodu poslední etapy léta. Babí léto je sice ještě dále 
před námi, ale sv. Anna a sv. Vavřinec nám postupně signalizují 
příchod podzimu. Škoda všeho, co jsme nestihli přes hlavní parné 
dny, ale ještě máme trošku času užívat se letních prázdninových  
a teplých dnů. Snad ale můžeme být alespoň trochu s  letošní 
prázdninovým časem spokojeni. Bylo nám přáno několik tropic-
kých dnů, opalovalo nás sluníčko a asi i správce zámeckého kou-
paliště – Technické služby – a dalších podobných zařízení mohou 
být oproti loňskému „uplakanému“ létu s návštěvností spokojeny. 
Naopak asi na léto trochu žehrají zahrádkáři a také vodohospodáři, 
protože naši zemi i region neustále trápí sucho a klesající hladina 
spodních vod.

INVESTICE – NĚKTERÉ KONČÍ
Všichni asi chápeme, že veškeré investice a opravy přinášejí 

v době realizace mnoho nepříjemností a v určitém času omezení 
kvality a komfortu života v dané lokalitě. Tuto skutečnost si měs-
to uvědomuje a snaží se co nejvíce eliminovat všechny negativní 
jevy. Přesto je třeba mít trpělivost, protože každá investice vede 
k  dlouhodobému zhodnocení a obnově majetku nebo určitého 
objektu. Děkuji tedy i tímto všem obyvatelům, kteří chápou po-
třebu obnovy infrastruktury města.

Po jarních pracích je ve finále oprava se zateplením objektu 
mateřské školy a osadního výboru v Tučapech. I s potřebnými do-
plněními, které umožní, aby prostory mohly plně soužit svému 
účelu. Ukončena je také výstavba nového víceúčelového hřiště 
v Količíně a místní a snad i přespolní sportovci je budou moci ke 
svým aktivitám využívat. Obě tyto akce byly realizovány s pomo-
cí dotací, ale i za výrazné podpory města.

Krátce před ukončením je i celková oprava východní strany 
zámku. Tímto je v závěru další velká a významná etapa obnovy 
holešovského zámku – to je střecha z  nádvoří i ze všech ven-
kovních stran, stejně tak veškerých fasád s  novou, respektive 
staronovou, barevností. Proběhla také z velké části rekonstrukce 
většiny oken apod. V posledních letech se spolupodílelo na finan-
cování těchto oprav Ministerstvo kultury.

Jedná se o tak významný počin, že si jej, respektive čelní 
stranu zámku, navrhli pracovníci kroměřížského územního pra-
coviště Národního památkového ústavu na cenu na Patrimonium 
pro futuro za rok 2016. Zajímavostí je, že mohou být odborní-
ky z  regionálních pracovišť nominovány maximálně 2 pozitivní 
příklady z každého kraje ročně a obě nominace jsou z Holešova. 
Druhou je nález a dokumentace středověkého trámového stromu 
v domu čp. 26 na náměstí (drogerie). Součástí „soutěže“ je i hla-
sování veřejnosti, tak pokud budete mít chvilku, podpořte, pro-
sím, holešovské památky (na stránkách NPÚ). Hlavním smyslem 
ceny je upozornit na významné počiny z oblasti památkové péče. 

INVESTICE – 6. KVĚTNA 
Největší investicí, která je nyní přibližně za polovinou svého 

harmonogramu, je celková rekonstrukce ulice 6. května. Nyní je 
komunikace uzavřena ze strany ulice protože probíhá náročná 
oprava mostu přes Rusavu. Práce provádí Ředitelství silnic Zlín-
ského kraje a tato organizace následně ve spolupráci s městem 
přebuduje přilehlé křižovatky (s ulicemi Za Vodou a Dukelskou). 
Podobně město realizuje nyní vybudování nových chodníků  
a stání v ulici a také její napojení na Kráčiny a s ulici Sokolská. 
V poslední etapě proběhne asi to nejdůležitější, a to obnova ko-
munikace i s vybagrováním podloží a vybudováním nového po-
vrchu. Tyto práce jsou naplánovány až na konec celé rekonstruk-
ce, a to proto, aby co nejdéle byla zachována obslužnost lokality 
pro obyvatele a provozovatele některých zařízení. Práce budou 
zahájeny v září a budou po částech probíhat od mostu směrem 
k  ulici Palackého. Termín ukončení je konec letošního měsíce 
října. V naprostém závěru proběhnou zemní práce a úpravy ze-
lených ploch i s výsadbou nových stromů.

Jistě si všichni zástupci zainteresovaných společností  
a dodavatelských firem uvědomují, jak je pro obyvatele ulice  
i přilehlých lokalit náročné dlouhodobé zatížení náročnými pra-
cemi, obtížným přístupem do stavení, prašností i hlukem. Ale dá 
se říci, že místní lidé převážně chápou nutnost celkové obnovy 
ulice, která zabezpečí na několik desetiletí bezproblémové vy-
užívání všech služeb – především spojených se společností VaK 
Kroměříž. Která je také jedním ze tří hlavních investorů a spolu-
podílníků při obnově ulice 6. května. 

INVESTICE – A CO NÁS NYNÍ ČEKÁ
V  první polovině roku proběhly přípravné práce vedoucí 

k  realizaci dalších investičních akcí. Příprava většinou obnáší 
zpracování projektové dokumentace, zajištění potřebných řízení 
a povolení a nemálo času také zabírá snaha o zisk finančních 
prostředků z  jiných než městských zdrojů na příslušné záměry.  
Ne vždy se ale dají dotační prostředky získat – především na in-
vestice související s komunikacemi. Navíc současný dotační sys-
tém nepřeje moc městům typu Holešova – daří se menším obcím 
v rámci různých projektů systému obnovy venkova, nebo velkým 
akcím, které řídí přímo stát nebo jeho instituce, popř. kraje.

Ale co nejdříve bude zahájena další etapa opravy sídliště 
U Letiště. Respektive druhá ulice od ul. Tovární (od Dobe Caru). 
Rekonstrukce proběhne v podobném rozsahu jako rekonstrukce 
první ulice v loňském roce. Sídliště je ale projektováno v padesá-
tých letech minulého století a již jen svými dispozicemi nevyho-
vuje současným trendům. Tímto ale postupně pokračuje celková 
revitalizace celého území této části města a jistě přispěje ke kva-
litnějšímu bydlení místních obyvatel. Ale je třeba konstatovat, že 
není možné uspokojit všechny potřeby na vybudování parkova-
cích míst i jednoznačné a radikální vyřešení dopravní situace.

Ještě významnější investicí, která je připravena a která 
zcela zapadá do současné „filosofie města“ zaměřenou na po-
stupnou obnovu infrastruktury, je oprava chodníků v  ulici 
Palackého (od křižovatky u restaurace Tacl po Policii ČR), a to 
po obou stranách. I na tuto investici požádalo město o finanční 
podporu příslušný projekt a čeká se na výsledek (vloni se dota-
ci nepodařilo získat). Ale v  této investici platí, že i když dotace 
nevyjde, město stavbu zrealizuje. Chodníky na obou stranách 
ulice jsou ve velmi špatném stavu a předláždění a opravu nutně 
vyžadují. S  tímto souvisí i rekonstrukce veřejného osvětlení 
v ulici Palackého a Masarykova. Na výměnu osvětlovacích těles 
se zdařilo získat alespoň nějaké finanční prostředky, ale větší část 
nákladů, které jsou spojeny i s výměnou sloupů, ponese město. 
Tyto práce budou zahájeny v pozdním létě.

Další připravované investice je zahájení opravy lokality mas-
ných krámů a příprava rekonstrukce náměstí sv. Anny. Obě tyto 
stavby spolu souvisejí a bude třeba je nejen propojit, ale také spojit 
s vybudováním nebo opravou sítí a také musí proběhnout v souladu 
se zástupci Národního památkového ústavu. Smyslem je vybudovat 
nový komunikační a relaxační prostor v uvedených místech. 

Připravují se nebo probíhají i menší investice, které ale 
zpříjemní a zkvalitní společenský život města. Již je osazena 
obřadní místnost na hřbitově města novými klimatizačními 
jednotkami, v konečné fázi je příprava realizace nového ozvučení 
zámeckého sálu a ozvučení haly při 1. ZŠ. 

Město má také připravenu nemalé finanční prostředky na 
opravu některých komunikací. Proběhlo poptávkové jednání 
s dodavatelskými firmami tak, aby ceny za opravy byly co nejnižší. 
Jedná se o místní komunikace v některých lokalitách města a podle 
možností dodavatelů a cen budou v podzimních dnech provedeny 
(cesta k DPS, u některých garáží aj., i úpravy v Dobroticích apod.).

VÝZNAMNÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ LÉTO
I letošní léto je po stránce společenského a kulturního dění 

velmi bohaté a přínosné. Proběhl další ročník Festivalu židov-
ské kultury, který patří k nejhodnotnějším akcím tohoto typu 
v republice a přinesl s sebou i novinku v podobě „otevření“ nové-

ho pietního místa na nám. Svobody, kde stávala Nová synagoga 
vypálená nacisty a místními přisluhovači v r. 1941.

Letní škola barokní hudby přinesla již posedmé do zá-
meckých a dalších prostor města barokní hudbu. Jednalo se již  
o 15. ročník setkání především mladých hudebníků z naší vlasti  
i z mnoha evropských států. Holešov a jeho zámek byl v 18. stole-
tí významným moravským kulturním střediskem a působila zde 
kapela a divadlo se špičkovými hudebníky, např. i Ignaz Jakob 
Holzbauer. Tento rakouský skladatel, příslušník Mannheimské 
školy, v mládí cestoval po evropských hudebních centrech a byl  
i kapelníkem hraběte F. A. Rottala na zámku v Holešově. Uvedl 
zde své první tři opery. O druhém významném představiteli Man-
nheimské školy, což byl holešovský rodák František Xaver Richter, 
není třeba hovořit. Jednalo se o přímého předchůdce Mozarta, 
Haydna a dalších velikánů. Z tohoto důvodu se Holešov zaslouží 
působení takové instituce, jako je Lení škola barokní hudby nebo 
festival Musica Holešov a také rozšiřování spolupráce a využívání 
zámeckých prostor.

BOHATÉ SPORTOVNÍ DĚNÍ
Podobně jako patří Bikemaraton Drásal k tomu nejvzácnější-

mu, co Holešov má, je na tom podobně i setkání modelářů Čmelák 
model show. To letošní proběhlo tradičně druhý srpnový víkend  
a díky aktivitě členů klubu, který se stal po spojení se zlínskými 
modeláři jedním z  nejvýznamnějších na Moravě, je i setkání vý-
znamnou součástí léta. Vždyť příští rok proběhne již dvacátý ročník 
za účasti těch nejkvalitnějším strojů z Česka i z okolních zemí.

Holešovští fotbalisté zahájili další sezonu a předložili si cíl, 
že se chtějí vrátit do divize. Rozhodně si zaslouží podporu města 
i diváků, protože, to, co absolvovali v závěru loňské sezony, si za-
slouží přinejmenším sportovní vzdor.

Ale nejen fotbalisté jsou v Holešově na dobré úrovni, místní 
stolní tenisté postoupili do třetí ligy a budou v letošní sezoně hájit 
barvy města v této už dost vysoké soutěži, tak i místní miniaturgol-
fový klub hraje nyní už extraligu. A od 9. září zahajují další ročník 
svého druholigového působení holešovští házenkáři, podobně  
i florbalisté a další. Přejme jim i dalším sportovcům mnoho úspě-
chů v soutěžích a sem tam je i podpořme. Zaslouží si to…

I OBČANSKÉ AKTIVITY SI ZASLOUŽÍ PODPORU
Všechny pozitivní občanské iniciativy si zaslouží ocenění  

a poděkování za rozvoj společenského života. Je jich v Holešově 
spousta, ale jedna z nich je dnes více než viditelná. Spolek Vše-
tuláci sobě zahájil stavbu zvonice v ulici 6. května a tím naplňuje 
asi svou nejdůležitější část programu. Je velmi důležité udržovat 
tradice a také symboly, které patří k naší historie a tradicím. Zvo-
nice ve Všetulích stála takřka století a nyní se vrací. Sice menší, 
ale podobná a stavěná dobrovolníky. Ke každé hanácké vesnici 
podobné symboly patří. Přejme místním aktivistům, ať se stavba 
podaří podle plánu a bez zbytečných problémů.

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 dbe-
jme na pořádek ve městě a respektujme se.  

A proč babí léto? Možná je to takto: Světlem zalitá krajina 
plná barev, vysoké modré nebe s mráčky, stromy se ohýbají pod 
tíhou sladkého ovoce, vzduch je nasycený sluncem, které už nepálí, 
ale příjemně hřeje. Proč je to léto zrovna babí? Na americkém kon-
tinentu je označován přelom léta a podzimu indiánské léto. A jistě 
je zajímavé vysvětlení uvedené v Ottově slovníku naučném. Podle 
něj za označení babí léto mohou ...jemné pavučiny za jasného 
počasí v září jednotlivě nebo v chumáčích ve vzduchu poletující... 
Tato vlákna připomínající dlouhé vlasy šedivé stařenky. Užijme si 
tak hřejivou dlaň té nádherné ženy, ještě než se příroda zahalí do 
ledového závoje…

Rudolf Seifert
starosta



4 | holešovsko

POPELNICE - KONEC ZASÍLÁNÍ SLOŽENEK
Vážení občané,
podobně jako v jiných obcích, i město Holešov zruší od roku 2018 zasílání složenek na místní poplatek  

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Je to především z toho důvodu, že dlouhodobě klesá počet lidí, kteří složenku k platbě používají. Složenky tak 
získávají pouze informativní charakter a jejich rozesílání je v dnešní době již překonané a dá se nahradit jiným 
efektivnějším způsobem.

I nadále budou mít občané možnost platbu provádět jako doposud:
• osobně v pokladně MěÚ Holešov
• bankovním převodem – nejvýhodnější způsob platby
• poštovní poukázkou, kterou je možné si vyzvednout na pobočkách České pošty. 
 Tato služba je ale zpoplatněná.

Vždy je nutné znát aktuální částku a své identifikační údaje, tedy především variabilní symbol. Tyto úda-
je občané naleznou na dokladech o zaplacení z druhého pololetí roku 2017, které právě začínáme rozesílat. 
Doporučujeme proto poplatníkům, aby si poslední poukázku uschovali. Jinak lze vše potřebné zjistit na úseku 
místních poplatků finančního odboru MěÚ Holešov. 

Další efektivnější způsoby placení a informování o platbách připravujeme. Poplatníkům, kteří chtějí do-
stávat veškeré potřebné údaje elektronickou poštou, stačí nahlásit svůj e-mail pracovníkům úseku místních 
poplatků finančního odboru, na e-mailu: dagmar.prusova@holesov.cz, nebo na telefonu 573 521 507. 

Podobné upozornění o změně placení poplatků za odpad budeme v měsíčníku Holešovsko do konce roku 
ještě opakovat.

V Holešově se otevírá 
nová služba,       
sociální rehabilitace

Holešov – Od srpna zahájila svou činnost nová so-
ciální služba -  sociální rehabilitace Horizont Kroměříž, 
která je součástí organizace Centrum služeb a podpory 
Zlín, o. p. s. 

Služba je určena lidem s  duševním onemocněním 
od 18 let. Klienti se mohou přijít podívat do nových pro-
stor v ulici Grohova 698, Holešov /prostory Tripexu/.

Cílem sociální rehabilitace je podpora klientů k sa-
mostatnosti a  navázání společenských kontaktů s  oko-
lím. Otevřeno je každé pondělí a čtvrtek od 10 do 15 hod.

Sociální rehabilitace Horizont Kroměříž dále nabízí 
terénní službu, která pracuje s klienty v přirozeném pro-
středí, v domácnosti. 

Dne 6. září 2017 od 15 do 17 zveme veřejnost k ná-
vštěvě nově otevřených prostor.

Kontakt: 777 721 132, více informací o nové sociální 
službě najdete na www.cspzlin.cz

Mgr. Irena Seifertová
Ing. Věra Vájová

Holešov – Městský úřad Holešov, útvar územní-
ho plánování (dále jen „pořizovatel“), jako orgán obce 
příslušný dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 
Sb. o  územním plánování a  stavebním řádu (stavební 
zákon, v  platném znění (dále jen „stavební zákon“) 
oznamuje v   souladu s  § 55 odst. 1 a  za použití § 47 
odst. 2 stavebního zákona projednání návrhu Zprávy 
o uplatňování Územního plánu Horní Lapač  za uplynulé 
období 2013-2017.

Návrh Zprávy obsahuje zejména vyhodnocení 
uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn 
podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán. 
Návrh Zprávy je vystaven k  veřejnému nahlédnutí od  
16. 08. 2017: 
• u  pořizovatele - Městského úřadu Holešov, útvaru 

územního plánování, dveře č. 315, Ma-arykova 628, 
Holešov 

• na obecním úřadě v Horním Lapači 
• v  elektronické podobě na internetových stránkách 

města Holešova www.holesov.cz, v sekci Úřad, Útvar 
územního plánování, Územně plánovací dokumenta-
ce - schválená dle obcí.

Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního 
plánu Horní Lapač za uplynulé období 2013 - 2017 

Do 15. 09. 2017 (včetně) může každý uplatnit u po-
řizovatele písemné připomínky. 

Do 30 dnů ode dne doručení návrhu Zprávy mohou 
dotčené orgány krajský úřad jako nadřízený orgán uplat-
nit u  pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou poža-
davky na obsah Zprávy. Ve stejné lhůtě mohou sousední 
obce uplatnit podněty.

K  později uplatněným připomínkám, vyjádřením 
a podnětům se nepřihlíží.

Vyjádření, připomínky a  podněty  zasílejte na ad-
resu: Městský úřad Holešov, útvar územního plánování, 
Masarykova 628, 769 01 Holešov.

Ing. Radomíra Pospíšilová v.r.
referentka útvaru územního plánování

ZPRÁVY  

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 No-
vosadech. Každou středu, ve stejném čase, nás také 
najdete v zámeckém parku. Těšíme se na vás!

Hasičská zábava 
s PRESS ROCK Tučapy

25. srpna ve 20.00 hodin

Koupím menší domek 
nebo chatu v okolí Holešova.

tel.: 603 908 346

Pobočka Městské knihovny 
Holešov v Žopech bude 

v srpnu z důvodu stavebních 
prací a stěhování uzavřena.

Holešov –  Tepelné hospodářství Holešov spol.  
s r. o. nabízí pronájem restaurace v objektu kryté-
ho bazénu v Holešově, ulice Tovární 1081. 
Bližší informace v sídle společnosti nebo na tele-
fonu: 573 506 240

www.holesov.cz
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Spojené generace Holešov

Upozornění majitelům 
stromů

Holešov – V únoru letošního roku se skupina rodi-
čů z Holešova stmelila na sociální síti ke každodennímu 
hlasování o  Rákosníčkovo hřiště od společnosti Lidl, 
které nakonec Holešov získal. Tuto skutečnost již všichni 
z Holešovska dobře znají a my děkujeme městu za pod-
poru a děkovné články v místním tisku.

Toto hlasování mimo jiné ukázalo, že rodičům, praro-
dičům a dalším lidem v Holešově není lhostejný stav dět-
ských hřišť a  vyžití pro naši nejmladší generaci. Zároveň 
ukázalo slabinu v tom, že většina stávajících hřišť v Hole-
šově je v nedobrém stavu, lidé sami začali na tuto skuteč-
nost upozorňovat na sociální síti. A i s tím se tedy hlasující 
rodiče rozhodli ve spolupráci s městem něco udělat.

Skupina na sociální síti se po oslavě prvního úspě-
chu rozhodla ve svém tažení pokračovat a zmapovat stav 
dětských hřišť a hracích ploch v Holešově. V té době se již 
ve městě rodila v hlavě čelních představitelů myšlenka 
na opravu a výměnu hracích ploch pro děti v Holešově. 
Snahu rodičů tedy výrazně podpořili dodáním materiálu 
a  techniky na opravu dětských hřišť v  ulici Havlíčkova 
a U Letiště, kde již proběhly brigády a tato hřiště slouží 
dětem v novém kabátku. 

Do renovace se zapojili jak rodiče malých miminek, 
tak i rodiče starších dětí, ale dokonce i děti samotné (ze-
jména U Letiště). Děti si tak samy budou jistě nově opra-
vených hřišť více vážit. Zároveň město nechalo zbudovat 
nové hřiště na Kráčinách a vyměnilo herní prvky za nové 
na hřišti Tyršova. Chystá se rovněž výměna herních prv-
ků na hřišti U Letiště. Všichni rodiče si těchto postupných 
kroků vedoucích ke zlepšení celkové situace ze strany 
města velmi vážíme.

Zmíněné brigády ukázaly, že lidé v Holešově nejsou 
ke svému okolí lhostejní a že umí přiložit ruku k dílu, a ne 
jen nadávat na sociální síti. Protože se zapojili jak mladí, 
tak starší, rozhodli jsme se skupinu s původním názvem 
odkazovaným na Rákosníčkovo hřiště, které odstarto-
valo naši aktivitu, přejmenovat na Spojené generace 

Holešov. Pod tímto názvem nás najdete na Facebooku 
a budeme rádi, když se k nám přidáte a budete nás pod-
porovat, přinesete nové nápady a aktivně se zapojíte do 
dění. Na brigádách panuje přátelská nálada a na konci 
prázdnin chystáme společné opékání, místo a čas bude 
upřesněno ve skupině na Facebooku. 

Zároveň bychom chtěli požádat všechny občany 
Holešova, aby nebyli lhostejní k dění na prostranstvích 
určených pro děti a  aby případné nevhodné chování 
starších výtržníků hlásili Městské policii na čísle 156, 
která je připravena okamžitě zasáhnout.

A co máme v plánu dál? Chceme pokračovat v bri-
gádách na dalších hracích plochách ve městě a  sami 
přinášet nápady a  nové podněty směrem k  městu, 
aby nové vyžití v  Holešově sloužilo malým i  velkým, 
přinášelo radost při společně strávených chvílích rodi-
čů a  dětí. Své Takže neváhejte a  přidejte se k  nám do 
skupiny Spojené generace Holešov na Facebooku. Ne-
nechejte nápady ležet v šuplíku a své ruce a nohy doma 
na gauči :)

Michael Davidík

Holešov – Vážení spoluobčané, město Holešov Vás 
tímto žádá o spolupráci. 

Každoročně jsou nejen v  hlavních ulicích, ale všu-
de tam, kde projíždí popelářské vozy, ořezávány větve 
stromů a  keřů, které průjezdu brání. Větve zasahující 
nad komunikaci a keře zasahující do průjezdného profi-
lu nebo bránící ve výhledu, které rostou ze soukromých 
pozemků, by měly být ořezány jejich vlastníkem. Pokud 
jste vlastníkem takového stromu nebo keře, proveďte 
ořez ve svém vlastním zájmu do konce září tohoto roku. 
Předejdete tak případnému sporu o způsobu ořezu, kte-
rý následně zrealizuje město Holešov.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

ZPRÁVY  

Pozvánka na koncerty
Dožínky Holešov a rozloučení 
s prázdninami
Neděle 3. 9. 2017
Dopolední dožínkové slavnosti a bohatý kulturní a spo-
lečenský program od 11.30 hodin.
Zámecká zahrada Holešov. Good Old Trails 17 – 18 hod.!

Výroční koncert – 25 let
INSIDE / REDHOUSE
Sobota 2. 9. 2017 od  20.00 hodin
Kulturní areál Dobrotice
Dále vystoupí: 
Good Old Trails, Orange, Slepá kolej a Navaitro
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SOCIÁLNÍ OBLAST 

Méně dětí žijících mimo rodinu
Holešov – Od června funguje při Dětském cen-

tru Zlín, p.o., nová sociální služba: Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi, která přispívá k tomu, aby se 
rodiny dokázaly dobře postarat o své děti, a tak se jich 
co nejméně dostávalo do péče pobytových/ústavních 
zařízení.

Nově vzniklá Sociálně aktivizační služba pro rodiny 
s dětmi při Dětském centru Zlín Burešov, p. o. (SAS) na-
pomáhá k ozdravení a podpoře takových vztahů a pod-
mínek v rodině, aby se děti v rodinném prostředí zdravě 
rozvíjely a  byla minimalizována rizika jejich ohrožení 
a nedocházelo k jejich umisťování do pobytových/ústav-
ních zařízení. 

Pracovníci služby jsou nápomocni rodičům, či jiným 
pečujícím osobám mimo jiné při úsilí napravit špatné 
socioekonomické postavení rodiny, pracují společně na 
nalezení či udržení zaměstnání, bydlení, vedení domác-
nosti, nápravě vztahů v  rodině, přístupu k  dětem, péči 
o děti a jejich rozvoji. Mohou rodiče podpořit, pokud jsou 
nejistí v kontaktu s lékaři, úřady, školami či jinými insti-
tucemi.  Nastávající maminky, které nemají dostatečné 
sociální zázemí, se s podporou pracovníků připravují na 
narození miminka. Služby mohou být nápomocny při 
přípravě a  motivaci rodičů pro návrat dětí z  ústavních 
zařízení či jiných typů náhradní rodinné péče. 

Nová terénně ambulantní „Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi“ je službou sociální prevence 
a  přirozeně navazuje na již fungující „Zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc“ při Dětském centru Zín, 
p.o., které poskytuje dětem zázemí a péči v případech, 
kdy se rodiče po nějakou dobu nemohou o  děti starat 
nebo péči nezvládají. SAS má za úkol napomoci rodi-
nám těmto situacím předcházet nebo alespoň podpořit 
rodinu v tom, aby umístění dětí mimo domov bylo po co 
nejkratší dobu.

Sociálně aktivizační služby DC Zlín jsou dostupné 
v  celém regionu Zlínska (oblast Otrokovic, Holešova, 
Luhačovic, Vizovic i Zlína). Jsou poskytovány zdarma, na 
principu dobrovolnosti, zejména terénní formou v přiro-
zeném prostředí rodin, zázemí pro ambulantní práci je 
na adrese Dětského centra Burešov ve Zlíně.

Provozní doba terénní služby:  Po-Pá 07.00-18.00 hod.
Provozní doba ambulance:        Po-Pá 12:00-18:00 hod.

 
Kontakt: 
Dětské centrum Zlín, p. o. -  SAS, Burešov 3675, Zlín, 
telefon: 739 544 907, 
e-mail: sas@dczlin.cz
Bližší informace naleznete na www.dczlin.cz
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POZVÁNKA

MUSICA HOLEŠOV
Holešov – Vždy, když jdou programy, plakáty 

a bulletin koncertů Musica Holešov na následujícího půl 
roku do tiskárny, je to pro mne pocit velké úlevy. Zname-
ná to totiž, že se uzavřela spousta jednání, domlouvání 
časových možností a  harmonogramů umělců, technic-
kých podmínek a  další nespočet věcí, které jsou s  jed-
notlivými koncerty spojeny. Je to ale také chvíle, kdy 
při pohledu na definitivní podobu koncertů začnu také 
hodnotit, nakolik se nám podařily uskutečnit původní 
představy a plány. Protože mám tu výhodu, že  na růz-
ných festivalech jsem měl možnost vystoupit nebo znám 
zázemí  a pořadatele, mohu srovnávat. Je neuvěřitelné, 
jak moc se za poslední roky v  naší zemi rozrostl počet 
podobných hudebních festivalů, slavností nebo kon-
certních řad. A ruku v ruce s tím nebývale stoupá i jejich 
umělecká kvalita a prestiž. Myslím, že Holešov v tomto 
směru vůbec nestojí na okraji. Na podzim uslyšíme dva 
velké pěvecké koncerty - Štefan Margita, jméno, které 
mluví samo za sebe. Zpěvák, který je pravidelným hos-
tem věhlasných operních scén, v prosinci určitě neodola-
telným způsobem zazpívá jak árii Lenského z Čajkovské-
ho opery, tak i Gershwinovu píseň nebo Adeste Fideles. 

Kouzlo belcanta se sopranistkou Janou Šrejma Ka-
čírkovou je název koncertu naprosto výstižný. Protože 
ten, kdo jednou uslyší hudbu, árie a písně pánů Rossi-
niho, Belliniho nebo Donizettiho, které tento  večer na 

zámku zazní, musí být okouzlen. A pozná, že opera není 
něco škrobeného, strnulého a snobského, ale dovede být 
velmi přístupná a líbivá. Pro mně osobně je podoba le-
tošního, již tradičního zářijového nedělního Matiné ob-
zvláště radostná, protože najít společný volný termín se 
v případě Jaroslava Duška a Pavla Steidla rovná malému 
zázraku. A zahajovací koncert? Ten by měl být připomín-

kou lesku a  jedinečnosti zámeckých koncertů hraběte 
z Rottalu. Hudba Vivaldiho, Bacha, Telemanna, tedy tou, 
která je v  těchto prostorách „doma“, byla na programu 
tehdejších koncertů a ani po takřka tři sta letech neztra-
tila nic ze své přítažlivosti.     

Karel Košárek
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Dožínky mikroregionu Holešovsko 2017
Holešov – Svátek sklizně, hojnosti, oslava lidské 

práce a úcta před dary Země. Takové jsou dožínky. I letos 
si je užijeme v  rámci celého Mikroregionu Holešovsko 
a i pro letošní ročník 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. Spolupráce celého mikroregionu 
tak bude patrné na bodech programu. Obce se podílely 
zajištěním technického zázemí, občerstvení, výzdobou 
i jednotlivými částmi programu. 

Prakticky celý program letošních oslav se usku-
teční v  prostorách zámecké zahrady. Především mladší 
účastníci dožínek si přijdou na své během projížďky jízdy 
vláškem Pacifikem, při projížďce bryčkou, kočárem nebo 
přímo jízdou na koňském sedle. V rámci doprovodného 
programu bude opět k dispozici výstava zvířectva, která 
bude letos umístěna v zámeckém příkopu. Technicky za-
ložené návštěvníky potěší expozice historické i moderní 
zemědělské techniky a chybět samozřejmě nebude ská-
kací hrad, kolotoč, řada soutěží a dalších programů pro 
děti, které zajistí SVČ TyMy.

Zajímavý program čeká děti i  dospělé v  zámecké 
kovárně, který bude letos zaměřen na kroje, sedlářství 
a kovářství.  

Jana Rohanová

POZVÁNKA

PROGRAM DOŽÍNEK MIKROREGIONU HOLEŠOVSKO 2017
Sobota  2. 9.
Dožínková zábava - koncert Veselky s občerstvením – od 14.00  do 20.00 hodin

Neděle 3. 9.
9.00 Dožínkový průvod  od kovárny ke kostelu 
9.30  Dožínková mše svatá 
11.00  Dožínkový průvod – do zámecké zahrady
11.30 – 11.45  Hanácká beseda Kojetín  (15 min.)
11.50 – 12.10  Vystoupení mušketýrů z Kurovic – komentované vystoupení – předvedení výcviku, střelby 
12.15 – 12.45  muzika Nedachlebjan (30 min.)
13.00 – 13.30  Holešovská muzika - dechovka  (30 min.)
Do 13.30  doprovází program Holešovská muzika (průvod, mše sv., počátek programu v zahradě)
13.35 – 13.55  Holešovští trubači – koncert lovecké hudby a signálů (20 min.)
14.00 – 14.10  Folklorní soubor Zrníčko TYMY Holešov (10 min.)
14.15 – 14.35  Folklorní soubor Maminy s dětmi Martinic (20 min.)
14.40 – 14.55  Folklorní soubor Jabloňka Martinice (15 min.)
15.00 – 16.00  hlavní program  – Josef Alois  Náhlovský  (60 min.)
16.05 – 16.25  Schola Rymice  (20 min.)
16.30 – 16.55  Schola Holešov (25 min.)
17.00 – 18.00  Good Old Trails Jardy Bachnera (50 min.)

Moderátor programu  p. Štokman 
Program na kovárně – pro děti i dospělé, letos orientované na hanácký kroj, paličkování, ukázka práce kováře 
– dílničky. 
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Starosta poobědval se zahraničními brigádníky
Holešov – Stalo se už tradicí, že si jeden oběd 

v době konání židovského festivalu vyhradí starosta Ru-
dolf Seifert pro zahraniční brigádníky, kteří do Holešova 
přijíždějí v rámci projektu nevládní neziskové organizace 
INEX-SDA. Ta se zabývá mezinárodním dobrovolnictvím 
a mezikulturním vzděláváním. 

Letošního ročníku se zúčastnilo osm lidí z  nejrůz-
nějších částí světa. Konkrétně ze Španělska, Číny, Slo-
venska, Koreje, Běloruska a Německa. 

Zahraniční brigádníci se podíleli na opravě židov-
ského hřbitova, součástí jejich pobytu bylo ale také po-
znávání místní kultury, památek a historie. 

Právě ta židovská byla jejich hlavním lákadlem do 
Holešova. Jak vzešlo z rozhovoru během oběda, ve vět-
šině vzdálenějších zemí se o okolnostech druhé světové 
války nebo holocaustu ve školách dozvídají jen velmi 
okrajové informace. Proto bylo setkání se židovskou his-
torií pro mnohé výzvou. 

Většina dobrovolníků se shodla v  tom, že se jim 
v  Holešově moc líbí, a  díky pozitivním zkušenostem 
si pochvalovali, že Holešováci jsou moc milí lidé. Po-
zitivní zkušenost mají také například s českým pivem, 

Festival židovské kultury Ha-Makom Holešov 2017
Holešov –  V  úterý 25. července 2017 jsme slav-

nostně zahájili sedmnáctý ročník Festivalu židovské kul-
tury Ha-Makom Holešov 2017.

Akce se zúčastnila spousta vzácných hostů, z nichž 
tím nejvzácnějším byl Jeho Excelence velvyslanec Státu 
Izrael Daniel Meron s manželkou. Akce se podařila a za-
hájila nabitý program šestidenního festivalu.

V  úterý (první den festivalu) po jedenácté hodině 
dopoledne dorazili do Holešova J.E. Daniel Meron, vel-
vyslanec Státu Izrael v České republice a jeho sympatická 
choť Jill. Prvním bodem programu v Holešově bylo při-
jetí v kanceláři starosty města Holešova. Poté proběhla 
tisková konference se zástupci regionálních a krajských 
médií. Novináře zajímaly rodinné kořeny manželky vel-
vyslance na Moravě, soukromí a práce dvojice. Manželé 
ochotně odpovídali a neskrývali potěšení z návštěvy ži-
dovského „svátku“ v Holešově.

„Jsem moc rád, že se v  Holešově pořádá festival, 
který přivádí židovský folklor a  tradice zpět k  životu 
a  moc rád se účastním programu festivalu,“ zhodnotil 
velvyslanec. Po tiskové konferenci následoval slavnostní 
oběd v zámecké restauraci.

Během úterního odpoledne naplno propukl ofi-
ciální program židovského festivalu. O  půl čtvrté bylo 
slavnostně otevřeno pietní místo, kde stávala tzv. Nová 
synagoga až do té doby, než ji během druhé světové vál-
ky nacisté vypálili a zcela zničili. Akce se zúčastnilo ně-
kolik desítek lidí, promluvil historik Karel Bartošek, jeho 
kolega Jan Machala, starosta Rudolf Seifert, velvyslanec 
Daniel Meron a  jména rodin místních židovských obětí 
nacismu už tradičně přečetl správce místních židovských 
památek Vratislav Brázdil.

Poté program pokračoval v  zámku, této části akce 
se zúčastnil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Mimo 
něj slib splnily a dorazily ministryně práce a sociálních 
věcí Michaela Marksová, senátorka Jaromíra Vítková  
a  místostarostka Boskovic Dagmar Hamalová.

Součástí oficiálního zahájení byla vernisáž výstavy 
fotografií Jindřicha Buxbauma, jehož díla jsou k vidění 
v arkádách zámku. Co se týká programu pana velvyslan-
ce a  jeho manželky, strávili v Holešově celý den. Mimo 
oficiální program si našli prostor také pro návštěvu míst-
ních židovských památek. Se zájmem si po obědě prošli 
židovský hřbitov a nevynechali náhrobek rabína Šacha, 
u kterého Daniel Meron zapálil svíčku. Poté si prohlédli 
obřadní místnost a přešli do synagogy.

Zahajovací den festivalu vyvrcholil večerním open 
air koncertem skvělého košického orchestru Kaschauer 

Klezmer band na nádvoří zámku. Východoslovenští špič-
koví muzikanti předvedli nejen skvělou klezmerovou 
hudbu, ale také obrovskou energii, východní cit a pravý 
muzikantský drive. Jana Rohanová

které je příjemně překvapilo. Ochutnali typické české 
utopence, kteří jim chutnali až do té doby, než jim je-
jich vedoucí František Brázdilík přeložil do angličtiny 
název pokrmu. :)

Starosta města s  dobrovolníky pohovořil o  jejich 
zkušenostech, práci i  domovině a  po obědě jim předal 
drobné dárky s logem města. 

Jana Rohanová

KULTURA  

Krátký videosestřih z Festivalu židovské kultury 
HA-MAKOM Holešov 2017.

https://youtu.be/RWzPkBrQ3J4
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CASTELLUM HOLEŠOV 
zve na zájezd do Znojma

V  sobotu 9. září 2017 pořádáme již devátý 
výlet za památkami naší vlasti. Tentokrát se chys-
táme navštívit perlu jižní Moravy – Znojmo. Mís-
to, kde na nás dýchne historie a  okouzlí všechny 
návštěvníky okolní příroda.

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 ho-

din ráno z autobusového nádraží Holešov, návrat 
přibližně do 19. hodiny. 

Cena za zájezd, přepravu, bude činit 300,-- Kč.
V  ceně není zahrnuto vstupné do památko-

vých objektů. 
Nezapomeňte si s  sebou vzít občanský prů-

kaz, případně průkaz ZTP. 

Achab Haidler: Naučit se hebrejsky? Chce to lásku
Holešov –  Achab Haidler zajistil velkou část pro-

gramu festivalu židovské kultury - připravil kurz hebrej-
štiny. 

Achabe, během festivalu jste vedl minikurz 
hebrejštiny. A když se vrátíme úplně na začátek... 
Co Vás vedlo ke studiu tohoto jazyka?

Začalo to tím, že jsem poznal, že patřím taky do 
Židů, a  když jsem chodil k  Adventistům sedmého dne 
v  holešově, tak si všichni vybírali novozákonní jazyk, 
tedy řečtinu, ale mně se chtělo dělat hebrejštinu. Tak 
jsem se s ní poznal. Byla to biblická hebrejština.

Je těžké naučit se hebrejsky? Co to obnáší?
Lásku.

A trpělivost, že?
Vůbec ne. To je jako když se učíte anglicky nebo 

rusky, protože v tom prostě chcete být dobrá. Je to jako 
s každým jiným jazykem.

Rozumím. Kde všude hebrejštinu využijete?
Úplně všude od rána do večera. Při studiu tóry, 

když se s  lidmi hádám o  tom, jestli Pánbůh je nebo 
není, tak se to dá ukázat, jak to tam vlastně je, a také 
si myslím, že je dobrá služba tady na hřbitově - ukázat, 
kde co je napsané a kde ti předkové jsou. Takže tady to 
využiju taky.

Ano, vím o Vás, že se zabýváte překladem ná-
hrobků. Kolik času na hřbitově trávíte?

Trávím ho tu tolik, kolik mi dopřeje Pánbůh. To zna-
mená, že když leje, tak se tu nedá dělat nic.

A co jste zjistil?
To zjistíte, když si najdete www.chevra.cz a zadáte 

Holešov. Je dobré, když máte vědeckou, odbornou nebo 
historickou kolekci, která není dokončená z řady objek-
tivních důvodů, třeba proto, že kluci, kteří už před vámi 
něco dělali, tak si to vyšperkovali jen támhle u Šacha, ale 
ostatní je nezajímalo. Pojďme si zkusit sednout támhle 
k těm kamenům a zkusit odtrhat rukama to listí kolem, 
abychom mohli vůbec přečíst nápis. O nedokončené ko-
lekci já ale nerad mluvím.

Každopádně jsme tu našli fantastické věci a kolegy-
ně ještě prohledává matriky, takže se to propojuje, a ti, 
které to zajímá, brzy na tom webu, který jsem zmínil, 
najdou úplně všechno. Holešov byla poměrně známá 
židovská obec, byli tu kovotepci a zlatníci, a potom, když 
byly pogromy, tak sem přišel ten Šach a  od té doby je 
známá i proto, že se tu narodilo něco, co pomohlo celé-
mu lidstvu k novému přemýšlení. To je taková velká věc, 
o které vědí všichni. Lidi ale už málo vědí, že jen jednu 
řadu za Šachem jsou přenádherné epitafy, které tam 
mají slivovicovi Jelínkové. Člověk občas najde lidskou 
radost, že tu někdo žil, něco udělal. Pak ho dali do hlíny 
a to je to nejjednodušší zjištění, které nic nemlží. Tak to 
prostě je.

Vraťme se k minikurzům hebrejštiny. Co se dá 
v těch několika málo hodinách obsáhnout?

Nic.

(smích) Myslela jsem si to.
Letos je takový nultý startovní ročník. Mám strašně 

rád Janičku Slovenčíkovou, která festival pořádá, ale to-
hle je trochu omyl. Za hodinu se nedá zvládnout vůbec 
nic. Můžeme naznačit a lidi navigovat, aby se třeba po-
dívali na výukový portál, který jsme zpracovali a kde je 
to pomalu důsledně vysvětleno – dvacet minut na jednu 
lekci a nespěchá se. Dejme tomu, že tyhle dva minikurzy 
budou pro nové uchazeče alespoň inspirací, že by bylo 
zaprvé dobré studovat doma na netu a zadruhé donutit 
Janu Slovenčíkovou, aby příště udělala systematický tý-
denní kurz (úsměv).

Zájem o takový větší výukový blok by asi byl. 
Vaše minikurzy mají fantastickou návštěvnost… 
Přišlo dost lidí.

Bylo jich tam nečekaně hodně, dokonce tak, že jsme 
ani pro všechny neměli připravené podklady. Mile mě to 
potěšilo. Hodně.

Závěr minikurzu byl na hřbitově...
Byl to takový bonus.  Když Vás to naučím, tak Vás 

pak vyzkouším. Dělal jsem to takto se studenty v Jind-
řichově Hradci. Když jsem do nich celou noc hebrejštinu 
hustil, tak na mě hleděli trochu jako puci a zajímaly je 

jiné věci, ale když si to pak vyzkoušeli, tak tomu okamži-
tě propadli. Je to vlastně obrázkové písmo, a to my zvlá-
dáme, poznáme ho, a baví nás, že ho poznáme. Někdy je 
to i soutěž o tom, jak je kdo pozorný.

V civilu jste herec v divadle v Ústí nad Labem. 
Kolik času se Vám tedy daří trávit v Holešově?

Každý rok tu trávím zhruba festivalovou dobu. Hřbi-
tovům, kterým se věnujeme, se dá věnovat řekněme 
dva měsíce naplno v létě, pak počítačové práci když prší, 
a  pokud bychom ty dva měsíce znásobili patnáctkou, 
tak pořád za ta léta máme 50 tisíc hrobů zpracovaných, 
k tomu celý výukový portál a k tomu další věci. Na dva 
lidi a  jednoho kamaráda, který ty věci narve do virtu-
álního světa, protože je na tyhle věci gramotnější, je to 
obrovský kus práce.

To určitě je...
A není to o chlubení. Jen chci říct, že když má ně-

kdo pocit, že jsme tu začínali 2002 nebo 2004 a pořád to 
není hotové, tak je to pak na trochu jinou debatu. Není 
lehké se dostat ke schématu hrobů, každý rok znovu 
číslujeme náhrobky, hledáme, jak na sebe nepřehledné 
řady navazují, a to pak zabere třeba polovinu toho po-
bytu tady.  Když do toho Pánbůh zaprší a ta čísla umyje, 
tak jedeme znova.

Děkuji za rozhovor
Jana Rohanová

KULTURA  
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Společenská kronika
SŇATKY
Tereza Stejskalová – Jankovice
Antonín Laibner – Jankovice

Jiří Tkadleček – Jankovice
Pavla Bakalíková – Jankovice

Petr Jaška –Fryšták
Klára Samohýlová – Zlín

Tereza Vyoralová – Zlín
Jan Totek – Žeranovice

Martina Huráňová – Tlumačov
Martin Kadlčák – Otrokovice

Petra Kadlčíková – Bystřice pod Hostýnem
Marek Haragoš – Holešov, č. Tučapy

Radka Pavelková – Prusinovice
Václav Bačovský – Modřice

Marie Ošťádalová – Holešov
Ladislav Darebník – Pacetluky

Iva Turoňová – Lukoveček
Jan Horák – Lukoveček

Lucie Řezáčová – Uhřičice
Josef Dvořák – Holešov

Petra Mrázková – Brno
Jiři Ferenc – Brno

Daniela Uhrovičová – Zlín
Pavel Machala – Zlín

Ema Gaborová – Holešov
Demir Kemal- Turecko

Alena Polášková – Roštění 
Matěj Pastucha – Dolní Lutyně

Iveta Volková – Stará Ves
Luboš Skácelík – Stará Ves

Radka Skopalová – Hulín
Imrich Csomor – Hulín

Marcela Šimčíková – Jankovice
David Mrňka – Hulín

Monika Lognerová – Zlín
Petr Hynčica – Neubuz

Eva Rotterová – Chvalčov
Jakub Jantula – Slavkov pod Hostýnem

Alena Žejdlíková – Podhradní Lhota
Kamil John – Loukov

Zuzana Černošková – Pravčice
Jaromír Zapletal –  Hulín

Marie Libenská – Holešov
Petr Sedlář – Jankovice

Ilona Bubeníková – Holešov
Libor Kovář – Holešov

Helena Koutková – Otrokovice
Igor Doleček – Napajedla

Alice Ráčková – Otrokovice
Milan Barot – Otrokovice

Zdenka Vlčková – Kroměříž
Petr Habich – Staré Hodějovice

Miroslava Francová – Holešov
Martin Novotný – Holešov

Lenka Fialová – Olomouc
Milan Matela – Brusné

Pavlína Povolná – Zlín
Vladan Procházka – Zlín

Alžběta Hálová – Holešov
Jiří Bárta – Ostrava

Hana Winkler – Zlín
Oldřich Švagera – Zlín

Pavla Křiklavová – Bystřice pod Hostýnem
Ludvík Kročil – Chvalčov

Libuše Mrázková – Přílepy
Jan Hynek – Přílepy

Petra Lešková – Holešov
Dalibor Šmakal – Holešov

Zita Sedláčková – Holešov, č. Dobrotice
Josef Kern – Německo

Sabina Kalinová – Kroměříž
Jan Sláma – Kroměříž

Lenka Řehová – Kurovice
Karel Pagáč – Kurovice

Jana Lužíková – Holešov
Jan Gloser – Holešov

Eliška Charvátová – Rusava
Martin Čmelák – Ostrata

NAROZENÍ
Tomáš Slovák – Holešov
Denis Kučera – Holešov

Šimon Dvorník – Holešov
Tobias Hála – Holešov, č. Žopy
Ellen Herodesová – Holešov, č. Dobrotice
Natálie Kolesíková – Holešov
Elena Hospodárová – Holešov
Radim Kuba – Holešov
Eliška Michlová – Holešov
Damian Murín – Holešov, č. Količín
Mikuláš Skýpala – Holešov
Tobiáš Ševčík – Holešov, č. Tučapy
Eliška Černá – Holešov
Apolena Klezlová – Holešov
Vendula Jurášková – Holešov
Tomáš Jurášek – Holešov
Tereza Vojáčková – Holešov
Josef Stavinoha – Holešov, č. Tučapy
Samuel Krejčí – Holešov
Zuzana Dorazínová – Holešov
Václav Sedlář – Holešov
Matyáš Starosta – Holešov
Adam Hubáček – Holešov
Jakub Světlík – Holešov
Alex Vyvlečka – Holešov
Ema Kopečková – Holešov
Tadeáš Kobza – Holešov

JUBILANTI 
ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN
František Daněk – Holešov
Žofie Košinová – Holešov
Drahomíra Bobalíková – Holešov
Věra Zapletalová – Holešov
Eliška Janečková – Holešov
Drahomíra Pechková – Holešov
Vlasta Truhlářová – Holešov
Jan Hladiš – Holešov
Antonín Jatel – Holešov
Ladislav Maňas – Holešov
Ludmila Pifková – Holešov
Anna Šťastná – Holešov
Marie Matulová – Holešov
Karel Ondruška – Holešov
Aloisie Hubáčková – Holešov
Evžena Prášilová – Holešov, č. Dobrotice
Marie Zlámalíková – Holešov
Marie Jančíková – Holešov
Marie Nesvadbová – Holešov
Milena Sochová – Holešov, č. Žopy
Ladislav Linda – Holešov
Eva Mušková – Holešov
Emilie Sedláčková – Holešov, č. Žopy
Helena Sedláčková – Holešov, č. Tučapy
Josef Konečný – Holešov, č. Tučapy
Ema Konečná – Holešov
Marie Prusenovská – Holešov
Kamila Neumannová – Holešov
Vlasta Mizerová – Holešov
Marie Dědičová – Holešov
Jindřiška Smýkalová – Holešov
Věroslava Bártková – Holešov

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Ludmila Vurbalová – Holešov
Anna Machová – Holešov
Melichar Doležel – Holešov
Josef Dohnal – Holešov
Emilie Bednářová – Holešov
Jarmila Daňková – Holešov
Ludvík Tureček – Holešov
Roman Russek – Holešov
Helena Michalíková – Holešov
Karel Balcárek – Holešov
Libuše Kadlecová – Holešov
Josef Medek – Holešov
Eva Daňková – Holešov
Božena Pátková – Holešov
Karl Seffer – Holešov
Jarmila Doleželová – Holešov
Marie Horejšová – Holešov
Radoslav Oral – Holešov
Jiřina Rollerová – Holešov
Eva Severová – Holešov
Božena Schneiderová – Holešov
Eduard Tvrdoň – Holešov
Marie Dudíková – Holešov
Josefína Kunderová – Holešov, č. Žopy
Jaromír Fuksa – Holešov
Marie Filipíková – Holešov

Jarmiíla Rajnochová – Holešov
Oldřich Štěpán – Holešov
Marie Bednářová – Holešov
Božena Haunerová – Holešov
Marie Říhová – Holešov
Hana Kohoutová – Holešov
Otakar Rafaja – Holešov
Vlastimil Lochman – Holešov
Drahomír Přikryl – Holešov
Valeria Benčatová – Holešov
Božena Vaculíková – Holešov
Vladimír Vrla – Holešov
Marie Fuksová – Holešov, č. Žopy
Marie Němečková – Holešov
Ladislav Suchánek – Holešov
Věra Pešková – Holešov
Antonín Plachý – Holešov
Jaroslava Zaoralová – Holešov
Pavla Sedláčková – Holešov, č. Tučapy
Vlasta Navrátilová – Holešov, č. Tučapy
Jarmila Řehová - Holešov

ÚMRTÍ
Dagmar Zapletalová – Holešov
Jarmila Koplíková – Holešov
Marta Charvátová – Holešov

Eduard Sadílek – Holešov
Jozef Hanispák – Holešov
Eva Proroková – Holešov
Josef Pospíšilík – Holešov
Radimila Žeravová – Holešov
Anastázie Pospíšilová – Holešov
Radomír Drápal – Holešov
Anna Břeňová – Holešov, č. Tučapy
Mária Buchingerová – Holešov
Božena Fűrstová – Holešov
Jiřina Doskočilová – Holešov
Michaela Fialová – Holešov
Marie Vaculíková – Holešov
Emilie Barboříková – Holešov
Jindřich Háp – Holešov
Václav Večeřa – Holešov
Jaroslava Němcová – Holešov
Jaroslava Koudeláková – Holešov
Marie Nováková – Holešov
Jiří Bureš – Holešov
Marie Malenovská – Holešov
Markéta Kubešová – Holešov
Lubomír Šášek – Holešov
Marie Kunderová – Holešov       

 J. Medková

Gratulujeme                     
k narozeninám

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Tento měsíc oslaví své sedmdesáté narozeniny paní 
Manišová. 
Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, životní optimismus.

Syn Jaroslav, syn Radek s přítelkyní Janou a dcera 
Ludmila s rodinou, vnoučata a pravnoučata.
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Karel Kotouček: Pokud to půjde, chci vařit podle přání dětí
ROZHOVOR

Holešov – Na pozici nového ředitele Ústřední 
školní jídelny v Holešově nastoupil od 1. srpna Karel Ko-
touček. Vystřídal tak Milenu Michalcovou. 

Co Vás vedlo k rozhodnutí přihlásit se do kon-
kurzu na ředitele ústřední školní jídelny?

Pracoval jsem jako vedoucí školní jídelny na 
OU Holešov pět let.  Za tuto dobu jsem s  kolektivem 
spolupracovníků dokázal provést nejnutnější změny 
ve vybavení a  provozu školní jídelny, které vedly ke 
zlepšení kvality našich služeb a  100% naplnění ka-
pacity. V současné době jsem se dostal do situace, že 
další změny by vyžadovaly vysoké finanční prostředky 
a jejich realizace byla velmi neurčitá. Pro mne to zna-
menalo představu určité stagnace v  rozvoji a  pouhé 
udržování stávajícího stavu. Proto jsem zkusil možnost 
přihlášení se do konkurzu na post ředitele ÚŠJ. Byla 
to pro mne nová výzva. O tom, že jsem byl jmenován 
ředitelem ÚŠJ jste se jistě dozvěděli z tisku. Díky jme-
nování jsem ukončil práci na OU a dne 1. 8. 2017 přešel 
na nové pracoviště. Kolegyním na bývalém pracovišti 

bych chtěl ještě jednou dodatečně za dobrou pětiletou 
spolupráci poděkovat.

Ústřední školní jídelna je největší školní jídel-
na v Holešově, navíc samostatný subjekt. Nemáte 
obavu, jak tento provoz budete zvládat?

Gastronomii se věnuji již skoro 45 let. Jsem vyučen 
kuchařem a  jsem také absolventem hotelové školy 
v  Piešťanech. Po ukončení studia jsem pracoval jako 
zástupce vedoucího restaurace, posléze jsem byl jme-
nován vedoucím Sdružené závodní kuchyně v Kroměříži, 
která byla samostatným střediskem a   zabezpečovala 
výrobu 1500 jídel denně. Následovně jsem na OU začal 
připravovat žáky v oboru kuchař, a to jak v praktické, tak 
i teoretické části. Takže dodneška dokáži také něco uva-
řit. Při výuce žáků, která trvala 23 let, jsem se ještě navíc 
12 let seberealizoval jako hostinský na chatě Grůň Rusa-
va. Možná, že si ještě někteří pamětníci vzpomenou, 
jestli se mi tato práce dařila. Poslední roky, kdy jsem 
pracoval jako vedoucí školní jídelny, jsem měl možnost 
hlouběji vniknout do problematiky školního stravování. 

Myslím si proto, že moje 
celoživotní zkušenosti 
mě opravňují k  přesvěd-
čení, že úkoly vyplývající 
z mého nového postavení 
dokáži splnit. Rodiče se 
nemusí bát, že se budou 
muset naučit vařit, aby 
jejich děti měly kvalitní 
jídlo. To i proto, že zde ne-
mám za úkol vařit, což mi 
není tak cizí, ale mám za 
úkol hlavně vytvářet pod-
mínky pro dobrou práci 
zaměstnanců ÚŠJ.

Máte jistě určité 
představy o  další čin-
nosti jídelny. Můžete 
nám k tomu něco říci?

Samozřejmě. S  tím, 
co chci změnit, jsem šel do 
konkurzu a  většinu svých 
představ jsem předložil 

Holešov –  pá 1. 9. - so  3. 9. 2017  Količínské hody
Pá 1. 9.  2017 Zábava se skupinou Press ( výletiště - zač. 21 hod.)
Ne 3. 9. 2017 9.00 - budíček, 10.30 polní mše, 14.00 - hodové odpoledne 
 s dechovou hudbou ZDOUNEČANKA

komisi v  Koncepci rozvoje ÚŠJ. Priorita je v  současné 
době jedna. Chtěl bych, aby se zde denně připravovaly 
dva druhy jídel. Žáci, a nejenom žáci, mají již dnes prá-
vo na výběr jídla podle své chuti. Pro tento úkol se musí 
získat nejenom pracovní kolektiv, ale hlavně přebudovat 
výdejny na variantu výdeje dvou druhů jídel, a to včetně 
polévky, salátů atd. Kromě toho, že to bude stát nemalé 
finanční prostředky, půjde tato přestavba udělat pouze 
v době prázdnin. Věřím ale, že se to v letošním školním 
roce podaří. Druhým úkolem, který si před sebe dále kla-
du, je navýšení výroby jídel. Tím se nám zvýší příspěvek 
na provoz a  bude možné po přijetí nových pracovníků 
zlepšit pestrost jídla a  kvalitu výdeje.  Se současným 
počtem pracovníků je zabezpečení všech úkolů obtížné. 
Stačí, když jeden z nich onemocní.

A Vaše další priority?
Získat na naši stranu pracovníky škol dětí, které 

se u nás stravují. Bez jejich pomoci se nám bude těžko 
získávat důvěra malých strávníků. Příklady táhnou, když 
se stravuje pan učitel nebo učitelka, tak i  to dítě chodí 
bez problémů na obědy. Pokud pedagogové na oběd ne-
chodí, proč by měli na obědy chodit žáci? Pro nás, pokud 
chodí na jídlo pedagogové, je to výborná zpětná vazba. 
Pro dítě je lepší si o obědě promluvit s učitelem, kterého 
dobře zná, než u okýnka v řadě s kuchařem. My se pak 
můžeme zpětně dozvědět, co dětem nechutná a  co by 
si naopak k obědu přály. Popřípadě mohou přinést jiné 
pozitivní podněty.  Pak jsme schopni provést rychlou 
nápravu. Opravdu důležitým faktorem je i  spolupráce 
s  vedením škol. Kromě toho, že je možnost zapojit se 
do projektu Jídlo do škol, mohou také ovlivnit například 
kvalitu výdeje pouhým posunutím začátku vyučování 
u jedné ze škol a tím umožnit širší rozsah výdeje, ukon-
čení dlouhých čekajících front a přeplněných jídelen.  

Takže chcete vařit podle přání dětí? 
Pokud by to šlo, tak hlavně. Není nic lepšího, než 

když vidíte děti, jak vše dobře jí, než když vidíte, že se 
do zbytků vyhazuje i  jídlo, které ani neochutnají. Jsme 
ale svázáni mimo jiné spotřebním košem a  nutričním 
doporučením, které musíme dodržovat a jejich dodržo-
vání je cílem kontrol. Také z důvodu pestrosti jídelníčku 
se zařazují i  jídla u dětí méně oblíbená. Tento problém 
ale alespoň částečně vyřeší nabídka dvou jídel.

Jaké máte další plány s  rozvojem ústřední 
školní jídelny?

Zatím se držím při zemi. Kromě výše uvedených 
priorit považuji za opodstatněné vycházet vstříc přá-
ním zřizovatele při stravování akcí, kterých je garan-
tem. To samé chci nabídnout i  školám, jejichž žáci se 
u nás stravují. Ty další smělejší přání si zatím nechám 
pro sebe. Třeba si o nich, a  současně zhodnotit, co se 
nám již podařilo, budeme mít možnost povykládat 
někdy příště.

Děkuji za rozhovor
Jana Rohanová

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040
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Badatelé z Holešova nalezli nejen Robinsonův ostrov, 
ale i samotného Robinsona s Pátkem

Stavební úřad v Holešově oznámil na úřední desce 
dne 17. 7. 2017 zahájení územního řízení k záměru „Cen-
trum obchodu a služeb na ulici Tovární v Holešově“. Jde 
o  novostavbu jednopodlažní budovy hypermarketu na 
ploše cca 4.600 m2 s parkovištěm pro 205 vozidel a re-
klamním poutačem o výšce 9 m. Stavba má vyplnit celý 
prostor mezi hřbitovem, Albertem, Tovární ulicí a želez-
niční tratí. 

Jsme přesvědčeni, že tento projekt není vhodný z násle-
dujících důvodů:
- Blízké okolí je již dnes přetíženo automobilovou do-

pravou, hlukem a  znečištěním (jde zejména o  ulice 
Palackého, Zlínská, 6. května a  Partyzánská), není 
vhodné lákat sem další provoz. 

- Hypermarket bude narušovat pietu hřbitova.
- Ve městě je dostatek prodejních řetězců, dochází k li-

kvidaci místních živnostníků. 

Hypermarket u hřbitova? Zvýšení dopravní zátěže v centru 
Holešova? Děkujeme, nechceme!

Holešov – Každoročně prožívají pionýři z Holešova 
své táborové dobrodružství na louce pod hotelem Šaum-
burk (dříve Zubříč). Na toto místo se vracíme od roku 
1987. V letošním roce jsme slavili 30. výročí!

Letošní tábor PS M. Očadlíka Holešov byl motivován 
hledáním Robinsona na neobydleném ostrově. Celý tá-
bor se tedy odvíjel a zabýval hlavně přežitím na pustém 
ostrově. Hned první večer táborníci objevili deník, který 
psal Robinson, dozvěděli jsme se důležitou informaci, že 
je asi v  zajetí lidojedů. Táborníci byli rozděleni do čtyř 
badatelských výprav pojmenovaných podle slavných 
vědců, přírodovědců a  badatelů, byly to: Mendelova 
badatelská výprava, Pasterova badatelská výprava, 
Darwinova badatelská výprava a Purkyněho badatelská 
výprava. Tyto badatelské výpravy mezi sebou soupeřily, 
ale také si vzájemně pomáhaly a spolupracovaly. Jejich 
úkolem bylo např. vypěstovat na svém políčku řeřichu či 
špenát, vybudovat v lese svůj příbytek, vyrobit sluneční 
hodiny, podle kterých jsme se orientovali, každá výpra-
va si vyrobila své lovecké zbraně. Důležitým úkolem 
bylo získat co nejvíce vody, protože, jak jsme postupem 
času zjistili, voda je opravdová vzácnost a musíme si jí 
vážit. Táborníci se dozvěděli spoustu informací o  tom, 
jaké to je, když někdo ztroskotá a  zůstane úplně sám 
a musí se spolehnout jen na sebe. Přispěly k tomu také 
výlety a besedy na různá témata. Navštívili jsme neda-
lekou Podhradní Lhotu a  také lanové centrum TARZÁ-
NIE.  V  tomto lanovém centru jsme někteří překonali 
svůj  strach a obavu z výšek. V průběhu tábora nás na-
vštívilo několik zajímavých hostů, kteří si s námi povídali 
a  měli pro nás připravené zajímavé workshopy. Velmi 

nás zaujala výroba ručního papíru. A abychom se naučili 
i  něco ze společenského života každého badatele, tak 
jeden podvečer proběhla výuka country tanců.

 Kromě badatelské tématiky táborníci plnili také 
běžné tábornické povinnosti a naučili se spoustu doved-
ností. Oblíbená byla dřevorubecká i  sportovní Olympi-
áda, pevnost Boyard, všechny hry v  lese a také večerní 
bojové hry. K nezapomenutelným zážitkům patřila také 
večerní táborová posezení, při kterých jsme zpívali, po-
vídali si a hráli různé hry. Na závěr každého večera jsme 
se vždy těšili na čtení ze života Robinsona na ostrově. 
Navštívila nás také spousta zajímavých osobností, např. 
tradičně hvězdář Tomáš Pečiva z  Hvězdárny ve Valaš-
ském Meziříčí, a  také nesmíme zapomenout na skvělé 
bubeníky z Rytmu pro život. Velmi milé bylo setkání se 
zahraničními dobrovolníky, kteří za námi přijeli z  růz-
ných koutů světa – z  Běloruska, Německa, Španělska, 
Koreje a také Číny. Prožili jsme s nimi jen pár hodin, ale 
měli jsme pocit, že je známe již dlouho. Velmi aktivně 
se zapojili do našeho programu, byli nadšeni z  našich 
aktivit a loučení s nimi bylo velmi smutné.

 Táborových zážitků byla spousta, počasí téměř ide-
ální. Táborové dny velmi ubíhaly a my jsme se pomalu 
blížili k  našemu cíli. A  přišel poslední táborový den, 
který bývá velmi smutný, ale také náročný. Čekalo nás 
objevení ztraceného a zajatého Robinsona. I když to na 
začátku nevypadalo, nakonec  jsme nalezli ztraceného 
Robinsona i s jeho věrným přítelem Pátkem. Oba s námi 
poslední večer poseděli u  ohně. Všichni jsme ze shle-
dání měli obrovskou radost! Robinson ocenil naše úsilí 
malým talismanem na památku. Vyzdvihl Mendelovu 

badatelskou výpravu, která se ve dvoutýdenním hledání 
Robinsona přiblížila nejvíce. 

Děkujeme všem, kteří pro nás letošní tábor připra-
vili. Největší poděkování si zaslouží naše hlavní vedoucí 
Jarka a  její věrný tým, děkujeme také všem skvělým 
vedoucím, našim kuchařkám a  ostatním pracovníkům 
tábora za skvělých 14 dní. Na táboře jsme prožili neza-
pomenutelné chvíle, spoustu dobrodružství, ale také 
jsme navázali nová kamarádství. Věříme, že budou trvat 
i nadále nejen během prázdnin, ale také v průběhu škol-
ního roku. Těšíme se na potáborová setkání a také na náš 
tábor v  roce 2018. Děkujeme také všem rodičům, kteří 
přispěli do sbírky částkou 1.500,- na záchranu deštného 
pralesa. Naše velké poděkování patří za finanční podpo-
ru Zlínskému kraji a MŠMT.

Za účastníky tábora Maty, Aneta, Klaudie, 
PS M. Očadlíka Holešov

- Centrum města se vylidňuje, je zaplňováno hernami 
a kasiny.

-  Hypermarket lze postavit v několika jiných lokalitách.
 Prostor za Albertem lze využít jinak, může zde být 

například: Veřejné prostranství s  převahou zeleně, 
zelené parkoviště hlídané kamerovým systémem, 
prostor pro rozšíření hřbitova v  dlouhodobém hori-
zontu, park, nebo hřiště.

Využijte možnosti zabránit realizaci projektu!
-  Seznamte se s  veřejnou vyhláškou na úřední desce 

a na stavebním úřadu si prostudujte projektovou do-
kumentaci.

-  Jste-li majitelem dotčené nemovitosti, kde se vlivem 
záměru zvýší doprava (např. ulice Palackého), sepište 
písemnou námitku.

-  Lobbujte u zastupitelů a vedení města, neboť město 
má povinnost hájit zájmy svých občanů.

-  Přijďte na veřejné ústní projednání 31. 8. 2017 od 
9.00 hodin v budově MÚ Holešov.

-  Nejpozději na veřejném ústním jednání podejte pí-
semnou námitku proti výstavbě hypermarketu.

Pokud nebudeme jednat nyní, pak nám budou na-
vždy říkat: „Viselo to na úřední desce a všichni se mohli 
vyjádřit“.

Jako zastupitelé města Holešova vyzýváme vedení 
města, aby uplatnilo námitku ve stavebním řízení z výše 
uvedených důvodů a  investorovi nabídlo jiné vhodné 
pozemky, které holešovský územní plán má k  realizaci 
hypermarketu na jiném vhodnějším místě.

Ing. Pavel Karhan, MVDr. Zbyněk Miklík, Mgr. Ondřej 
Machálek, Oldřich Rektořík. 

Kontakt: 603 162 605, pavel@karhan.cz.

PŘÍSPĚVKY
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Holešov – Počátkem července se starší skauti 
a rodiče dětí vydali na zelenou louku na bývalém okraji 
vojenského újezdu Libavá u obce Luboměř, aby zde po-
stavili tábor pro děti, které tu stráví část svých prázdnin. 
Stavba zahrnovala poskládání podsadových stanů, svá-
zání dřevěné konstrukce na kuchyň a  její oplachtování, 
postavení velkého hangáru na jídelnu, pak nejdůležitější 
věc – kuchyňská kamna, vztyčení stožáru a spousty dal-
ších staveb nevyjímaje kadibudky. 

Chvíli na to dorazil chlapecký oddíl Bílý Jednorožec.
„Letos jsme s  šikovnou skupinkou mladých prů-

zkumníků zkoumali objevenou planetu. Na planetě jsme 
narazili na přívětivé domorodce a  roztodivnou přírodu. 
Avšak ze Země jsme nepřiletěli sami. Objevila se zde 
těžební loď a způsobila přírodní katastrofu, kterou jsme 
domorodcům pomohli zažehnat,“ vysvětluje letošní eta-
povou hru Sunny. Samozřejmě si jenom nehráli. Zálesác-
ká praxe, zdravověda, teambuilding, navštívení lanové-
ho centra, vázané stavby, to vše k táboru taky patřilo.

V  polovině července se osazenstvo vystřídalo 
a  chlapce nahradil dívčí oddíl Slunečnice. Devatenáct 
světlušek a  skautek se nahrnulo do svých oblíbených 
stanů a tábor mohl začít. 

Hned první večer při slavnostním zahajovacím ohni 
dorazil Ministr kouzel a uvedl všechny do děje etapové 
hry, která se letos nesla v duchu Turnaje čtyř kouzelní-
ků v roce 1746. Nikdo určitě nezapomene na jednotlivé 
úkoly, které měli šampioni se svými družinami překonat. 
Nalezení baziliščího vejce a  vyluštění zprávy, kterou 
ukrývalo, překonání několika kouzelných zvířat včetně 
sfingy s šiframi a hádankami, vyjití z  labyrintu pavoučí 
sítě a nalezení poháru čtyř kouzelníků, který se skrýval 
na nedalekém hradě Helfštýn. Vše by se dařilo jak mělo, 
nebýt jedné skupiny černokněžníků, vedené Albusem 
Zmijozelem, která si dala za cíl všemi prostředky zabrá-
nit našemu Turnaji.

Vyzkoušeli jsme věci, které se přes školní rok v klu-
bovně těžko dělají, hráli jsme napínavé večerní plížicí 
hry, zdokonalovali se ve střílení z luku, rozdělávání ohně 
(starší pomocí křesadla), pilně jsme řezali dřevo do ku-
chyně, aby bylo na čem vařit, pomáhali jsme s přípravou 
jídel, zpívali a  hráli na kytaru, prožívali jedno dobro-
družství za druhým. Opravdu, není nic víc osvěžujícího, 
než si jít po odpoledním klidu zaplavat do tůňky s řádně 
vychlazenou pramenitou vodou. 

V druhé polovině tábora se přikradly bouřky a něko-
lik dní po sobě odmítaly odejít. Ale jak tvrdí jedna účast-
nice tábora se skautskou přezdívkou Vlk: „Sice pršelo, ale 
zážitků nechybělo.“ Deště odešly, vyšlo slunce, Turnaj byl 
zakončen a „záporáci“ pochytáni.

„Tenhle tábor neměl chybu. Byl velice naučný a zá-
roveň byl plný legrace a zajímavých zážitků. Třeba pan 
Prasinka, který vždycky přijel s dvoukolákem plným čo-
koládových žabek a jiných dobrot,“ vzpomíná Človíček.

Bylo nám zatěžko všechno zase zbourat a  udělat 
tak tečku za tak nádhernými prázdninami na táboře.  
Naštěstí to nekončí nadobro a  v  září se zase sejdeme. 
A za rok opět na tábor!  

skautky a skauti z Holešova
junak.zholesova.cz

Skauti i letos stavěli tábor na Libavé
PŘÍSPĚVKY
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Dobrodružství Maxipsa Fíka v MC Srdíčko
Holešov – Ve třetím červencovém týdnu se v MC Sr-

díčko sešla parta 18 dětí, aby prožila zajímavá dopoledne 
s  Maxipsem Fíkem. Po celý týden byl pro děti připraven 
zajímavý program, který svou pestrostí  lákal prožít nová 
dobrodružství.  Děti  si užily seznamovací aktivity formou 
her a  soutěží, v  dalších dnech hledaly poklad v  zámecké 
zahradě, dováděly a soutěžily na karnevale, upekly si dor-
tové lízátko a naše týdenní dobrodružství zakončily v pla-
veckém bazénu. Protože byl tábor určen především pro děti 
předškolního věku, učily se děti  také správnému sezení při 
práci, upevňovaly si základy slušného chování, připomně-
ly si zásady správného stolování, učily se samostatnosti  
i vzájemné spolupráci.  Na památku si děti odnesly boudu  
Maxipsa Fíka, ve které  měly uloženy své zdařilé výtvarné 
práce  a také krásný polštářek s motivem Fíka, který bude 
dětem připomínat pěkné chvíle strávené v mateřském cen-
tru. Ráda bych poděkovala vedoucí MC paní Evě Fuksové za 
přípravu pomůcek, odměn a vyřízení veškerých organizač-
ních záležitostí. Paní Miloslavě Hybnerové patří poděkování 
za ochotnou spolupráci a velké poděkování si zaslouží i dvě 

šikovné studentky Magda a  Johanka Fuksovy, které nám 
byly při práci s dětmi velkou oporou.

Na další vzájemná setkávání  s  dětmi  i rodiči se těší  
kolektiv  Mateřského centra.

Holešov – V neděli 25. 6. 2017 byly v Dobroticích 
hody. Členové místních zahrádkářů, myslivců, hasičů 
a osadního výboru uspořádali pro děti a dospělé zábav-
né odpoledne v  areálu Sádku. V  úvodu vystoupily děti 
MŠ se svými učitelkami s tanečním pásmem ve veselém 
rytmu. Pro všechny děti byly připraveny vědomostní 
a  zábavné soutěže s  odměnami, skákací hrad a  malo-
vání zručnou malířkou na tváře motiv, který si vybraly. 
V závěru si užily legrace v nastříkané požární pěně. Pro 
všechny děti bylo občerstvení (špekáčky, nanuky a pití) 
zdarma. V průběhu akce se dostavil starosta města Ho-
lešova Mgr. Seifert a  místostarosta Bc. Chmelař. Oba 
tam zůstali téměř do konce. Pro všechny malé i  velké 
diváky pak byla ukázka výcviku služebních psů policie, 
hasičské techniky, možnost vyhlídky na Dobrotice a oko-
lí z  plošiny hasičského auta a  vyprošťování zraněného 
z auta s použitím hydraulických nůžek. Celé odpoledne 
moderoval a  hudbou provázel DJ Šmakal z  Holešova. 
Poděkování patří všem pořadatelům za velmi vydařenou 
zábavnou akci pro děti a dospělé.  

K. Macurová, Dobrotice

Vydařené odpoledne v Dobroticích

Vážení rodiče,
fotbalový klub SFK ELKO Holešov má zájem vychovávat mladé talenty a chce nabídnout našim 

nejmenším fotbal formou hry a zábavy. 
Děti si najdou nové kamarády a poznají krásu kolektivního sportu jako je fotbal. 

Informační schůzka a první trénink se koná
v pondělí 11. září 2017 v 16.30 hodin

na fotbalovém hřišti ve Všetulích
Těšíme se na Vás, SFK ELKO Holešov

Nábor dětí do SFK ELKO Holešov, ročníky 2011 a 2012

PŘÍSPĚVKY
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Prosíme, hlasujte pro Holešov v anketě Památky děkují
Holešov – Jak jsme již na stránkách Holešovska psa-

li, byl v letošním roce Holešov nominován krajským pra-
covištěm Národního památkového ústavu hned ve dvou 
kategoriích na udělení památkářské ceny Patrimonium 
pro futuro za rok 2016. Tyto ceny, vyhlašované Národním 
památkovým ústavem, nemají žádnou finanční dotaci, 
jedná se čistě o  prestižní ceny, ale jejich udělení, které 
je značně mediálně zveřejňované, samozřejmě zvyšuje 
atraktivitu příslušné obce a jejích památek zejména pro 
turisty a  odbornou i  poučenou veřejnost. Celkem je na 
tyto ceny nominováno ve čtyřech kategoriích 24 pamá-
tek (či počinů v památkové oblasti) z celé České republiky 
(po dvou z každého kraje). Zatímco výběr většiny cen ga-
rantují odborníci v dané oblasti, jedna z cen - „Památky 
děkují“ je přidělována podle výsledků hlasování – každý 
hlasující může ze své e-mailové adresy podpořit jednou 
jednu nominaci. Protože vzhledem k  velké konkurenci 
nemůžeme zaručit, že některá z  holešovských památek 
v ostatních kategoriích zvítězí, u ceny Památky děkují to 
můžeme ovlivnit. A Holešováci to umějí – skvělé vítězství 
v anketě o výstavby u Rákosníčkova hřiště v Americkém 
parku je toho důkazem. Chtěli bychom Vás, milé čtenáře, 
tedy požádat, zda byste byli tak laskaví a pomohli naše-
mu městu získat cenu Památky děkují v rámci památkář-
ské soutěže Patrimonium pro futuro, a tím přispět nejen 
ke zviditelnění a  zatraktivnění našeho města v  oblasti 
památek, ale také ke snazšímu získávání dotací na jejich 
opravu a regeneraci.

Obnova hlavního průčelí zámku v Holešově – 
nominace v kategorii „Obnova památek“

Letos dokončovaná obnova vnějšího pláště zámku – 
jeho fasády a střechy – jistě přispěla k vytvoření překrás-
né dominanty reprezentující naše město. Po dlouhých 
diskusích byla zvolena tzv. monochromatická barevnost 
vnější fasády odpovídající době vzniku zámku a  tedy 
záměru jeho tvůrce – císařského architekta Filiberta Lu-
cheseho. Při opravě omítek na hlavním průčelí zámku se 
zjistilo, že omítky v  úrovni druhého patra jsou původní 
– pocházejí z doby výstavby zámku, a to dokonce z  její 
první fáze těsně po roce 1650, kdy zřejmě na stavbě 
pracovali italští zedníci a štukatéři, tehdy nejlepší mistři 
svého oboru v celé Evropě. Tato raně barokní, či správně 
manýristická omítka, je mimořádně kvalitní, skvěle vy-
hlazená, mimořádně pevná. Ale po více než 350 letech 
jejího stáří a  navíc umístění na snad nejvíce počasím 
namáhané jihozápadní straně, na které se střídaly vy-
soké teploty od omítku prudce ohřívajícího odpoledního 
slunce  s prudkými mrazy, byla omítka na mnoha místech 
popraskaná miliony malých trhlinek. Přesto se jak inves-
tor (město Holešov), tak dodavatel (společnost RAPOS 
Holešov) rozhodli po diskusích se zástupci památkové 
péče tuto omítku neodsekat, ale mimořádně náročnými 
řemeslnými zásahy ji zrestaurovat, a to formou injektáží 
všech těch drobných prasklinek. Tentýž postup byl zvolen 
i při restaurování velkého erbu hrabat z Wrbna v tympa-
nonu nad hlavním vchodem, který byl vytvořen na konci 
19. století z tehdy módního materiálu – kuroviny, jehož 
podstatou byl  mimořádně kvalitní vápenec z lomu v ne-
dalekých Kurovicích. Podařilo se tak nejen zachovat velmi 

hodnotný zdroj poznání – 350 let staré omítky už skoro 
nikde, ani na historických budovách, nejsou k vidění, vět-
šinou byly za tu dobu nahrazeny (i  několikrát) novými, 
ale také předvést kus opravdu skvělé řemeslné práce, 
protože fasáda hlavního průčelí zámku s erbem a pískov-
covým balkonem jsou skutečně dokonalé.

Pokud chcete hlasovat pro tuto holešovskou památ-
ku, klikněte na odkaz  k  památce a  následně uvedete 
svou e-mailovou adresu, přijde vám ihned potvrzovací 
e-mail, na který opět kliknete a tím jste hlasovali.

Objev pozdně gotického sklepa s  trámovým 
stropem v domě č. p. 26 na náměstí Dr. E. Beneše 
v Holešově – nominace v kategorii „Objev roku“

O tomto objevu, který má opravdu nejen celostátní, 
ale možná celoevropský rozměr, jsme na stránkách Ho-
lešovska psali již několikrát. Zdánlivě velmi nenápadný 
rohový dům, ve kterém je nyní prodejna drogerie, se 
donedávna vyznačoval jen svou pohnutou historií – od 
roku 1712 do roku 1945 zde sídlil rod Tomaštíků, nej-
bohatších holešovských měšťanů, s  nimiž jsou spojené 
často pohnuté dějiny našeho města. V  roce 2016 se 
odehrál vpravdě detektivní příběh – nejprve na starých 
pohlednicích holešovského náměstí objevil pracovník 
Národního památkového ústavu Mgr. Jan Štětina, že 
původní vjezd do tohoto domu byl sklenut lomeným 
obloukem, což je jasný důkaz gotického původu tohoto 
vjezdu. Obdobné oblouky byly zřejmě v  průčelí domu 
ve formě podloubí ještě tři. Autor tohoto článku potom 
našel ve stručném popisu domů na holešovském náměs-
tí, pocházejícím z počátku 50-tých let minulého století, 
záhadnou zmínku o  tom, že ve sklepě tohoto domu je 
trámový strop. To bylo velmi zvláštní, protože všechny 
sklepy starých domů nejen v Holešově, ale i ve městech 
v  širokém okolí, jsou klenuté. Tyto indicie potom vedly 
k důkladnému průzkumu přízemí a podzemí domu č. p. 
26. V přízemí se odkryly dodnes patrné zbytky podloubí, 
které ale bylo k  domu přistaveno až následně. Původní 
dům dodržoval linii sousedních domů č. p. 25, 24 a  24 
(Komerční banka, stará radnice, bývalý hotel Slávia) a byl 
podsklepen, přičemž skutečně strop sklepa tvoří mohut-
né dubové trámy, na kterých, opět velmi unikátně, jsou 
položeny pískovcové plotny jako záklop. Potom už ná-
sledoval dendrochronologický průzkum trámů sklepa, 

který přesně určil, že stropní trámy byly smýceny v letech 
1480-1482 a trám – průvlak strop podpírající byl smýcen 
v roce 1733. Z toho vyplývá, že tento strop pochází z doby 
pozdní gotiky a  takto starý a  zachovalý trámový strop 
není zachován v žádném měšťanském domě v celé České 
republice, a  možná ani v  Evropě. Objev rozvířil hladinu 
zájmu jak sdělovacích prostředků, tak odborné veřejnos-
ti, a vedl k dalšímu zkoumání, které vedlo např. k nálezu 
kulek, kterými se ve sklepě zřejmě v 18. století střílelo, 
k  nálezu nápisu z  první poloviny 18. století na jednom 
z trámů apod. Objev takto starého trámového stropu ve 
sklepě významného měšťanského domu v Holešově na-
víc významně posunul naše poznání o stavebním vývoji 
našeho města a dokázal, že už v 15. století byl Holešov 
městem vystavěným z kamene.

Pokud byste se chtěli podívat na všechny kandidáty 
na cenu „Památky děkují“ a vybrat si svého favorita buď 
obou holešovských památek, které jsou na cenu nomi-
novány, případně z  památek z  jiných krajů, klikněte na 
webovou adresu https://www.npu.cz/pamatky-dekuji, 
která obsahuje seznam všech 24 nominovaných památek.

Karel Bartošek 

HISTORIE

Názor včelaře Michala Vaculíka
Je jen dobře, když se tráva ve městě neseče 

moc často a moc krátce. Pro přírodu to totiž není 
moc dobré. Je spousta důležitých důvodu, proč 
trávu a rostliny na trávnících nechat růst a kvést. 
Vyšší rostliny zadržují vláhu v zemi a zeleň méně 
schne. Často vidím zahrádkáře, kteří se diví, že jim 
několika milimetrový záhon zežloutl a snaží se ho 
zavlažovat.

Nechat zeleň růst je důležité také pro hmyz, 
aby měl co opilovat. Kdy nebude hmyz, nebudou 
ptáci, ani ty rostliny...  coby včelař vidím i sám na 
produkci medu, že je zvláště letos hodně slabá.  
Na jaře rozkvetly stromy, přišel mráz, květy umrzly 
a s medem to nevypadá dobře.

Všechno je zabetonované, odkanalizované 
přitom je však důležité, aby přírodní procesy mohly 
fungovat i ve městě.“
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Holešovští házenkáři před novou sezónou

Holešov – Pod novým názvem TJ SOGOS Holešov zahájil celek mužů první srpnovou středu na hřišti u parku svou letní přípravu na nastávající sezónu ve druhé lize. Složení 
celku se pod vedením trenérské dvojice Michal Hradil a Richard Buček výrazně nezměnilo a příznivci házené se mohou opět těšit na výkony brankářů Cagáška s Běčákem, spojek 
Plška, Šoustala, Hradila a Šrámka, pivotů Bučka a Brázdila a křídel Vaclacha, Uruby a Janečka. V jednání s Bystřicí pod Hostýnem je další působení brankáře Daniela Nezhyby, který 
byl osloven pro působení v první lize. Letní příprava celku bude pokračovat soustředěním v Rajnochovicích a po zlepšení fyzické kondice přijdou na řadu přátelská přípravná utkání 
s okolními celky Napajedel, Žeravic, Dřevohostic a Zlína. Kvalitu přípravy a herní pohodu mužstva prověří týden před soutěží utkání prvního kola Českého poháru v Luhačovicích.
Vzhledem k tomu, že oddíl házené dále nevyužívá plakátové prezentace svých domácích utkání, nabízíme Vám kompletní rozpis utkání podzimní části soutěže a těšíme se na Vaši 
návštěvu v soubojích o druholigové body. 

sobota - 9. 9. 2017 - 17.00 hod. - TJ SOGOS Holešov – SKH Polanka n. Odrou
sobota - 16. 9. 2017 - 17.00 hod. - SK Žeravice - TJ SOGOS Holešov
sobota - 23. 9. 2017 - 17.00 hod. - TJ SOGOS Holešov – KH Zbrojovka Vsetín
sobota - 30. 9. 2017 - 16.30 hod. - MKH Karviná - TJ SOGOS Holešov
sobota - 7. 10. 2017 - 17.00 hod. - TJ SOGOS Holešov – TJ Rožnov p. Radhoštěm
sobota - 14. 10. 2017 - 17.00 hod. - TJ SOGOS Holešov – Házená Uničov
sobota - 28. 10. 2017 - 17.30 hod. - Pepino SKP F-M  „B“ - TJ SOGOS Holešov
neděle - 5. 11. 2017 - 10.30 hod. - TJ SOGOS Holešov – HBC Olomouc
neděle - 12. 11. 2017 - 17.00 hod. - TJ Lesana Zubří - TJ SOGOS Holešov
sobota - 18. 11. 2017 - 17.00 hod. - TJ SOGOS Holešov – Sokol Ostrava
sobota - 25. 11. 2017 - 12.30 hod. - TJ Sokol Luhačovice - TJ SOGOS Holešov

2. liga muži SM - podzim 2017

SPORT

Letní škola barokní hudby 2017
Akce probíhala ve dnech 4. - 11. srpna. Závěrečného koncertu  
se zúčastnila řada holešovských osobností.                            (red)

až 1500,- Kč
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Jankovice – Ve sportovním areálu v  Jankovicích 
proběhl 31. ročník tenisového turnaje neregistrovaných 
hráčů O pohár starosty obce. Odehráno bylo od 15. červ-
na až po finále dvouhry mužů, které se hrálo v  pátek          
7. července, celkem 67 zápasů.

Nejvíce obsazeny byly tradičně dvouhry a  čtyřhry 
mužů. První vítězství na tomto turnaji si letos připsal Jiří 
Daněk z Holešova. V pátečním finále zdolal po více než 
dvouhodinové bitvě osminásobného vítěze z  předcho-
zích let Michala Daňka 6:4, 6:7, 6:2. 

Ve čtyřhře mužů mezi 12 páry zvítězila dvojice Petr 
Hoffman, Jan Novák.

Kategorie nejmladších se tentokrát sloučily v jednu 
skupinu do 16 let. Tu v  konkurenci 3 účastníků vyhrál 
domácí Lumír Hendrych před Janem Bečicou a Jakubem 
Gremlicou. Dvouhru žen ovládla bez ztráty setu Dag-
mar Hudcová, na druhém místě skončila domácí Pavla 
Krištůfková a  třetí holešovská hráčka Lenka Háblová. 
Oddělenou kategorii čtyřhry mužů vyhráli domácí hráči  
P. Vlasák a R. Kraus.

Po celé tři týdny se turnaj těšil velkému zájmu di-
váků z Jankovic i okolí, kteří si našli cestu do příjemného 
prostředí místního sportovního areálu.

Další podrobnosti o  turnaji, historii tenisového 
klubu a  bohatou fotogalerii nejen z  letošního ročníku 
najdete na stránkách: tenis.jankovice.net. 

Miroslav Darebník

Jiří Daněk získal 
v Jankovicích 
svůj první titul

Hasiči bojovali o pohár starosty města Holešova

Tučapy – Poslední červencovou sobotu se do Tučap 
sjelo 40 hasičských družstev mužů i žen, aby se zúčastni-
lia10. ročníku soutěže v požárním útoku „O putovní pohár 
starosty města Holešova“ a zároveň také bojovali o hod-
notné ceny a body do Podhostýnské hasičské ligy 2017. 

Na všechny čekalo zázemí typické velkou travnatou 
plochou v areálu místního hřiště, na kterou se hravě ve-
dle dráhy vešla ještě trampolína, skákací hrad, bazén, 
vodní skluzavka, stan s  živou projekcí a  několik grilů, 
kde vám před očima opékali tučapské dobroty, k tomu 
typické letní počasí a  dobrá nálada. Díky tomu vznikla 
nezapomenutelná atmosféra plná velice kvalitních 
sportovních výkonů.

Z 26 týmů mužů se nikdo na trati 3B nedostal s vý-
sledným časem pod 17 vteřin, ale nejrychlejší tým z Val-
šovic sestříkl oba terče za 17:06. Na druhý nejlepší čas 
17:08 dosáhly 2 týmy, ale ten, který měl rychlejší první 

sestřik 16:45 a získal tak druhé místo, byl tým z Babic. 
S druhým sestřikem 16,80 získali TAG Zahnašovice třetí 
místo. Domacím klukům se moc nedařilo a po chybě na 
rozdělovači se umístili až na 20. místě.

Co se týče ženské kategorie na 2B, které se zúčastnilo 
14 týmů, tak to byl závod plný rekordů. Hned několik druž-
stev pokořilo rekord dráhy. Absolutně nejrychlejší byly 
holky z Pravčic B s časem 16:41, na druhém místě s časem 
16:49 se umístily holky z Rymic a čas 16:52 znamenal třetí 
místo pro družstvo ze Špiček. Místním hasičkám se útok 
také nepovedl a skončily nakonec na 13. místě.

Děkujeme všem fanouškům, družstvům i  spon-
zorům za jejich přízeň a  těšíme se na další ročník opět 
v Tučapech.

Hasiči Tučapy
Odkaz na video:
https://youtu.be/eYaz1QMc5YE

Minigolfisté si zajistili účast v Extralize pro sezónu 2017/2018
Holešov – Holešovští minigolfisté pod vedením 

místostarosty města Radka Doležela si po strastiplné 
sezóně v  první lize, kde si vítězství zajistili až v  závě-
rečném finále na Přeboru Moravy, zajistili v  baráži 
účast v  Extralize ČR pro příští sezónu. Samotná baráž 
probíhala v rámci Mistrovství ČR v Rakovníku, kde kro-
mě soutěží jednotlivců a baráže, také probíhalo finále 
Extraligy. Baráže se účastní vítězové dvou prvních lig 
z Čech a Moravy a pátý tým z extraligy z předcházející 
sezóny. Tři týmy bojují o dvě místa, minigolfisté z Ho-
lešova obsadili v  baráži konečné druhé místo a  tím si 
zajistili postup do Extraligy.

„Celý rok jsme hráli první ligu. Na začátku sezóny 
nás bylo pět a sotva jsme poskládali tým. V celkové sou-
těži jsme se pořád drželi druzí a  pak jsme jedno kolo, 
které se hrálo u nás, vyhráli. Naráz jsme dotáhli prvního 
v  tabulce, měli jsme stejný počet bodů jako on a  před 
námi bylo finále,“ popsal Radek Doležel. 

„Baráž o  Extraligu se hraje v  sedmi lidech – šest 
hráčů a jeden náhradník, jenže nás bylo pořád jen pět. 
To byl problém a  já jsem shodou okolností na Rohá-
lovské padesátce potkal kamaráda, který dříve hrával, 
ale pak na pár let přestal. Přidal se k nám, přivedl ještě 
jednoho hráče a vpadli do hry tak dobře, jako by něko-
likaletá přestávka vůbec nebyla. Finále jsme suverénně 

vyhráli asi o osmdesát úderů a vyhráli jsme tím první 
ligu. Díky tomu jsme se dostali do baráže o Extraligu,“ 
dodal Doležel. 

Je potřeba také připomenout úspěchy jednotlivců, 
které mírně zanikají v záři týmového úspěchu. Karolína 

Jandová se stala jak mistryní Moravy, tak také mistryní 
ČR v kategorii žen. Ondřej Myšák se stal mistrem Moravy 
v kategorii mužů. Gratulujeme a přejeme v nejvyšší sou-
těži mnoho úspěchů. 

(red)

SPORT
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3. 9. 1937 Narodil se KOŠÁREK, Karel. Zakladatel Holešovského dětského sboru - Moravské děti v roce 1974. Vystudoval PedF v Brně, studoval také u profesora Františka Lýska. 
Absolvoval sbormistrovské kurzy a semináře. V letech 1970-1973 byl sbormistrem DPS LŠU ve Zlíně, od roku 1974 sbormistrem v Holešově. Vedl hudební zájezdy do 
Německa, Francie, Polska, Španělska, Itálie, Rakouska, Švédska, Slovenska. Spolupracoval s Československou televizí, s Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně. Se 
sborem Moravské děti získal řadu ocenění a prvenství. Jako porotce působil v mezinárodních porotách. (+ 3. 8. 2008) – 80. výročí narození

4. 9. 1892  Narodil se  VOMELA, Stanislav, MUDr., praktický lékař v Holešově. Vydal řadu odborných lékařských prací. Beletristicky zpracoval své zážitky z pobytů na slovan-
ském jihu v knihách „Lékařovy dojmy z Makedonie“ a „V srdci Makedonie“. Vydal také pamětní spis „O sanaci Valašska“ a dílo „Patologie Valašska“.  (+ 1. 1. 1958)  
– 125. výročí narození 

6. 9. 1962   Narodil se SKLENÁŘ, Roman, rodák z Rymic, nyní bydlí ve Fryštáku. Vystudoval kroměřížskou konzervatoř, obor hra na pozoun. Nyní je členem Filharmonie Bohuslava 
Martinů ve Zlíně. - 55. výročí narození 

7. 9. 1907  Narodil se ROHAN, Jaroslav. Operní a operetní pěvec, absolvent holešovského gymnázia. Hudbu studoval na konzervatoři v Brně, působil u divadla v Ostravě, pak 
zpíval v Moderní opeře v Praze a v divadle v Plzni. Od roku 1942 zpíval tenorové party v Národním divadle, v Praze učil na konzervatoři. Měl průbojný hlas a smysl pro 
charakterizaci interpretovaných postav. Výborný interpret především epizodních úloh. Role: Principál (Prodaná nevěsta), Strážník (Hubička), Muzikant (Čert a Káča), 
Hauk - Šendorf (Věc Makropulos), Kristian Brehm (Weisův Polský žid), Paris (Krásná Helena). (+ 12. 12. 1985 v Praze) – 110. výročí narození

11. 9. 1882   Narodil se RŮŽIČKA, František, malíř Holešova, Holešovska a celého Záhoří. Od roku 1909 až do konce svého života žil, pracoval a tvořil v Holešově. 30 let působil jako 
profesor kreslení na holešovském gymnáziu. Město i jeho okolí se stalo častými náměty jeho tvorby. Nejčastějším námětem malíře byla krajina v impresionistických 
akvarelech, olejomalbách a pastelech. Šíři námětů ukázaly výstavy jeho obrazů uspořádané roku 1969 a 1972 v holešovském zámku a v devadesátých letech v galerii  
města. Bydlel v Sušilově ulici, jeho jménem byla pojmenována ulice ve Všetulích.  (+ 21. 8. 1958 v Kroměříži) – 135. výročí narození

29. 9. 1867   Narodil se HELSNER, Ferdinand, malíř. Holešovský rodák, maloval portréty a kostelní obrazy. Restaurátor, zakladatel a majitel fotografického závodu, výrobce a vyda-
vatel pohlednic měst Hranice na Moravě a Teplice nad Bečvou a jejich okolí.  (+ 11. 1. 1925 v Hranicích na Moravě) – 150. výročí narození

Klub českých turistů Holešov
spolu s oddílem KČT TOM Medvědí stopa

Vás tímto zve na 48. ročník tradičního putování
„Holešovská 50ka rusavskými kotáry 
na kole i pěšky“
pořádaný 9. září 2017
za podpory MÚ Holešov, Sokola Holešov, Odboro-
vé 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: 604 465 413
e-mail: f. hostasa@email.cz

Prázdniny jsou téměř u  konce a  blíží se nám nová sezóna na poli bojových sportů. Náš aktuální mistr Evropy 
v thajském boxu, Petr Haiser, právě absolvuje měsíční přípravu na thajském Phuketu v ortodoxním campu Kaewphitak 
Muay Thai. V nadcházejících měsících, pokud se nám budou vyhýbat zranění, by měl absolvovat zápasy na Evropském 
poháru v Praze a několik profesionálních zápasů. Ostatní naši závodníci se budou účastnit ligy Muay Thai. Rádi bychom 
touto formou poděkovali městu Holešov za podporu a zároveň pozvali všechny na nábor 14. září, kde se můžete stát 
členy našeho oddílu. Mgr. Petr Osokin, trenér

Od září opět žijeme sportem

VÝROČÍ, SPORT

VÝROČÍ - ZÁŘÍ
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PROVOZ TYMY 
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí – pátek 8.00 – 18.00
Kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis, trampolína, nájem 
tělocvičny: 
- objednávky na tělocvičnu lze využít dle předchozí te-
lefonní domluvy minimálně den předem, objednávky 
v kanceláři či na tel.: 573 396 928, 734 358 563

JIŽ PROBÍHÁ ZÁPIS DO KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 
2017/2018, bližší informace v  kanceláři TYMY a  na 
www.tymycentrum.cz, od 4. září bude zápis do kroužků 
probíhat každý všední den od 8.00 do 18.00 

SRPEN
25. 8. Premedical – vyšetření od 9.00 do 19.00, objed-
návky předem v kanceláři SVČ - TYMY
31. 8. Beseda s  Peterem Starcem VĚDOMÝ PŮST –  
od 18.00 hodin v čajírně TYMY, vstupné 50 Kč

ZÁŘÍ
1. – 3. 9. Kurz VĚDOMÝ PŮST – vedený Peterem Starcem, 
zahájení 1. 9. v 18.00 hodin – bližší info v SVČ – TYMY
3. 9. Loučení s prázdninami - v holešovském zámku, akce 
proběhne v rámci Dožínek, hry, soutěže, skákací hrad
8. 9. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V  TYMY – od 15.00  
do 19.00, informace ke kroužkům, přihlášky, hrad zdarma
8. 9. Night ride of in-line - noční jízda Holešovem na 
in-line bruslích – od 19.00 hod. registrace účastníků 
u Teska, určeno pro všechny věkové kategorie, podmín-
ka - přilba na hlavě, start 20.00 od Teska Holešov
9. 9. Melounožraní na zámeckém koupališti – doprovod-
ný program pro děti

14. 9. Den otevřených dveří ve výtvarné a  keramické 
dílně v  TYMY - od 15.00 do 17.00 (náborová hodina  
do Paletky, Barvičky a Keramiky pro děti)
15. 9. Den otevřených dveří na ulici Pivovarská - od 9.00 
do 11.00 a od 14.00 do 16.00
15. 9. – 16. 9. Potáborové setkání s  přespáním – od 
16.00 Indiánskou stezkou a Léto s tancem, od 17.00 tá-
bory Retaso (možnost přespání v TYMY)
18. 9. Veselá písnička od 16.00, Dramaťáček od 17.00
18. – 22. 9. Srdíčkové dny – veřejná sbírka o. s. Život 
dětem
21. 9. Den bez aut – od 15.00 na cyklostezce ve Všetu-
lích, dopoledne pro žáky ZŠ
22. 9. Premedical – vyšetření od 9.00 do 19.00, objed-
návky předem v kanceláři SVČ - TYMY
23.9. - 24. 9. Otevřený den na modelové železnici v bý-
valé Duze
27. 9. Běh za sv. Václavem – v 15.00 sraz u TYMY
27. – 28. 9. Noční deskohraní (výjimečně ze středy na 
čtvrtek!!!) - od 18.00, cena: 100,- Kč pro členy Desko-
hraní, 150,- Kč ostatní, večer s deskovými hrami a nejen 
to…, přihlášky do 25. 9., zájemci se mohou zúčastnit 
zájezdu „Stezka v korunách stromů“
28. 9. Zájezd „Stezka v  korunách stromů“ ve Frenštátě 
pod Radhoštěm – bližší info v kanceláři SVČ - TYMY
PŘIHLÁŠKY DO KROUŽKŮ JSOU K DISPOZICI V KANCELÁŘI 
SVČ – TYMY

NÁBOROVÉ HODINY DO KROUŽKŮ 
11. 9. Fotbaloví benjamínci od 15.30, Break dance  
od 16.00, Kruhové cvičení od 16.30, Základy sportovní 
gymnastiky od 17.30, 

11. a 18. 9. Stolní tenis úvodní tréning Profíci od 16.30 
do 17.00
12. 9. Cvičení pro žabky od 10.00, Florbal od 15.00, Baby-
dance od 15.45, Hip Hop od 17.00, Lukostřelba od 17.00
12. a 19. 9. Kytara od 15.00 do 17.00
13. 9. Volejbal od 15.00, Sportovní aerobic od 15.15, 
Společenský tanec od 16.00, Youtubeři od 16.00, In-line 
bruslení od 17.30
14., 21., 28. 9. Stolní tenis – nábor nových členů Hobíci 
od 16.00 do 18.00
14. 9. Taiči na ulici Pivovarská od 17.00
14. 9. Jumping trampolíny pro děti od 15.00, Happy 
dance od 15.30, Atletická školička od 16.00, Zrníčko  
od 16.00, Sundance od 16.30, Švihadl Rope-skipping  
od 17.00, Frisbee od 18.00 
15. 9. Zdravé pískání od 14.00, Břišní tance od 15.30, 
 Latinskoamerické tance od 16.30, Parkour od 18.00
15. 9. Den otevřených dveří na ulici Pivovarská od 9.00 
do 11.00 a od 14.00 do 16.00
18. 9. Barevný svět od 14.30 pro děti od 6ti let, Flétničky 
od 15.00
19. 9. Mladý zoolog od 14.00 a od 15.00, Anglická kon-
verzace od 17.00
19. 9. Mladý technik – Debrujár od 14.00 a od 15.30
22. 9. Mladý rybář od 15.30
25. 9. DofE – cena vévody z Edinburghu od 16.00
27. 9. Klub instruktorů od 17.00

Kroužky, které zatím nemají úvodní hodiny, budou sta-
noveny. Uvedené termíny a  časy kroužků nejsou zatím 
závazné, je možná změna. (sledujte www.tymycent-
rum.cz nebo se informujte v kanceláři SVČ – TYMY).

Prázdninová škola tance v SVČ TyMy
Holešov – Jumping trampolínky, zumba, balet, 

hip hop, gymnastika,... To všechno a ještě mnohem více 
čekalo na děvčata a chlapce poslední červencový týden 
v holešovském volnočasovém středisku. Tento příměst-
ský tábor bychom mohli směle nazvat Hýbej se, dokud 
můžeš. O  pohybové aktivity šlo i  v  případě výletu, na 
který v rámci všech „měšťáků“ SVČ TyMy jezdí. Tentokrát 
padla volba na kroměřížský Dětský svět, kde se děti ve 
věku od pěti do dvanácti let skvěle vyřádily. Jako na 
každém správném táboře ani na tomto nechyběly hry, 
společné aktivity, rukodělné činnosti, táborák, opékání 
špekáčků a samozřejmě jedno nocování i se stezkou od-
vahy a pyžamovou diskotékou, na které se děti vždycky 
velmi těší. Na závěr tábora si účastníci malé letní taneční 
školy společně s  lektorkami Renatkou a  Leou připravili 
pro rodiče taneční vystoupení s  choreografiemi, které 
zvládli během pěti prázdninových dní nacvičit.

Jsem ráda, že jsme aktivním způsobem zpestřili 
prázdniny dvěma desítkám dětí z Holešova i okolí.

 
Za SVČ TyMy Barbora Winklerová

TYMY
TYMY
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Předprodej vstupenek:
Informační centrum Zámek Holešov, tel.: 571 160 890
V síti Ticketportal na www.tickeportal.cz nebo na tel.: 222 246 283

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

podzimní koncertní řada 2017

  

Barokní slavnost hraběte z Rottalu
Slavnostní koncert k 25. výročí založení CHARITY Holešov 
pod záštitou otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera 
a senátorky Mgr. Šárky Jelínkové  

Petr Pomkla - �étna, Karel Košárek - klavír, Janáčkův komorní orchestr

Matiné s hercem Jaroslavem Duškem a kytaristou  Pavlem Steidlem

Jana Šrejma Kačírková - soprán, Moravská �lharmonie Olomouc, 
Robert Jindra - dirigent

Kytovec, kytara a ovčí kýta

Kouzlo belcanta
Koncert ke státnímu svátku

sobota 23. září
19:30 hod

neděle 29. října
18:00 hod

Štefan Margita - tenor, Filharmonie B. Martinů Zlín, 
Marko Ivanovič - dirigent

Vánoční koncert Štefana Margityneděle 10. prosince
18:00 hod

neděle 24. září
11:00 hod

Známé pohádkové písničky v podání sborů Moravské děti, Smetana Hulín, Zvonky ZUŠ Hulín, 
Myši a myšáci SZUŠ D-MUSIC Kroměříž, orchestru Konzervatoře 
P. J. Vejvanovského Kroměříž, programem provází LDO ZUŠ Hulín
Sbormistři Lenka Polášková a Miroslav Uhlíř

Z pohádky do pohádkyneděle 24. září
16:00 hod

www.musicaholesov.cz
MUSICA HOLEŠOV
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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

www.holesov.cz

PRACOVNÍK DO VÝROBY

Nekvalifikované pracovníky (bez vyučení) - zaškolíme

Zámečník, opravář, popř. vyučen v příbuzném oboru - výhodou

Požadavky:

Manuální zručnost, spolehlivost, zodpovědnost, možnost profesního růstu, řidičský průkaz VZV výhodou

ŘIDIČ VZV

Požadavky:

Manuální zručnost, spolehlivost, zodpovědnost, technické myšlení, praxe s řízením VZV výhodou

ŘIDIČ sk. C, E
Požadavky:

Praxe s řízením návěsu min. 2 roky, profesní průkaz řidiče, spolehlivost, zodpovědnost, 

flexibilita, bezúhonnost

Nabízíme: 

Perspektivní zaměstnání v novém prostředí úspěšné mezinárodní společnosti, jednosměnný provoz,
zajímavé platové ohodnocení, 5 týdnů dovolené, bonusy / prémie, roční odměny, příspěvek na stravování.

Očekávaný termín nástupu: Dohodou
Místo pracoviště: Pravčice 
Typ pracovního poměru: HPP
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva
Kontakt: WIEGEL Pravčice žárové zinkování s.r.o.
Kontaktní osoba: Pavel Machala
Email: pavel.machala@wiegel.cz
Tel.: 733 121 425

MEZINÁRODNÍ FIRMA S DLOUHOLETOU TRADICÍ
ZABÝVAJÍCÍ SE POVRCHOVOU ÚPRAVOU

OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ HLEDÁ DO SVÉHO
NOVÉHO ZÁVODU PRACOVNÍKY NA POZICE:


