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podpora neziskového sektoru

Město Holešov v roce 2013 výrazně zvýšilo podporu
kultury, sportu a spolkového života

Zastupitelstvo města Holešova schválilo na
svém jednání konaném 17. prosince 2012 obsáhlý
materiál týkající se výraznější podpory společenského života v Holešově. K 1. 1. 2013 zřídilo Fond
kultury, sportu a vzdělávání, do kterého byly převedeny všechny dřívější pravidelné i nepravidelné
dotace města Holešova, týkající se této problematiky. Velmi významné rozhodnutí Zastupitelstva města Holešova se týkalo rovněž rozpočtu

Městská policie v Holešově oslavila
20. výročí své existence. Str. 28

ÚVODNÍK

města Holešova na rok 2013. Do Fondu kultury,
sportu a vzdělávání bylo přiděleno na rok 2013
celkem 5 milionů Kč. V roce 2011 přitom město
vyčlenilo na podobné účely jen něco málo přes
2 miliony korun a v roce 2012 přibližně 3 miliony
korun. Jedná se tedy o výrazně zvýšenou podporu
kultuře, sportu či spolkovému životu v Holešově.
Pokračování na str. 2 >>>

Taneční skupina Sundance v akci.
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Ministr průmyslu a obchodu
navštívil strategickou
průmyslovou zónu v Holešově
Holešov (JZ) - V pátek 19. dubna navštívil
Holešovskou strategickou průmyslovou zónu
(SPZ) ministr průmyslu a obchodu Martin
Kuba. Zde ho přijalo vedení PZ, představitelé Zlínského kraje a představitelé města
Holešova. „Zóna byla vybudována, shodou
několika faktorů se ale proces obsazování
zasekl prakticky na začátku. Osobně se již
delší dobu snažím udělat vše pro to, aby
došlo k restartu a oživení zóny. Dnešní jednání je jedním z výsledků. Máme eminentní
zájem na tom, aby občané našeho města měli
možnost získat kvalitní pracovní příležitosti.
Nejlépe v dosahu jejich bydliště. A k tomu je
prostor zóny ideální,“ poznamenal starosta
Pavel Svoboda.
Strategická průmyslová zóna Holešov je
připravena a musí vytvářet pracovní místa
a zlepšovat ekonomickou situaci v regionu.
Pro to, aby byly tyto cíle naplněny, je nezbytná maximální podpora projektu ze strany
státu, kraje i města Holešova. Přímo v zóně
se na tom shodli ministr průmyslu
a obchodu Martin Kuba, hejtman Zlínského
kraje Stanislav Mišák a starosta Holešova
Pavel Svoboda.
Pokračování na str. 3 >>>

►

Dny města

▶ Ve dnech 9. – 12. května proběhly již
tradiční Dny města Holešova. Za účasti
delegací z partnerských měst – slovenské
Považské Bystrice a Turčianských Teplic,
polské Psczyny a rakouského Glognitz
proběhla řada akcí, které přes nepřízeň
počasí potěšily nejen naše hosty, ale i řadu
občanů Holešova a okolí.

podpora ...
>>> Pokračování ze str. 1
Již jedna z úvodních vět Statutu obsahuje
zcela jednoznačně názor holešovských zastupitelů: „Tento statut byl schválen Zastupitelstvem
města Holešova 17. 12. 2012 s vědomím významu kultury, sportu a vzdělávání pro harmonický
a zdravý životní styl občanů města, a to zejména
mládeže.“ Z výše uvedeného vyplývá, že město Holešov zaměřuje svoji podporu stále více na
konkrétní pravidelnou činnost s dětmi a mládeží.
Nová pravidla sice přináší i zvýšené povinnosti od žadatelů o dotaci (např. větší propagaci
města Holešova), ale právě navýšení finančních
prostředků tyto povinnosti zcela jednoznačně vyvažuje, ba dokonce podstatně převyšuje.
Největší část z výše uvedených 5 milionů,
tvoří tzv. Akce milion, kterou Zastupitelstvo města Holešova rozdělilo na svém jednání konaném
22. dubna 2013 a jednalo se o částku 1.900.000 Kč.
Petr Chvátal
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Granty z Akce milion předány
Devátý májový den se
ve velkém sále holešovského zámku konala již tradiční
událost, která vždy na rok významně ovlivní kulturní, sportovní a vůbec spolkové dění
v našem městě. Na slavnostním setkání předávali představitelé města a jeho významné
osobnosti šeky – poukázky na
dotace, kterými město Holešov
podporuje v rámci tzv. Akce
milion prostředky z nově zřízeného Fondu kultury, sportu
a vzdělávání města spolkovou
a charitativní činnost v Holešově i v okolních obcích.
A v letošním roce se podařilo
díky zřízenému fondu rozdělit
víc prostředků než v dřívějších
letech – bylo to 1 900 tis. Kč. Tyto peníze byly přiděleny na základě podaných žádostí, vyhodnocených dle zastupitelstvem města schválených zásad
nejprve Komisí pro neziskový sektor, poté na její
návrh radou a nakonec zastupitelstvem města Holešova celkem 65 občanským sdružením, neziskovým organizacím, církvím a osobám, které se zabývají na našem území rozvojem volnočasových
aktivit, kulturou, prací s dětmi a mládeží, sportem, vlastivědnou činností, charitou a ochranou
životního prostředí.
Odpoledne prozářený zámecký sál zaplnila
většina zástupců obdarovaných spolků a vedení
našeho města. Následoval důmyslně sestavený
program – krátké umělecké vystoupení, zajištěné holešovskými tělesy – komorní soubor
Corda magico, sólistky
Moravských dětí, malí
hudebníci ze ZUŠ a taneční soubor Sundance.
Vždy pak následovalo
několik filmových spotů o činnosti vybraných
občanských sdružení,
promítaných na velké
plátno uprostřed sálu
a potom již předávání
šeků zástupcům spolků
a institucí. Celkem tak
proběhly čtyři takovéto

programové bloky. Během celého programu panovala velmi dobrá atmosféra – samozřejmě že příjemci byli rádi za často velmi významné přispění
města na jejich záslužnou činnost, na druhé straně
bylo velmi příjemné vidět tak bohatou spolkovou
činnost v našem městě a okolí, která zahrnuje
opravdu všechny možné oblasti lidského konání
a snad všechny skupiny obyvatel našeho regionu.
Přitom organizátoři této činnosti obětují těmto
bohulibým záležitostem nejen velkou část svého
volného času, ale i nezměrnou námahu a často
i své prostředky. Bylo tedy toto slavnostní předání příspěvků na spolkovou činnost jakýmsi symbolickým poděkováním vedení města všem těm
desítkám, možná i stovkám obětavých nadšenců,
kteří se nezištně starají o naše děti, mládež, kulturu, sport, volný čas, vlastivědu, sociálně slabé
i o naše duše. I když asi nikdy nebude v silách města uspokojit všechny oprávněné potřeby naší spolkové činnosti, přece snad jen je příspěvek města
na tyto všechny možné druhy činností natolik
významný, že můžeme město Holešov považovat
za opravdového podporovatele a mecenáše veškeré spolkové činnosti, který se opravdu ze všech sil
snaží pomoci všem těm obětavým občanům, kteří
spolkovou činnost v našem městě zajišťují a tak
z něj dělají místo příjemné pro život. Do dalších
let si snad lze přát, aby pokud jen to bude možné,
příliv prostředků na bohulibou činnost onoho neziskového sektoru na Holešovsku neslábl, ale dokud na to budou stačit prostředky, dále mohutněl.
- kb -

Holešovsko

Město, městský úřad

Holešov se prezentoval v Chorvatsku
a také na Dnech města
Již několik let patří mezi důležité součásti veřejného života našeho města také budování
partnerských vztahů s dalšími městy jak u nás,
tak i v zahraničí a propagace a podpora turistiky
a občanských aktivit. V posledních týdnech navštívili Holešované chorvatské partnerské městečko Desinič a proběhly Dny města Holešova. Jedná
se sice na jednu stranu o organizačně náročnější
podniky, ale jejich přínos je zcela nezanedbatelný
v podpoře a budování občanské společnosti.

V partnerském Desiniči nás důstojně reprezentoval Holešovský komorní orchestr, mažoretky, fotbalisté z družstva „starých pánů“, country
kapela Texas i zástupci farnosti a samozřejmě
města. Desinič si připomněl několik výročí a navíc
Chorvatsko se v červenci stává plnoprávným členem Evropské unie. To byl ostatně důvod, že uvedení zástupci Holešova nás reprezentovali nejen
před domácími obyvateli, ale také před zástupci
a soubory z Itálie, Slovinska, Rakouska a Sloven-

ska. Všem účastníkům patří upřímné poděkování
za spolupráci.
Podobně si poděkování zaslouží všechny
soubory a spolupracovníci, kteří se podíleli nebo
zajišťovali letošní Dny města Holešova, které probíhaly od čtvrtka 10. května a vyvrcholily v neděli
12. května koncertem maminkám v kině Svět.
Rudolf Seifert
místostarosta

Oprava zámku probíhá na počátku jara již uspokojivě
Holešov – Letošní zima řadu prací na stavbách sice zpomalila, ale nyní se zdá, že mnohé
investice se zdaří realizovat v přijatelných termínech. Podobně tomu je i při opravě střechy a obnově fasád z nádvoří zámku. Tato náročná investice se již plně opět rozeběhla a mnohé práce na
střeše jsou již před dokončením a do finále se blíží
i obnova fasády. Její barevnost byla odsouhlasena
a naváže na současnou barevnost, tj. ve světlejších
odstínech pískové barvy. Jiná barevnost založená
na bílých a světle šedých odstínech byla po poradě
města a zástupců památkového ústavu zavrhnuta.
V tzv. starobylé barvě (tmavější bílé) ale budou
arkády, hlavice pilastrů a vchod v přízemí. Protože k plnému zprovoznění nádvoří je ještě třeba

upravit povrchy nádvoří a existují různé názory
na samotný povrch a jeho provedení, dohodlo se
město s památkáři, že architektonické řešení této
části stavby navrhne v souladu s požadavky obou
stran Ing. arch. Ladislav Pastrnek. Ten v minulých
letech fundovaně řešil i jiné části náročné obnovy
holešovského zámku.
V plném proudu je také budování zámecké
restaurace. Ta s sebou nese také nemálo problémů,
a to nejen stavebních a technických, ale i týkajících se vybavení a vzhledu interiéru a zázemí. Ale
snahou všech zainteresovaných je, aby se podařilo
restauraci otevřít ještě na začátku turistické sezony.
R. Seifert

Loňským krajským vítězem realizace
programu regenerace je Holešov

Úvodník
>>> Pokračování ze str. 1
Zóna je podle nich jednou z mála šancí,
jak regionu s vysokou nezaměstnaností
a podprůměrnou úrovní mezd pomoci.
Ministr Martin Kuba na setkání deklaroval
maximální snahu pomoci strategickým
projektům, jejichž vznik stát inicioval. Zóna
u Holešova je jedním z nich. Agentura
CzechInvest, která je zřizována právě jeho
ministerstvem, zintenzivní činnost při
vyhledávání vhodných investorů právě pro
průmyslové areály, které mají potenciál
pomoci nejenom regionu, ale i zlepšit
ekonomickou situaci v České republice.
Holešov je nejmladší strategickou
průmyslovou zónou v České republice.
Dokončena byla v době vrcholící světové
finanční krize, která s sebou přinesla i pokles
ekonomické výkonnosti a propad investic.
Tomu pochopitelně odpovídá i současný
stav obsazenosti, velkým problémem je ale
také postoj několika aktivistů, kteří blokují
veškerá stavební řízení těch firem,
které o vstup do areálu usilují.
Foto Monika Partyková

Ocenění za realizaci programu regenerace.
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Holešov, Praha - Od roku 1999 probíhá
v našem městě systematická a každoroční pravidelná oprava památek v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR)
a městských památkových zón (MPZ) Ministerstva kultury ČR. Tento program s sebou nese
kromě důležité přípravné práce zaměstnanců úřadu i finanční spoluúčast města. V loňském roce
hodnoticí komise po mnoha letech dospěla k názoru, že Holešov si svou pravidelnou, dlouholetou
a cílevědomou péčí o památky zaslouží ocenění
i i v této oblasti. Ono totiž uspět v konkurenci takových historických perel Moravy, jako jsou Kroměříž a Uherské Hradiště či Valašského Meziříčí
nebo „probouzející“ se Zlín, není jednoduché.
Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ uděluje Sdružení
historických sídel Čech, Moravy a Slezska s dalšími významnými institucemi, jako je Ministerstvo
kultury ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
Kancelář prezidenta ČR atd. Letošní předávání
cen proběhlo u příležitosti Mezinárodního dne
památek 18. dubna 2013 ve Španělském sále Pražského hradu a cenu za město Holešov přebral starosta Pavel Svoboda. Předávali ji ministrové obou
ministerstev, zástupci sdružení a dalších podporujících organizací. >>>
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Starosta města při převzetí ocenění a vyhlášení programu
za rok 2012 ve Španělském sále Pražského hradu.

>>> Za uvedenou dobu spoluúčasti
města v programu regenerace byly v Holešově opraveny a restaurovány všechny
drobné sakrální i profánní objekty (morový sloup, kříže a sochy spojené či nespojené s naší historií a křesťanstvím), které
jsou státem evidovány. Poté následovala
spoluúčast města na opravě trinitářského
kláštera a některých domů na náměstí
a v současné době probíhá celková rekonstrukce oltářů v kostele Nanebevzetí
P. Marie. Ta se již blíží k vyvrcholení a čeká
nás nejnákladnější restaurování nejdůležitějších částí této nadregionální památky
a místa setkávání, a to křtitelnice, kazatelny a především hlavního oltáře a Černé
kaple. Kromě toho a vedle uvedeného programu významnou měrou město Holešov
rekonstruuje a zprovozňuje zámek, zámecký park a zahradu a tím se jistě řadí mezi
nejvýznamnější investory svých památek,

tradic a kultury v naší zemi. Na počet obyvatel asi
naprosto. Přitom jde ale o investice do budoucnosti našeho města a regionu a místních obyvatel.
V celostátní soutěži výše uvedeného programu zvítězilo město Jilemnice, které v programu pracuje od r. 1993. V roce 2004 se Jilemnice
poprvé přihlásila mezi města usilující o Cenu za
nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace.
Kromě pořádání Ceny za nejlepší přípravu
a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ je
sdružení historických sídel také hlavním garantem Dnů evropského dědictví v České republice.
Dny evropského dědictví probíhají vždy druhý
víkend v září a letos to je 7. - 15. září. Národní zahájení se uskuteční 7. září v Olomouci a národním
tématem pro rok 2013 je „Památky v novém světle“. A také v této oblasti Holešov nezůstává pozadu
a díky aktivitám Městského kulturního střediska
je otevřena nová expozice v Muzeu kovářství v Zámecké kovárně. Více www.mks.holesov.cz.
Rudolf Seifert, místostarosta

Osobností města Holešova se stal Karel Košárek
Holešov – Vyvrcholením slavnostního
programu Dnů města Holešova bylo předání
cen města Holešova za rok 2012. Uskutečnilo se
v podvečer v sobotu 11. května za přítomnosti delegací z partnerských měst, představitelů radnice,
zástupců neziskových organizací, holešovské římskokatolické farnosti a dalších pozvaných hostů.
V kategorii nejúspěšnější sportovci města
Holešova byl nejúspěšnějším fotbalovým trenérem vyhlášen František Bělíček, který svoji činnost začal již v roce 1979 a byl trenérem mužské
i ženské kopané. V letošním roce se také dožil
významného životního jubilea. Organizačními
pracovníky v oblasti sportu se stali pánové Ing. Jaroslav Bachnera a Jaromír Ondrušák, kteří spoluzaložili před 20 lety závod horských kol, který od
roku 1997 nese v názvu Bikemaraton Drásal a po
celou dobu jsou jeho hlavními organizátory. Nejúspěšnějším sportovním kolektivem se stal lakrosový klub Iktočante Holešov, který mimo jiné obhájil prvenství v 1. Moravské lakrosové lize. Ocenění
v kategorii sportovní naděje do 15 let převzal Jan
Sanétrník, který je velkou nadějí českého vzpírání. V roce 2012 se stal mistrem ČR mladších žáků
v kategorii do 40 kg. Trenérka ženské kopané Mgr.
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Svatava Ságnerová převzala ocenění za Dominiku
Stolářovou. Ta dokázala
zúročit svůj fotbalový talent
a stala se osobností v kategorii jednotlivci za sportovní úspěchy do 20 let. Je
členkou DFK Holešov. Od
podzimu 2011 nastupuje
v týmu žen 1. FC Slovácko,
se kterým získala bronzovou medaili v 1. celostátní lize žen. Za sportovní
úspěchy v kategorii jednotlivci nad 20 let byl oceněn
Ing. Radek Doležel, který
je dlouholetým úspěšným
hráčem minigolfu, reprezentantem ČR a držitelem světového rekordu na
4 a 5 okruhů. Je dlouholetým prezidentem úspěšného holešovského minigolfového klubu MGC
Holešov.
Předána byla rovněž ocenění osobnostem
a neziskovým organizacím z kulturní oblasti. Kolektivem působícím v oblasti kultury či volnoča-

sových aktivit se za rok 2012 stal dětský pěvecký
sbor Plamínek, který založily před jedenácti lety
na 3. ZŠ Holešov sbormistryně Mgr. Gabriela Kovářová, Mgr. Lenka Hýžová a Mgr. Veronika Svobodová. Často bývá oceňován i za čistý hlasový
projev či za ojedinělé využití hudebního doprovodu. Osobností v oblasti kultury se stal Josef Hájek,
který se podílí na popularizaci a rozvoji hudebního života v Holešově. Je zakladatelem swingového
orchestru Big Bend Holešov a v letošním roce se
dožil významného životního jubilea. Osobností
v oblasti volnočasových aktivit se stal Jiří Navrátil,
který pracuje jako vedoucí kroužku Mladý rybář.
Dětem a mládeži v Holešově se věnuje již od roku
1998. Mimořádné ocenění bylo věnováno Zdeňku
Grygerovi u příležitosti ukončení jeho sportovní
kariéry profesionálního hráče fotbalu. Zdeněk
Grygera se řadí mezi těch několik málo holešovských občanů, kteří šíří dobré jméno města nejen
v České republice, ale i v zahraničí.
Osobností města za rok 2012 se stal holešovský rodák MgA Karel Košárek. Patří k renomovaným českým klavíristům a významným
osobnostem české hudební scény. Vystupuje
i jako sólista s předními domácími i zahraničními
orchestry a umělci. Jeho velkou zásluhou se hudební festivaly a další koncerty na zámku stávají
mimořádným setkáváním výrazných kulturních
osobností i představitelů společenského života.
Nejvyšší ocenění převzal z rukou starosty města
Pavla Svobody.

Holešovsko

Pražský filharmonický sbor
Prvotřídní tuzemské pěvecké těleso v rámci své 78. sezóny poprvé zavítalo v sobotu 11. května
i na holešovský zámek. Koncert byl součástí programu festivalu Musica Holešov 2013 a jistě se pro
každého návštěvníka stal nezapomenutelným uměleckým zážitkem. Využili jsme této příležitosti,
a přinášíme vám malý rozhovor s dlouholetou členkou Pražského filharmonického sboru (PFS)
a rodačkou z blízkých Bořenovic, sopranistkou Romanou Hýžovou.
Romano, jak se vám zpívá v PFS?
Je příjemným pocitem působit v tělese, které
patří ke špičce v Čechách a jehož historie i současnost jsou spjaty s význačnými jmény světa klasické hudby. Během mého takřka 18letého působení
jsem měla příležitost setkat se s vynikajícími orchestry a dirigentskými osobnostmi, jako jsou Jiří
Bělohlávek, Simon Rattle, Zubin Mehta či Manfred Honeck. K naší práci, dá-li se tak působení
v PFS nazvat, patří i časté cestování. Vystupujeme
často na předních tuzemských i zahraničních
scénách, příznivce máme v Německu, ve Francii,
v Izraeli i v Japonsku, s úspěchem pravidelně koncertujeme na letních festivalech v Bregenz či St.
Gallen. Řekla bych tedy, že se mi zpívá výborně
a hlavní je i to, že mne moje práce stále moc baví.
Jak jste se vy sama dostala ke zpěvu?
Zpěv mne zajímal a bavil od dětského věku.
Již v 1. třídě základní školy jsem byla vybrána do
Holešovského dětského sboru (nyní Moravské
děti), kde jsem zpívala až do maturitního věku.
Přitom jsem ještě studovala v lidové škole umění
sólový zpěv. Následně jsem pokračovala ve studiu
zpěvu na konzervatořích v Brně a Ostravě.

Jaký bude program koncertu PFS v Holešově?
Na programu budou v krásném sále holešovského zámku Rachmaninovy Nešpory op. 37 a Novákovy Moravské balady op. 19. V Moravských baladách naše těleso doprovodí i Karel Košárek, který
má velkou zásluhu na celém festivalu i na našem holešovském vystoupení. Věřím, že to bude velice krásný pocit zpívat po letech v domovském prostředí.
Jaké vystoupení vašeho sboru vás v letošní sezóně nejvíce zaujalo?
Každý koncert je jedinečný a je těžké z nich
vybrat ten „nejhezčí“. Určitě bych ale vyzdvihla
Szymanowského Stabat Mater pod vedením Manfreda Honecka či nedávné Hry o Marii od Bohuslava Martinů. Velice emotivní byla i Beethovenova 9. symfonie pod taktovkou světoznámého
Ken-ičiró Kobajašiho.
Sledujete koncertní program festivalu Musica
Holešov?
Zatím jsem bohužel neměla možnost zhlédnout živě žádný koncert, o to víc se však těším na
vystoupení našeho sboru. Moje rodina i přátelé
z Holešova jsou však vždy každým koncertem

nadšeni. Ráda bych proto vyjádřila velký dík celému organizačnímu týmu, kterému se daří během
3 let existence festivalu přivádět i do malého města velká jména uměleckého světa.
A poslední dotaz, rostou v Holešově vaši následovníci?
Věřím, že se všude najdou šikovní kluci
a děvčata, které zpěv baví. A budu ráda, pokud si
také splní svoje sny. Nedávno jsem měla možnost
zhlédnout i krátké vystoupení dětského sboru
Plamínek v rámci holešovského Dne pro zdraví.
A nemám strach o naše následovníky.
Děkujeme za rozhovor

Folklorní odpoledne
Již několik let je součástí Dnů města Holešova Folklorní odpoledne pořádané Střediskem
volného času TYMY Holešov. Rovněž v letošním roce se sjely folklorní soubory z Holešovska,
z okolí a opět i ze zahraničí – Slovenské republiky
- v sobotu 11. května odpoledne do našeho města.
Počasí letos ale ukázalo svou nejhorší tvář – prudký déšť a ledový vítr zcela znemožnily tradiční
konání folklorní přehlídky na venkovním pódiu
v zámeckém parku. Proto musela být tato tradiční
akce přesunuta do velkého sálu kina Svět, což se
projevilo v určitém snížení počtu návštěvníků, ale
určitě to nijak neovlivnilo podané výkony a skvělou náladu během celého odpoledne.
Za účasti delegací z partnerských měst Holešova vystoupilo celkem 6 folklorních souborů.
Tentokrát převládali Hanáci. Jako první zahajovalo holešovské Zrníčko při SVČ TYMY, za-
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měřené na děti předškolního věku, rozkošnými
písničkami, hrami a tanečky malinkých Hanaček
a jednoho trochu uplakaného Hanáčka. Jako
druhý se představil hanácký soubor Hulíňáček
z Hulína, ve kterém se představili jak předškoláci, tak menší školáci s pásmem lidových zvyků
a písniček. Třetím milým překvapením byl opět
dětský soubor Jabloňka z Martinic zaměřený na
menší a tentokrát i větší děti s doprovodem flétny
a krásného ženského zpěvu. Valašskou část našeho regionu zastoupil na přehlídce Dětský valašský
soubor Malá Rusava z Bystřice pod Hostýnem.
Skvělí malí zpěváci a tanečníci s vlastní dětskou
muzikou předvedli pásmo tentokrát valašských
jarních zvyků a písniček. Vrcholem odpoledne byl
bezesporu mužský pěvecký sbor Hlahol z Mysločovic. Třináct mohutných Hanáků v krojích úplně strhlo publikum skvělým souzvukem a před-

nesem hanáckých, ale i valašských písní, jejich
vedoucí M. Minář nadchl posluchače bravurním
komentováním vystoupení, při kterém zapojil
do zpěvu celé hlediště. Je jen škoda, že takovéto
opravdu špičkové pěvecké těleso je v našem městě
málo známé – zasloužilo by si přinejmenším samostatný koncert.
Závěr folklorní přehlídky potom patřil vynikajícímu souboru Lúčnik z partnerského města Turčianské Teplice. Odrostlejší děti předvedly
skoro profesionální výkon jak ve zpěvu, tak v tanci. Písně a tance z jejich kraje byly vystřídány veselým folklorním pásmem zaměřeným na kovářské
řemeslo. Takže nakonec přes hrozivou nepřízeň
počasí dopadlo i toto folklorní setkání na jedničku a jistě se jak vystupující, tak diváci těší na další
ročník v roce 2014!
-kb-
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Mše sv. za město Holešov a sv. Jana Sarkandra
Jako každoročně i letos
byl nedělní program Dnů
města Holešova zaměřen
na mši sv. ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie
věnovanou městu a sv. Janu
Sarkandrovi. Bohoslužbu navštívili oba místostarostové
města, zastupitelé a delegace
partnerské polské Psczyny.
Slavnou mši celebroval bývalý holešovský farář a děkan,
nyní biskupský delegát pro
pastoraci P. Petr Bulvas, koncelebroval holešovský farář a
děkan P. Jerzy Walczak. Velmi milý obřad, doprovázený

skvěle zpívajícím Chrámovým sborem a dechovou hudbou Holešovská muzika, se nesl v příjemném, přátelském duchu. Holešovští věřící radostně přivítali svého bývalého faráře, který se rád do
našeho města vrací. Promluvil o inspiraci, kterou
mu poskytuje holešovský svatý Jan Sarkander, požehnal městu i jeho občanům. P. Walzcak po mši
pak vzpomenul další svátek toho dne, a to Svátek
matek, a rozdal všem přítomným dětem přáníčka
pro jejich maminky a na místě s nimi zorganizoval mariánskou modlitbu a blahopřejnou písničku
Živijó pro všechny matky.
A i přes vytrvalý nepříjemný déšť ještě dlouho po mši sv. hrála před kostelem holešovská dechovka a účastníci mše si povídali, než se všichni
rozešli na nedělní oběd.
-kb-

Oslava Svátku matek

Holešov (JZ) – Tečkou a příjemným završením víkendového programu Dnů města Holešova byla oslava Svátku matek, která proběhla v neděli 12. května v přeplněném sále kina Svět. Maminkám přišly popřát dva holešovské dětské pěvecké sbory Plamínek ze 3. Základní školy a Banana Vox z 1. ZŠ.

Několik skutečností k přemístění mateřské školy
do nových prostor
Holešov – Především s nabytím zámku
a s nepříznivou ekonomickou a demografickou
situací je město Holešov stále více nuceno nějakým způsobem zajistit rentabilní provoz a údržbu
svého majetku. S koupí zámku výrazně narostl
majetek města a nároky na jeho udržitelnost a naopak z důvodu úbytku obyvatelstva a mladých lidí
se vyprazdňují některé objekty. K tomu navíc nižší
příjmy rozpočtu a vyšší výdaje na provoz omezují
mnohé investice.
Toto je hlavním důvodem myšlenky najít
hodnotné využití prázdných prostor po bývalé
střední odborné škole v Pivovarské ulici. Již se
probralo několik variant, např. vybudování pobočky centra pro seniory, domu s pečovatelskou
službou a podobně. Dispoziční řešení stavby ale
neumožňuje tyto záměry provést s minimem nákladů. Dům byl postaven jako volnočasové centrum („Dům pionýrů“) a úprava k tomuto účelu je
nejjednodušší a také nejefektivnější.
Zatím se předpokládá, že by se do prvního
patra s tělocvičnou přemístil oddíl stolního teni-
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su Tělovýchovné jednoty Holešov. Tento oddíl se
výraznou měrou rozvíjí a potřebuje větší prostory
pro zajištění tréninků a soutěží především pro svá
žákovská a dorostenecká družstva. Potom by stolní
tenisté uvolnili své současné prostory (bývalá orlovna u kina Svět) a tento objekt by tím mohl být
výhledově asanován. Za kinem Svět by mohlo město vybudovat důstojné parkoviště pro návštěvníky
středu města, úřadu, kina i nedalekých škol a haly.
Do vyvýšeného přízemí v budově bývalé
školy se předpokládá přemístění mateřské školy
z Masarykovy ulice. Jedná se zatím o záměr, který
se bude konzultovat s hygieniky a také bude třeba
vytvořit si finanční rozvahu na celou stavbu. To se
týká i vybudování nového hřiště za bývalou školou pro nové využití, zajištění nového potřebného
zázemí a vybavení i možnosti rozšíření školky.
S tím ale také souvisí porovnání stavu objektu
současného působiště školky a jejích potřeb.
Proti tomuto záměru vznikla petice rodičů
a přátel uvedené mateřské školy. Zástupci vedení
města a mluvčí petice se již střetli na prvním se-

tkání a ve čtvrtek 25. dubna si vyjasnily obě strany svá stanoviska. Zástupci petentů argumentují
rodinným zázemím školky a krásnou zahradou,
naopak zřizovatel zařízení řeší věc především
z celkového hlediska a z výše uvedených důvodů.
Domluveno je další setkání, které proběhne po
získání upřesňujících informací. S tím souvisí i
nynější nedostatek míst ve školkách, a to i přestože v minulých letech město otevřelo dvě třídy
ve Všetulích a jednu v Žopech. Snad i spojení
s volnočasovými aktivitami a sousedství základní
umělecké školy je výhodou. Rozhodně je ale třeba
dementovat různé fámy a říci, že zmíněná školka
je velmi kvalitní a v této části města - v ul. Masarykova nebo Pivovarská - bude nadále zachována
a jejím zřizovatelem bude stále město.
Suterénní prostory i zbylé neobsazené místnosti bývalé střední školy by měly být využívány
k dalším volnočasovým aktivitám. Počítá se především se skauty, kteří jsou nyní ve velmi nevyhovujících prostorách, a dalšími organizacemi.
R. Seifert

Holešovsko

Připomínka 68. výročí osvobození
Ve výroční den osvobození Holešova, 6. května, se jako každoročně uskutečnila u pomníku
obětí 2. světové války na holešovském hřbitově
připomínka 68. výročí osvobození našeho města
a konce 2. světové války. Pietní prostor před obřadní síní lemovaly desítky krojovaných skautů,
sokolů, hasičů a výsadkářských veteránů. Vzpomínkový akt uváděl Mgr. P. Chvátal z Městského úřadu Holešov. K pomníku padlých položili
květiny představitelé města Holešova, zástupci
sokolů, bojovníků za svobodu, skautů, vojenských

veteránů, hasičů a představitelé hlavních politických stran. Starosta města P. Svoboda ve svém
projevu připomenul oběti, které přinesl náš národ
i občané našeho města během nacistické okupace
a 2. světové války a průběh osvobození Holešova
a ukončení války v našem regionu. Na závěr pietního aktu zahrála hudba českou státní hymnu.
Opět jsme si připomenuli utrpení, kterým
naši předchůdci vykoupili naši svobodu a mírový
život.
- kb -

Nový ceník
inzerce

Holešov (red) – Se změnou podoby novin Holešovsko, navýšením nákladu
z původních 1 700 kusů na více než 6 000 ks
a především z toho důvodu, že jej více jak pět
tisíc všech holešovských domácností obdrží
každý měsíc do své domovní schránky zdarma, souvisí také změna cen za plošnou i řádkovou inzerci v tomto časopise. Nový ceník
schválila rada města na svém jednání dne
6. května 2013 a najdete jej na oficiálních
webových stránkách města Holešova www.
holesov.cz v podsekci Holešovsko.

Anketa
Holešovska

Projev starosty města Pavla Svobody
k 68. výročí osvobození Holešova
Vážené dámy a pánové,
6. květen, tedy dnešní den, si jako každý rok
připomínáme 68. výročí osvobození našeho města
a současně i konec druhé světové války.
Období druhé světové války a nacistické
okupace je naším národem, ale i v celosvětovém
měřítku vnímáno jako nejstrašnější období světových dějin. Evropské, ale i mnohé mimoevropské národy přinesly obrovské oběti. Totéž platilo
i pro celou řadu holešovských občanů, kteří byli
odvlečeni, trpěli a zemřeli v nacistických koncentrácích. I oni bojovali a padli na frontách, mnozí
další skončili na popravištích.
Porážka nacistů byla očekávána celým demokratickým světem. Holešov se této velké chvíle
dočkal právě před 68 lety, a to za velmi dramatických okolností. Dopoledne 6. května, přesně
v 9.45 hodin, vpochodovaly do Holešova při svém
postupu od právě osvobozeného Fryštáku přes
Přílepy jednotky prvního československého armádního sboru v SSSR generála Karla Klapálka,
které tehdejší obyvatelé města radostně vítali jako
své osvoboditele, přestože ještě odpoledne 6. května byl Holešov ostřelován německým dělostřelectvem, umístěným v kopcích u Kostelce.
Ve večerních hodinách 6. května došlo bohužel k poslední tragické události v našem regionu
– československá spojovací četa omylem zamířila
k Rymicím, ještě obsazeným německými jednotkami. Zde se dostala do kulometné palby. Při tomto tragickém omylu zde poslední den válečných
bojů zahynulo 17 příslušníků československého
armádního sboru.
Po ukončení bojů byl ve městě ustanoven
revoluční národní výbor, jehož předsedou se stal
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Dr. Rudolf Plajner. Život našeho města se postupně vracel do normálních kolejí. 8. května 1945
nacistické Německo kapitulovalo. Konečně druhá
světová válka skončila a v tehdejším Československu a v celé Evropě zavládl mír.
Každoročně si v našem městě připomínáme
události těchto květnových dní, které znamenaly
nejen pro Holešov novou šanci mírového života a
rozvoje. Složitý vývoj a roky nesvobody však trvaly po dlouhou řadu dalších let.
Cesta ke svobodě a demokracii nebyla a není
nikdy jednoduchá. Proto si važme, že jsme se jí i
my dočkali. Čest památce těch, kteří za ni položili
své životy.

Vážení čtenáři,
počínaje tímto číslem našeho měsíčníku
budeme do něj pravidelně zařazovat ankety, které by měly sloužit ke zjišťování Vašich
názorů a přání, týkajících se života města
Holešova, jeho institucí a městského úřadu.
Ankety budou mít charakter buď volného
zjišťování Vašich názorů, či dotazníků.
Chcete-li tedy vyslovit svá přání či názory, zúčastněte se prosím našich anketních výzkumů
jako respondenti, slibujeme, že žádný Váš
názor nebude vymazán. O výsledcích anket
Vás budeme informovat vždy v dalším čísle
Holešovska spolu s vyhlášením ankety nové.
A samozřejmě první naše anketa je zaměřena na obsah a formu našeho měsíčníku.
Tedy:
1. Jak se Vám líbí nová podoba – obsah
Holešovska – oznámkujte prosím jako
ve škole od 1 do 5 (jednička nejlepší,
pětka nejhorší, nevyhovující)
2. Jak se Vám líbí nová podoba – forma,
grafická úprava, použitý papír Holešovska – oznámkujte prosím jako ve škole
od 1 do 5 (jednička nejlepší, pětka nejhorší, nevyhovující)
3.	Co se Vám na novém Holešovsku líbí
nejvíc (uveďte)
4.	Co se Vám na novém Holešovsku líbí
nejmíň (uveďte)
5.	Co byste chtěli, aby Holešovsko obsahovalo navíc – jaké rubriky, články, prvky
Vám v Holešovsku chybí (uveďte)
Vaše odpovědi laskavě zasílejte do redakce
Holešovska, a to:
a) písemně na adresu Městský úřad Holešov
– redakce Holešovska, Masarykova 628,
769 17 Holešov
b) e-mailem na adresy: jana.zapletalova@holesov.cz nebo karel.bartosek@holesov.cz
c) telefonicky na čísla: 573 521 553 nebo
571 521 552
Předem děkujeme za Vaše odpovědi.
Redakce měsíčníku Holešovsko
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PŘEDVÁDĚCÍ AKCE MĚSTSKÉ POLICIE HOLEŠOV - 23. 4. 2013
V úterý 23. dubna se uskutečnila akce pro žáky praktické
školy, kterou pro děti připravila
dvojice strážníků holešovské
městské policie Jiří Složil a Petr
Staněk.
Cílem akce bylo přiblížit
žákům práci městské policie,
a tak kromě povídání o chování účastníků silničního provozu
pro ně strážníci nachystali ukázky některých součásti výstroje
a výzbroje, kterou si děti měly
možnost nejen prohlédnout,
ale i vyzkoušet. Vedle klasické
reflexní vesty a zastavovacího
terče nejvíce zaujala neprůstřelná vesta, která děti překvapila
svou váhou.

Žáci se dozvěděli o možnostech odchytu nebezpečných zvířat pomocí odchytové tyče nebo
uspání a největší legraci zažili při nasazování pout.
Vedle tradičních prostředků si děti mohly
prohlédnout také služební vozidlo, ve kterém se
za volantem při obsluze majáků vystřídali snad
všichni žáci.
Téměř letní počasí, zajímavé praktické ukázky a poutavé vypravování na tuto akci přilákalo
i žáky střední odborné školy, kteří využili svého volného času, aby se dozvěděli odpovědi na
spoustu záludných otázek.
Jak žákům, tak jejich pedagogickému doprovodu se akce samozřejmě velmi líbila, a proto
by paní učitelky rády poděkovaly vedení městské
policie, které umožnilo žákům dozvědět se více
o zajímavé, ale někdy i nebezpečné práci městských strážníků, a především hlavním aktérům
celé akce.

Informace o jednání Zastupitelstva města Holešova
Zastupitelstvo města Holešova jednalo dne
22. 4. 2013 na svém 3. řádném zasedání. Celkem
bylo projednáno 28 bodů.
Kromě organizačních záležitostí zastupitelstvo schválilo poskytnutí půjček z Fondu rozvoje
bydlení města Holešova žadatelům, kteří splnili
vyhlášené podmínky.
Dále schválilo uzavření veřejnoprávní smlou
vy mezi Městskou policií Holešov a obcí Zahnašovice za účelem provádění měření rychlosti vozidel.
Zabývalo se úpravou rozpočtu města Holešova, schválilo podpis smlouvy, kterou město
bezúplatně získá část nemovitostí v bývalých masných krámech od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, a rovněž schválilo odkup
– úplatné nabytí – další části pozemků bývalých
masných krámů od soukromé osoby.
Zastupitelstvo rovněž zrušilo dvě svá usnesení týkající se nabytí pozemků od Pozemkového

fondu ČR do vlastnictví města. K 1. 1. 2013 byl
tento fond transformován do Úřadu pro zastupování státu a je nutno vyřídit formality spojené
s touto transformací.
Zastupitelstvo schválilo zveřejnění záměrů
prodeje a prodeje několika menších pozemků ve
vlastnictví města.
Naopak neschválilo přijetí nabídky Úřadu
pro zastupování státu na prodej pole u Dobrotic
– město nemá v této oblasti investiční záměry,
a proto tento pozemek nepotřebuje. Zastupitelstvo dále zrušilo usnesení, kterým se požadovala
aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského
kraje – jednalo se o specifikaci územního plánu
v oblasti průmyslové zóny, která byla dohodnuta
při jednání se Zlínským krajem.
Rozhodlo o dalším postupu pořizování
Územního plánu Holešov tak, aby byly dodrženy
požadavky příslušného zákona, a o požadavcích
pro jeho úpravu.

Schválilo poskytnutí dotace ve výši 100 tis.
Kč na zajištění provozu pečovatelských zařízení
Charity Holešov (úhrada energií).
Schválilo rozdělení dotace z tzv. Akce milion (Fond kultury, sportu a vzdělávání). Zastupitelstvo rovněž rozhodlo o ocenění – udělení ceny
města Holešova Osobnost města za rok 2012 MgA
Karlu Košárkovi a udělení Pamětní plakety města
Holešova partnerské obci Desinič (Chorvatsko)
u příležitosti 20. výročí samostatnosti Chorvatska.
Zastupitelstvo města rovněž přerušilo projednávání zprávy týkající se nákupu cisternového
vozidla pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů
Holešov do doby předložení podrobnějších informací.
Kompletní usnesení této i předcházejících
schůzí Zastupitelstva města Holešova, včetně podkladů k jednání, jsou zveřejněna na www.holesov.
cz – pravý sloupec („Úřad online“).

Informace o jednání Rady města Holešova
9. řádné zasedání Rady města Holešova dne
2. 4. 2013 projednalo celkem 8 bodů a dále se tentýž den jako 10. zasedání zabývalo záležitostmi
společnosti Technické služby Holešov s. r. o. jako
její jediný společník.
Mimo organizační záležitosti rada projednala petici za zachování Mateřské školy Masarykova 636 v Holešově a pověřila starostu města
jednáním s petičním výborem. Schválila zřízení
věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví
města v souvislosti s výstavbou křižovatky cyklostezky s Jihovýchodním obchvatem pro společnost Telefónica na vybudování telefonního vedení
a rozšíření smlouvy o provedení záchranného archeologického výzkumu v souvislosti s výstavbou
cyklostezky u Jihovýchodního obchvatu. Rada
schválila vyhlášení konkursního řízení na ředitele
2. Základní školy Holešov a rozhodla o pravidelném jednání Redakční rady měsíčníku Holešovsko vždy v týdnu po 10. dni v měsíci. Jako jediný společník Technických služeb Holešov s. r. o.
rada uskutečnila valnou hromadu této společnosti
a schválila příslušné dokumenty vztahující se k závěrce hospodaření za rok 2012.
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Dne 25. dubna 2013 se dále konalo 11. mimořádné zasedání Rady města Holešova. To projednalo celkem 4 body.
Na základě doporučení výběrové komise
rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Oprava kanalizační přípojky ke
koupališti Holešov, kterou z 9 uchazečů vyhrála
společnost CONTUNIX Kroměříž.
Rada dále pověřila Městské kulturní středisko zastupováním města při zajištění rekonstrukce
prostor zámku pro potřeby zámecké restaurace
a zajištěním smlouvy o pronájmu této restaurace
společností JOSPO, a. s. Holešov.
Schválila novou verzi Organizačního řádu
Městského úřad Holešov a naopak neschválila
žádost občanského sdružení SFK Elko Holešov,
oddíl kopané, o možnost pronájmu prostor v budově hřiště na Střelnici za účelem provozování
bufetu.
12 bodů mělo 12. řádné zasedání rady dne
6. května. Tentýž den se jako 13. zasedání zabývalo záležitostmi společnosti Tepelné hospodářství
Holešov spol. s r. o. jako její jediný společník.

Kromě organizačních záležitostí rada schválila zřízení věcného břemene pro rekonstrukci veřejného plynovodu v ulici Přerovská. Projednala
fixaci úroků u bank na investiční akce – obchvat
a kanalizace Količín–Tučapy s tím, že uložila prověřit možnosti této fixace u bank (ČSOB a ČS).
Vzala na vědomí nabídku obyvatele Školní
ulice předláždit chodník před jeho domem s výškovou úpravou.
Projednala usnesení komisí rady města za
duben 2013.
Schválila poskytnutí dotace ve výši 10 tis. Kč
pro organizaci ARGO Zlín na poskytování terénních služeb sociálně vyloučeným rodinám v Holešově (sníženo z původních 25 tis. Kč). Jmenovala
členy konkursní komise pro konkurs na pracovní
místo ředitele 2. ZŠ Holešov, schválila nový ceník
inzerce v měsíčníku Holešovsko spočívající ve
zdvojnásobení ceny, neboť dochází k pětinásobnému navýšení nákladu našeho měsíčníku a jeho
bezplatné distribuci do schránek všech domácností v Holešově a jeho místních částech.
>>>

Holešovsko

>>> Schválila poskytnutí mimořádných finančních dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova, a to pro občanská sdružení:
Sportovnímu klubu Vesani 5 tis. Kč na zajištění
Rohálovské padesátky, The Czech Ensemble Baroque, Loučka na Letní školu barokní hudby v Holešově ve výši 40 tis. Kč, pro Oblastní charitu Kroměříž 15 tis. Kč na činnost Kontaktního centra,
Klubu dárců krve Kroměřížska 3 tis. Kč na činnost,
Základní organizaci Českého svazu ochránců pří-

rody Buchlovice 2 tis. Kč a místní skupině Českého
červeného kříže v Holešově (O. Rypková) 3 tis. Kč.
Rada města dále schválila, aby město podalo
žádost o dotaci z Operačního programu životního
prostředí na akci „Obnova zeleně podél úvozové
cesty na Želkov“.
Schválila rovněž pronájem části městského
pozemku vedle kavárny zřízené na místě bývalého
bufetu u autobusového nádraží provozovateli této
kavárny na houpačky či prolézačky pro děti.

Jako jediný společník Tepelného hospodářství Holešov spol. s r. o. rada uskutečnila valnou
hromadu této společnosti a schválila příslušné dokumenty, vztahující se k závěrce hospodaření za
rok 2012.
Kompletní usnesení těchto i předcházejících
schůzí rady města, včetně podkladů k jednání, jsou
zveřejněna na www.holesov.cz – pravý sloupec
(„Úřad online“).

JIHOVÝCHODNÍ OBCHVAT HOLEŠOVA
Informace o průběhu stavby
Holešov – Jaký je termín dokončení jihovýchodního obchvatu Holešova? Otázka, která
občany v posledním čase hodně zajímá. Na informace o průběhu stavby a na termín jejího dokončení jsme se zeptali vedoucího odboru investic
a údržby města Ing. Stanislava Julíčka.
Existuje smluvní termín předání hotové
stavby? Pokud byl naplánován, můžete jej našim čtenářům sdělit?
Samozřejmě je termín dokončení stavby
předmětem smlouvy o dílo a je stanoven na květen 2014. S částečným zprovozněním obchvatu
se ale počítá na podzim letošního roku vzhledem
k ukončení objízdné trasy přes Tučapy, Prusinovice a Hlinsko p /H.
V jaké fázi jsou nyní práce na stavbě jihovýchodního obchvatu? Jistě existuje plán a časový rozvrh prací. Neprodlouží se stavební práce
v důsledku letošní extrémně dlouho trvající
zimy? Jsou dodavatelské firmy schopny dodržet
termín předání stavby?
V průběhu stavby vzniká spousta problémů,
které je nutno rozhodovat a snažit se je řešit tak,
aby v co nejmenší míře, a nejlépe vůbec, nedocházelo k vícenákladům a prodloužení termínu dokončení. Problémy na hlavní stavbě – tedy komunikaci - by nejlépe popsali na ŘSZK, a to zejména
nevhodná zemina v konstrukci stavby – nutná

výměna za únosnější, problémy se zakládáním na
skládce apod. Problémy naší části se zatím objevily
zejména na budování odvodňovací kanalizace přes
zámeckou zahradu s křížením zámeckého náhonu,
kde v minulosti došlo k částečnému zatrubnění
a chybnému uložení a napojení různých druhů
potrubí, u kterých nyní dochází k poruchám. Náhon se pak rozlévá do části obory a dokonce i ke
koupališti. Proto nyní stavba provizorně zajistila
průtoky a po dokončení kanalizace bude nutno
provést opravu poškozené části náhonu. Dalším
problémem je kanalizační přípojka od koupaliště, u které bylo provedeno vyčištění a kontrola
kamerou a bylo zjištěno její porušení v cca 80 %
délky. Proto bude město muset kanalizační přípojku v těchto měsících vyměnit. Dalším problémem
je budování cyklostezky podél oplocení policejní
školy a zejména pak podjezd pod obchvatem ve
směru na Přílepy, neboť velmi krátké termíny na
provedení mostu nesou s sebou velmi komplikovanou organizaci dvou dodavatelů na jednom staveništi při vzájemně kolidujících termínech.
Areál koupaliště je v uzavřené oblasti staveniště. Množí se dotazy související s otevřením
zámecké plovárny. Bude letos koupaliště vůbec
otevřeno? Jak bude vše fungovat?
Přístup na koupaliště byl naplánován ke
zprovoznění nejpozději do 15. 6. 2013. Dodavatel stavby ovšem vyslovil obavu, že při provádění

stavebních prací v letních měsících v těsné blízkosti koupaliště, a to zejména při dalším navážení zeminy v násypech a poté podkladních vrstev
komunikace (kamenivo), bude docházet k velké
prašnosti a také velkému pohybu nákladních vozidel a to rozhodně nepřispěje ke komfortu užívání
koupaliště. Potkávání náklaďáků s osobáky navíc
bude vytvářet kolizní situace na příjezdové cestě
ke koupališti. Další obavou je nekontrolovatelný
zvýšený pohyb dětí po násypech. Poté se objevil
výše zmíněný problém s kanalizační přípojkou,
která bude prováděna v červnu a možná části
července. Na základě těchto informací rozhodlo
vedení města, po konzultacích s provozovatelem
koupaliště - Technickými službami Holešov, že
v letošním roce nebude koupaliště otevřeno.
Za rozhovor poděkovala JZ

Představitelé města
poděkovali Ivance Hanslíkové
Holešov (JZ) – Za dlouholetou a obětavou práci ve vedení holešovského Klubu
důchodců převzala z rukou starosty města ocenění Pamětní list paní Ivanka Hanslíková, jeho dlouholetá bývalá předsedkyně.
Slavnostní akt se uskutečnil na radnici v kanceláři starosty města v pondělí
29. dubna. Po oficiálním předání ocenění následovala krátká neformální beseda
s představiteli města.

Květen 2013
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Stromy v krajině
Na podzim loňského roku město Holešov zrealizovalo výsadbu liniové krajinné zeleně ve třech
lokalitách. Po dohodě s Pravčickou a. s. město
vysadilo stromořadí švestek podél cyklostezky do
Količína. Alej zde zlepší mikroklima a zároveň sníží negativní vlivy větrné eroze půdy. V Dobroticích
město nechalo vysázet ovocné stromořadí na horizontu podél polní cesty do Hlinska na pozemcích
vyčleněných pro zeleň po komplexní pozemkové
úpravě. I zde byl prvotním impulzem k výsadbě boj
s erozí. Zároveň výsadby umocnily typický krajinný ráz zdejší zemědělské krajiny.
Podél polní cesty od Bořenovského lesíka
k hranici katastru s Rymicemi vyrostlo také nové
smíšené listnaté stromořadí. Finanční prostřed-

ky na tuto výsadbu město získalo v plné výši ze
státního rozpočtu přes Agenturu ochrany přírody
a krajiny ČR z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny. Následnou péči o stromy včetně vyžínání

přislíbilo Myslivecké sdružení Olší Rymice, které se
již stará o biokoridor Rymická a Bořenovský lesík,
který myslivci příkladně vyčistili.
Ing. Pavla Pšejová

Holešované „dobyli“ Desinič

Dubnový víkend (19. – 21. 4.) slavilo chorvatské město Desinič, dlouholetý partner Holešova, Dny sv. Jiří, nazvané „Evropa v Desiniči“.
Jednalo se o připomínku několika významných
výročí – 20. výročí vzniku „opčiny“ – tedy okresu Desinič, 15. výročí Desiničských mažoretek a
dalších. A protože tyto oslavy byly orientovány
na Evropskou unii, pozvali představitelé Desiniče
delegace z partnerských měst – především z Holešova, ale i ze Slovenska, Slovinska, Rakouska a Itálie. Holešovská delegace byla nejsilnější – přivezli
jsme do Chorvatska především mažoretky (přes
soubory mažoretek ostatně vzniklo partnerství
Desiniče a Holešova), ale i Holešovský komorní orchestr Ivo Kurečky, country skupinu Texas,
mužstvo „starých pánů“ z holešovského fotbalového klubu Elko i delegaci holešovské římskokatolické farnosti.
Holešov tedy poslal do Desiniče patrový
autobus plný účinkujících, hudebních nástrojů,
techniky, kostýmů a dresů. Po namáhavé cestě
(vyjíždělo se v pátek po třetí hodině ranní) čekala
holešovskou delegaci prohlídka mimořádně zajímavého Muzea krapinských neandrtálců nedaleko Desiniče. A potom už se představitelé města
Holešova zúčastnili slavnostního zasedání Zastupitelstva města Desiniče, na kterém byly oceněny
spolky a významní občané města. Pod desiničským hradem Veliki Tabor pak následoval tradiční táborák sv. Jiří, spojený s požehnáním desiničského faráře. A protože byli Holešované ubytovaní
skoro 20 km od Desiniče a museli čekat několik
hodin na odvoz do hotelu, udělali členové kapely
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Texas v Desiniči improvizovaný
koncert, který zaujal nejen Holešovany ale i místní obyvatele.
V sobotu 20. 4. se představitelé partnerských měst sešli na
veřejné diskusi k projektům Evropské unie – ostatně z programu
EU „Evropa pro občany“ bylo
financováno i toto setkání. Poté
následoval mezinárodní turnaj
veteránů, ve kterém se věkovým
průměrem zcela nejstarší mužstvo z Holešova postavilo třem
chorvatským mužstvům. Zaslouženě vyhráli místní Desiničané,
Holešované přes únavu z cesty
uhráli hezké třetí místo. Bohatý program potom pokračoval
prohlídkou hradu Veliki Tabor,
unikátní ukázky gotické obranné architektury,
památky UNESCO, jehož velmi citlivou rekonstrukci rovněž financovaly fondy EU. Odpolední představení folklorních souborů a tamburašů
z Chorvatska a Slovinska zaujalo krásou krojů
některých souborů a až vášnivými, ohnivými tanečními čísly. Následoval večerní koncert skvělého Holešovského komorního orchestru v místním kostele sv. Jiří, který byl složen především
z jiskřivých skladeb A. Vivaldiho, proložených
díly J. Zacha a holešovského rodáka F. X. Richtera.
A potom už stovky účastníků desiničských oslav
čekaly na společenský večer, který se připravoval
na náměstí Desiniče. A do tohoto očekávání přímo
vtrhly naše mažoretky ze skupiny STARS – jakoby
zázrakem si s sebou na sobotní podvečer vzaly ne
mažoretkovské, ale taneční sexy
kostýmy a předvedly zaplněnému
náměstí několik natolik žhavých
a skvělých tanečních čísel, že doslova zvedly všechny Chorvaty
i desítky hostů z celé střední Evropy ze židlí. Bouřlivé ovace udělaly
z našich mažoretek královny nejen tohoto dne, ale celých desiničských oslav. Následovalo tentokrát
ozvučené vystoupení holešovského Texasu, který předvedl slavné
country „pecky“, a večer na desiničském náměstí pokračoval do
pozdních nočních hodin vystoupením místní typické chorvatské
kapely Family band.

Vrcholem oslav byla potom neděle 21. dubna, kdy před desiničským kostelem na základě
proseb organizátorů setkání znovu vystoupil Kurečkův Holešovský komorní orchestr, který svým
krátkým excelentním programem uvedl dopolední slavnostní mši sv., celebrovanou desiničským
rodákem Mons. I. Mikleničem a koncelebrovanou
holešovským děkanem P. J. Walzcakem. A dopoledne pak pokračovalo přehlídkou dechových hudeb a především skupin mažoretek z Chorvatska,
Slovinska, Itálie a z České republiky, kterou velmi
úspěšně zastupovaly naše mažoretky ze skupiny
STARS. A i když neměly na rozdíl od ostatních
skupin svůj vlastní orchestr, předvedly opět natolik špičkové, tentokrát klasické vystoupení, že opět
vzbudily nadšení všech diváků a hluboký obdiv
ostatních skupin.
Desiničské setkání bylo ukončeno opět veřejnou diskusí o výsledcích tohoto projektu i o
další spolupráci. A všichni zúčastnění – Chorvaté,
Slovinci, Slováci, Rakušani i my Češi (Moravané)
se shodli na tom, že tato setkání opravdu bohatě
splňují svůj účel – přemosťují hranice a spojují
národy – ať už v Evropské unii, nebo vlastně v bývalém Rakousko–Uhersku. Ostatně kostel sv. Jiří
v Desiniči byl rozšířen v roce 1901 za vlády Franjo Josipa I., jak dosvědčuje pamětní deska v jeho
předsíni, který jako František Josef I. vládl u nás,
stejně jako na Slovensku, ve Slovinsku, severní
Itálii a samozřejmě i v Rakousku, tedy se v Desiniči setkali zástupci národů, které před sto lety žily
spolu v jednom státě.
Takže „zbogom Desinič“ a těšíme se na další
setkání!
-kb-

Holešovsko

Čistá Rusava v Holešově
Holešovští dobrovolní hasiči udělali dobrý
skutek, když v sobotu 11. května uspořádali brigádu a společně čistili koryto řeky Rusavy. Akce
proběhla, tak jako každý rok, pod záštitou mladých hasičů a JSDH Holešov. Zúčastnili se i zástupci holešovských skautů, TYMY centra Všetuly
a rybáři. Koryto řeky bylo vyčištěno od Kolonky
až po mostek v Dobroticích. Přestože počasí nebylo zrovna příznivé, zúčastnilo se mnoho dětí i
vedoucích. Čistění bylo zaměřeno na plasty, železo a věci, které naši občané pohodí do vody pod

heslem „velká voda bere vše“, což není pravda
a někdy se zaseknou zrovna tak špatně, že jsou vidět ze břehů a hyzdí okolí už tak malé říčky. Jen
takové malé upozornění od dětí, které nám pomáhaly a namáčely se ve studené vodě: prosíme
„dospěláky“, aby dali přebytečné věci do sběrných
dvorů a ne do potoků, řek, remízků apod. Děkujeme. Celá akce byla ukončena na stanici, kde měli
účastníci nachystáno občerstvení, špekáčky a teplý čaj. Posedělo se, popovídalo a pak hurá domů.
Akce samozřejmě nemohla proběhnout bez po-

moci Povodí Moravy, které nám dodalo pytle na
odpad a také rukavice. Technické služby Holešov
poskytly pytle na tříděný odpad a zajistily jeho
uložení. Dík patří i jednotce SDH za zapůjčení nákladní avie a členům JSDH, kteří odpad posbírali
a odvezli do technických služeb.
Chtěl bych také poděkovat naší kolegyni Markétě za obětavou péči o nás a v neposlední řadě
celému kolektivu organizátorů, který byl po ruce.
Milan Libenský,
hlavní vedoucí mladých hasičů

Mikroregion

Ze života Rymic
Sbor dobrovolných hasičů si v sobotu 4. května od 17.00 připomněl
svátek sv. Floriána. Za účasti hasičů z Količína proběhla mše v rymickém
kostele za zemřelé rymické i količínské hasiče.
Po skončení mše sloužící kaplan Miroslav Jáně požehnal novému zásahovému dopravnímu automobilu, který pro krizové účely pořídila za
300 000 Kč obec Rymice. Na tento zánovní devítimístný Ford Transit dotačně přispěl Zlínský kraj částkou 170 000 Kč, obec přidala ze svého rozpočtu
75 000 a zbytek přidal z vlastních prostředků SDH Rymice. Na závěr žehnání slavnostně předal starosta obce Bartík klíče od tohoto vozu starostovi sboru p. Josefu Fuksovi a popřál hasičské jednotce co nejméně zásahů
s tímto vozem.
Martin Bartík,
starosta obce

V Žopech přivítali nové občánky
Letos se uskutečnilo vítání žopských občánků v neděli 28. dubna v budově osadního výboru.
Do života byli přivítáni tři chlapci: Aleš Jakubíček,
Tomáš Soldán a Vojtěch Manák. Nádherné a dojemné úvodní slovo na slavnostním setkání měla
pedagožka holešovské ZUŠ paní Silvia Šimečková. Ta také zajistila kulturní program žáků z této
školy. U kolébky zarecitovaly pásmo básniček
děti z mateřinky pod vedením paní učitelky Hany
Němcové. Za obec malé občánky přivítal předseda
osadního výboru Luděk Hradil a za město Holešov starosta Pavel Svoboda. Další fotografie z této
akce najdete na www.zopy.cz.
Text a foto Martina Sedláčková

Starosta obce Ludslavice, ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky:

Mateřské školy Ludslavice, okres Kroměříž, 768 52 Míškovice
Požadavky:
• předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky dle ustanovení § 3, 29a,
5 (popřípadě § 32a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, v platném znění
• znalost problematiky organizace a řízení ve školství a příslušných předpisů
K písemné přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokumentů:
• doklady o odpovídající odborné kvalifikaci (vysvědčení o maturitní zkoušce nebo diplom a vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom a dodatek
k diplomu)
• doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.)

Květen 2013

• strukturovaný profesní životopis
• koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organizace
(max. rozsah 3 stran formátu A4)
• výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř. doklad o jeho
vyžádání
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu daného pracovního
místa (ne starší 2 měsíců).
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitelele/ředitelky: 1. 8. 2013
Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty zašlete nejpozději do 24. 5.
2013 na adresu: obec Ludslavice, Ludslavice 31, 768 52 Míškovice, obálku
označte heslem KONKURS.
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Josef Vajda ctí památku svých předků
Ludslavice (JZ) – Státem evidovaný válečný hrob, který se nachází v poli katastru obce
Ludslavice, se v nedávné době rozhodl obnovit
a opravit Josef Vajda z Ludslavic. Jedná se o pietní místo – památku na jeho dědečka. Josef Vajda
je podle vyjádření nadřízeného orgánu krajského
úřadu Zlín první soukromou osobou v České republice, která se rozhodla opravit i když rodinný,
ale státem evidovaný válečný hrob na své náklady.
Zastupitelstvo Zlínského kraje proto rozhodlo, na
základě sdělení Obecního úřadu Ludslavice - obce
s rozšířenou působností (ORP), která zajišťuje

výkon přenesené působnosti, stará se o evidenci,
stav a péči o válečné hroby ve svém ORP, darovat Josefu Vajdovi částku 20 tisíc korun na opravu
válečného hrobu jeho předka. Stalo se tak z toho
důvodu, že dotace od Ministerstva obrany se vztahuje pouze na případy, jejichž náklady dosáhnou
alespoň částky 50 tisíc Kč. Na ty ale Vajda podle
svých předběžných propočtů nedosáhne. A nyní
k samotnému pomníčku. Josef Vajda nám řekl, že
jej v roce 1921 nechala zhotovit jeho babička na
památku svého zemřelého manžela Josefa Vajdy,
jenž se narodil 28. září roku 1872 v Ludslavicích

a padl v první světové válce 21. srpna 1917 u Gorice na italských hranicích. Vysvěcen byl v témže
roce na svátek Petra a Pavla. Stojí na hranici – konci pole rodiny Vajdových. Pracovat na jeho obnově
začal Vajda letos na jaře. Nejprve bylo nutné pokácet a vykopat smrky, které rostly kolem pomníku
a jejichž kořeny jej již vyvracely. Na místo nich vysadil stavitel dvě lípy. Dále očistil pískovcové části, které kameník zatmelí a zakonzervuje. Kolem
pomníku bude položena zámková dlažba a nová
železná ohrádka, pod lipami lavička k odpočinku.
Práce plánuje dokončit po žních, v měsíci srpnu.

Dny na tvrzi v Kurovicích

Nedaleko Holešova v centru obce Kurovice stojí téměř neznámá goticko-renesanční tvrz. O víkendu 1. a 2. června máte mimořádnou možnost
navštívit tuto unikátní architektonickou památku. Po oba dny vám program
vždy od 10 hodin nabídne možnost zhlédnout postupy záchrany tvrze s odborným výkladem, dále střelecká a šermířská vystoupení nebo ukázky historických řemesel. Učinkující se sem sjedou z celé republiky i z nedalekého
Slovenska. Po celý den k tomu všemu zahraje historická hudba.
Tvrz Kurovice patří k nejstarším dochovaným stavbám na východní
Moravě. První zmínky o Kurovicích jsou z roku 1275. Odborníci tuto stavbu
označují jako jedinečnou ukázku sídla nižší, střední šlechty na Moravě.
M. Malina

OTEVŘENÉ BRÁNY V HOLEŠOVĚ
Od 1. května do 30. září 2013

Je možné si zdarma prohlédnout s průvodcem kostel Nanebevzetí Panny
Marie spolu s Černou kaplí, kostel sv. Anny a kapli sv. Kříže.
Podrobnější informace na www.farnost.biz
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V Jankovicích oživují lidové tradice
Už několik let působí v Jankovicích zcela
unikátní Spolek pro zachování tradic. Jeho působištěm je Pohoršov, jedna z částí Jankovic, ulice,
které dříve stávaly chudší chalupy. Jednu z nich
zachránili místní nadšenci před devastací a vytvořili v ní místní muzeum, ukazující způsob života
na moravské vesnici někdy na počátku 20. století.
A tito obětavci nezůstali jen u muzea – scházejí se
na různých akcích, na kterých si připomínají staré
lidové zvyky, obyčeje, řemesla a vůbec způsob života našich předků. Jedno takové setkání proběhlo

v sobotu 4. května pod názvem Pohoršovský máj.
Jeho srdcem bylo samozřejmě stavění máje na
louce pod místním muzeem. Ale zdaleka nezůstalo jen u toho. Všude kolem byly rozestavěny stoly,
na kterých amatérští řemeslníci předváděli zdobení perníčků, pletení košíků z proutí, oplétání z pedigu, tkaní na ručním stavu, výrobu keramiky na
hrnčířském kruhu, tvorbu dětských šperků. Jeden
ze zakladatelů spolku během stavění májky vyrobil tradičními metodami bez moderních nástrojů
pravý selský žebřík, pradlena prala v plechové va-

ničce na ruční valše prádlo ve vodě z potoka za
pomoci mýdla s jelenem. Na potoce klapal ručně
vyrobený mlýnek, v ohrádce chrochtalo pro pobavení dětí prasátko, samozřejmě se čepovalo pivo
do skleněných půllitrů a na ohni opékaly špekáčky
a na pánvi topinky. Velká část účastníků se oblékla
buď do lidových krojů, nebo do šatů z doby po začátku 20. století. A v celém jankovickém Pohoršově panovala nádherná pohoda a krásná atmosféra
až do večerních hodin.
Text K. Bartošek

Kultura

Milé setkání s Kristínou
Na maximum nahuštěný kotel New Drive
Clubu v suterénu holešovského zámku netrpělivě
čekal v sobotu 27. dubna na vystoupení v současnosti snad nejpopulárnější slovenské zpěvačky
Kristíny. Její předzpěvačkou byla velmi dobrá Venica Hartlyn, která začínala svou pěveckou kariéru právě v tomto klubovém zařízení a nyní působí
především v Olomouci. Ale za chvíli už burácivý
potlesk přivítal Kristínu (občanským jménem
Kristína Peláková, nar. 1987). Mladičká drobná
dlouhovlasá dívka se širokým milým úsměvem
si holešovské publikum úplně podmanila hned
v prvních okamžicích. Bez váhání navázala blízký
kontakt s posluchači, mezi kterými byly zastoupeny snad všechny věkové kategorie, i když výraznou
převahu zde měly teenagerky. A „kotel“ před jevištěm nejen vytleskával, ale i tančil a zpíval většinu
Kristíniných, u nás tak populárních písniček. A na
koncertě zazněly všechny její „pecky“ - Jablĺčko,

Pri oltári, V sieti ťa mám, Mata
i zcela nejslavnější Horehronie.
A co si z tohoto velmi milého
a příjemného zážitku odnesl autor
článku? Kristína zpívá vskutku
skvěle. A oproti snad všem mladším českým zpěvačkám je její projev osobitý a rozeznatelný, stačí jeden takt jejího zpěvu a hned snad
každý pozná, kdo to zpívá. Navíc
absolutní většinu svých písniček
zpívá slovensky (a jednu portugalsky), vůbec tedy nepotřebuje
angličtinu, aby měla pocit větší
světovosti. Zároveň bylo vidět, že snad nikoho z
těch několika stovek holešovských posluchačů
koncertu nenapadlo, že skvělá interpretka je cizí
státní příslušnicí a mluví (a hlavně zpívá) jinou
řečí. A to zde převažovala mládež kolem patnácti

let, která na rozdíl od starších se nikdy pořádně
se slovenštinou nesetkala. Tak se tedy správně odstraňují hranice a překážky mezi národy!
-kb-

Městské kulturní středisko připravilo pestrou
prvomájovou nabídku
Holešov - Přestože počasí prvomájového dne
zpočátku vybízelo spíše k požití něčeho pro zahřátí, spousta návštěvníků ocenila pestrou programovou nabídku Městského kulturního střediska.

Květen 2013

Veškeré kulturní a zábavné programy se odehrávaly především v zámecké zahradě, ale také na náměstí Dr. E. Beneše. Ani větrné počasí neodradilo
i celé rodiny s dětmi od návštěvy prvomájových
programů a atrakcí, kde si
mohly k tomu všemu ještě
dát dobrý gulášek, klobásu
i jiné nabízené speciality.
Pro děti byly připraveny stánky s cukrovou vatou,
sladké trdelníky, perníky,
skákací hrad, zvířecí koutek s koníky, ovečkami, kozami i beranem. U vstupu
do zámecké zahrady byly
k mání nafukovací balonky
v neomezeném množství.
Velký zájem byl i o
vláček Pacifik, který je již
neodmyslitelnou součástí
podobných akcí. Návštěvníky v zahradě přivítal nejprve ředitel MKS Holešov
Pavel Chmelík a příjemný
den také popřál starosta

města Pavel Svoboda. Dopoledne zahrála skupina historického šermu Biskupští manové dobové divadelní představení „Nápoj lásky“, ukázky
výcviku a bitvy z období 30leté války byly v režii
Houwaldova regimentu. Jejich zkušenému verbíři
se málem podařilo zverbovat jednoho z místostarostů. Ten si ale svůj úpis do řad vojáků nakonec
rozmyslel. Odpolední program pokračoval představením Tance a ohně z Orientu. Své umění předvedla skupina historického šermu S. P. G. Old Guard - „Tortuga“. Následovala úchvatná bubenická
show a opět ukázka z bitvy z období 30leté války
v podání Houwaldova regimentu a Biskupských
manů. Renesančními a lidovými písněmi doplnila
program celého dne skupina Rabussa.
V programu na náměstí se návštěvníci nejprve zaposlouchali do tónů cimbálové muziky,
následovalo vystoupení dechové kapely a dixielandu. Na všechny programy i atrakce tohoto
dne byl vstup zdarma. Počasí se nakonec docela
umoudřilo a všichni hosté i účinkující si tak mohli
v Holešově užít krásný uvolněný prvomájový den.
1. máj v Holešově prostě frčí…
JZ
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VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Beletrie
BAUER Jan – Zachraňte krále: Historický
detektivní román z období vlády českého
krále Václava IV.
DEVERAUX Jude – Za svitu měsíce: Psychologický příběh.
DUNNETT Dorothy – Mezi trůny lvů: Dobrodružný historický román z dějin Skotska.
HAYMAN, James – Mráz: Detektivní román.
HOLEC Petr – Hostina sviní aneb Kam
emigruje Václav Klaus: Kniha článků, které
vycházely v Reflexu.
KESSLER Leo – Plameny pekla: Válečný
román ze druhé světové války.
MENDEZ Antonio J. - Argo: Vylíčení jedné
z nejlepších a nejnebezpečnějších akcí CIA.
PRAGER Aleš - Štika v rybníce aneb Jak
ukrást českou miliardu: Společenský román
ze současnosti.
RANKOV Pavol – Matky: Hrdinky tohoto
románu prožívají mateřství v hraničních
situacích.
SATRAPI Marjane – Persepolis: Jeden
z nejúspěšnějších grafických románů
poslední doby.
Naučná literatura
ARCHEOLOGIE Moravy a Slezska
BAEZ Joan – Můj hlas je dar.
BALÁKOVÁ Alena – Tradiční recety...
bez lepku.
DVOŘÁČEK Petr – Zajímavosti z naší
historie.
FABIÁN Josef - Kdo byl kdo je kdo na
východní Moravě: První sešit.
LUKEŠ Zdeněk – Stavby a architekti.
NEWCOMB Jacky – Tajemství andělů:
Rady, jak do svého života vnést lásku, štěstí
a bohatství.
PREKOP Jirina – I rodiče by měli dělat chyby: Publikace známé psycholožky a rodinné
terapeutky.
ŠEVČÍK Drahomír – Domácí násilí.
TADY všude byl Ladislav Smoljak.
Knihy pro dětské čtenáře
ČECH Pavel – Dobrodružství Rychlé
Veverky: První díl komiksu.
FELDMAN Thea – Brzy na viděnou: Nové
příběhy medvídka Pú a jeho kamarádů.
FLANAGAN John – Bratrstvo: Australský
fantasy román.
GREZ Marcela – Tipy a triky pro dospívající holky.
KÁNSKÝ Aleš – Veselý den: Krátké pohádky
s obrázky.
MOON Alice – Krvavá romance. Americká
fantasy pro čtenáře od 13 let.
POHÁDKY pro holky:
Příběhy o princeznách.
SIMON Francesca – Darebák David
rockerem.
STACKPOLE M.A. - Star Wars: X-Wing:
Vědecko-fantastický román ze série Star
Wars.
TRUJILLO Eduardo - Závodníci v super
rychlých strojích.
Další knižní novinky a fond knihovny na
www.knihovna.info.cz nebo www.knihy.
knihovna.info.cz
IŽ
Redakčně zkráceno
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Koncert Lenky Filipové
Holešov (JZ) - Další akcí, která se Městskému kulturnímu středisku Holešov povedla, neboť
vyprodala zámecký Nev Drive Club, byl koncert
Lenky Filipové. Osmapadesátiletá česká zpěvačka, šansoniérka, kytaristka, hudební skladatelka
a textařka zde zazpívala se svým doprovodem ve
čtvrtek 17. dubna. Do Holešova si „odběhla“ ze

svého turné po kostelech ČR „Concertino“. Holešovskému publiku zazpívala své starší hity i nové
písně z vlastní tvorby. Největší aplaus ale sklidila
za keltské balady a vážnou hudbu za doprovodu
keltské harfy a kláves. Děkovačka diváků a posluchačů potvrdila, že zpěvačka Lenka Filipová
je výjimečnou a stálou osobností české populární
hudby. Nikdy neměla ambice stát se hvězdou. Její
písně ale útočily na přední příčky hitparád a hrají
se i u táboráků. Po koncertu neodmítla ani jeden
autogram, na odbyt šlo nejvíce poslední výběrové CD Best of. Ochotně také pózovala se zájemci
o focení.
Studovala na pražské konzervatoři a poté
na Mezinárodní hudební akademii v Paříži obor
klasická kytara. Dosud vydala 10 řadových alb,
4 klasická kytarová, tři výběrová alba Best of
a akustické DVD/CD LIVE. Většina z nich byla
oceněna jako zlatá nebo platinová. Je také autorkou hudby a řada jejích skladeb se stala velkými
a trvalými hity.

Peruánské flétny v Holešově
Komorní, ale opravdu špičkový koncert proběhl ve sváteční středu 8. května v sala terreně
holešovského zámku. Snad všichni známe typický zastřený zvuk dřevěných dechových nástrojů
z andské oblasti, které tak bravurně ovládají jihoameričtí Indiáni, vystupující často na veřejných akcích většího rozsahu. A jejich výkony si
vynásobte tak dvaceti a dostanete slabý odlesk
mistrovské hudby virtuosa Vlada Urlicha, který
s klavírním doprovodem skvělého Petra Smetáčka
potěšil uměnímilovné holešovské publikum. Mimořádný výkon tohoto koncertního mistra, který
sice pochází z Peru (a jako pravý Peruánec s ostře
řezanými rysy, tmavou pletí a dlouhými černými
vlasy opravdu vypadá), ale jeho dědeček přišel
do Jižní Ameriky z Rakousko-Uherska a Mistr
se nyní vrací přes Španělsko do domoviny svých
předků, byl opravdu obdivuhodný. Na řadu typických nástrojů předvedl nejen slavné jihoamerické
písně a skladby (zejména Simonem a Garfunkelem proslavený El Condor pasa), ale i pro tyto
nástroje upravenou evropskou klasiku od Bacha

přes Beethovena až po současnou vážnou hudbu
a i lehčí melodie. Koncert byl opravdovým unikátem a patří k vrcholům letošní hudební sezony
v holešovském zámku.
-kb-

Holešovsko
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Zámecký GULÁŠFEST
poprvé v Holešově
Historicky první GULÁŠFEST v Holešově se koná v sobotu 1. června
2013 od 10 hod. v zámecké zahradě.
Ojedinělou příležitost připravuje Městské kulturní středisko Holešov
ve spolupráci s firmou JOSPO a. s. a odborným garantem je Asociace kuchařů a cukrářů České republiky. GULÁŠFEST je okořeněný hudbou, zábavou
a dobrým jídlem. Každý bude mít možnost vybrat si z bohaté nabídky kotlíkových gulášů a k tomu ochutnáte 30 pivních speciálů. Festival doplní několik koncertů v podání kapel Cestující hudba, Vintage wine, Los Perdidos
a celý den završí večerní zábava s hudbou Press rock. Pro děti je připraven
velmi bohatý doprovodný program: projížďka na velbloudovi, koních, klaun,
skákačky, divadlo a další. Soutěž o nejlepší guláš je přístupná jak pro amatérské, tak pro profesionální týmy.
Uzávěrka přihlášek je 20. května 2013.
Vstupenky v předprodeji za zvýhodněnou cenu 90,- Kč v Městském informačním centru v Holešově a v centrálním předprodeji vstupenek -Velké kino
Zlín a na místě v den konání za 140,- Kč.
Podrobné informace najdete na: www.holesov.info
J. Slovenčíková, MKS Holešov

Klavírní recitál
v romantickém pojetí

V Holešově u zámku přibyl
nový pamětní obelisk
Holešov – U památné lípy holešovských sokolů, která se již zazelenala
a začíná pomalu košatět, nedávno přibyl žulový obelisk, který kolemjdoucím
připomene, že památný strom zde byl vysazen 12. června roku 2010 u příležitosti 130. výročí založení Sokola Holešov.
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I letos v Holešově vystoupí
výjimečně talentovaný klavírista Martin Kobylík, absolvent
Janáčkovy akademie múzických
umění v Brně. První část večera
bude zasvěcena rozměrným 12
variacím A dur na ruský tanec
z Vranického baletu a silně evo
kativní sonátě c moll „Patetická“
Ludwiga van Beethovena, publikované roku 1799.
Druhým hudebním velikánem, který na zmíněném
koncertu zazní, je zřejmě nejproslulejší a zároveň nejhranější
polský skladatel Fryderyk Chopin, jehož talent je ostatně považován za jeden z největších v dějinách. Čtyři balady Fryderyka
Chopina jsou žánrově typickými
představiteli virtuozních skladeb, v nichž slyšíme nekonečné množství citových nuancí, příběhy postav, které nemůžeme identifikovat, ale příběhy tak
pravdivé a živé, až sami málem věříme, že jsou to příběhy našich životů - to
vše na pozadí nevýslovné melancholie a smutku.
Mladý pianista Kobylík do Holešova nepřijíždí poprvé: naposledy tu byl
vloni v červnu, kdy zde přednesl Obrázky z výstavy z klavírního cyklu Modesta Petroviče Musorgského a výběr z díla Bedřicha Smetany či Leoše Janáčka.
Koncert, nad kterým převzal záštitu místostarosta Rudolf Seifert, se uskuteční
v zámecké sala terreně v sobotu 25. května od 19 hodin.
Eliška Hlavicová

Holešovsko

Společně vystoupily dva špičkové pěvecké sbory
Holešov – Dalším hudebním zážitkem byl koncert Dvou sborových
světů. Famózní koncert se uskutečnil ve velkém sále holešovského zámku
v neděli 28. dubna. Společně zde vystoupily dva dnes již světově proslulé pěvecké sbory. Pod vedením sbormistryně Lenky Poláškové zazpíval Holešovský dětský sbor Moravské děti a Pěvecký sbor Masarykovy univerzity Brno
pod taktovkou bývalého sbormistra Moravských dětí Michala Vajdy. Obě
tělesa nejdříve vystoupila samostatně, na konci programu pak zazpívala společně skladbu Bedřicha Smetany Proč bychom se netěšili z Prodané nevěsty.
S Moravskými dětmi si zazpívali sólisté Barbora Malénková, Dana Zapletalová, Pavla Mlčáková a Tadeáš Hoza. Některé skladby zazněly v doprovodu
houslí – Václava Křivánka a Libora Macháčka, klavírního doprovodu Martiny
Mergentalové a recitace Zdeňka Štokmana.
Největší zásluhu na uspořádání výjimečného koncertu v Holešově má
dlouholetá a obětavá manažerka Holešovského dětského sboru Moravské děti
Jana Slovenčíková.
Zeptali jsme se jí na to, jak a kdy vznikla myšlenka uspořádat společný koncert?
„Koncert jsme plánovali již delší dobu, zhruba dva až tři roky. Nikdy nebyl volný společný termín, až nyní jsme ho dali dohromady. Jsem velmi ráda,
že se tak stalo zrovna u příležitosti patnáctiletého výročí, kdy začala Lenka
Polášková pracovat jako korepetitorka sboru, a je to rovněž deset let od doby,
kdy bývalý sbormistr Moravských dětí Michal Vajda odešel do Brna a práci po
něm převzala Lenka. Myslím si, že sbor je pro ni téměř vším, tak jako pro mě.“
Jak koncert hodnotíš?
„Sál byl plný do posledního místa, úroveň koncertu byla vysoká. Cením
si také toho, že naše pozvání přijali také zástupci města – místostarostové
Mgr. R. Seifert a Bc. J. Chmelař, naši donátoři – JUDr. Zdenek Novák a další
přátelé sboru. Na koncert přijel také náš dlouholetý spolupracovník, dirigent
a sbormistr Karel Dýnka. Spolupracoval s námi již v době, kdy sbor vedl Karel
Košárek. Je naším velkým fandou, který vedl dětský pěvecký sbor v Uherském Hradišti.
Zajímavostí je, že oba sbory získaly v jednom roce ocenění a titul Ministerstva kultury ČR a NIPOS Artama - „Sbor roku 2010“. Moravské děti za

dětské sbory a univerzitní sbor Masarykovy university za dospělé. Myslím,
že Holešov má velké štěstí na úspěšné sbormistry, kteří se svými sbory dobře
reprezentují nejen naše město.“
Co Moravské děti v nejbližší době čeká a jaké máte plány do budoucna?
„Čeká nás mezinárodní festival sborů, který se uskuteční začátkem září
v Mikulově. Zde kromě festivalových skladeb budeme také účinkovat na koncertě s programem Carmina burana.“
Co bys chtěla Moravským dětem popřát do budoucna?
„Přála bych jim, aby se jim stále tak dobře zpívalo a aby byly stále tak
dobrým kolektivem jako doposud. V příštím roce slavíme čtyřicáté výročí
založení, a plánujeme proto uspořádat pro Holešov větší koncert, kde by měli
zpívat i absolventi z minulých ročníků.“
Konec programu patřil nejen děkovačkám a přáním, ale také velké gratulaci oslavenkyni Janě Slovenčíkové k jejímu životnímu jubileu.
Za rozhovor poděkovala Jana Zapletalová
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Šachova synagoga nabízí košer vína z Izraele
S počátkem nové turistické sezóny přináší MKS Holešov občanům města
další rozšíření služeb, a to možnost zakoupit si originální košer vína z Čech, ale
především také z Izraele. Doposud sice byla možnost v posledních několika letech košer víno v synagoze zakoupit, ale to bylo nabízeno pouze zájemcům z řad
účastníků prohlídek synagogy. Nyní, s rozšířením sortimentu, je však tato možnost nově dána i nejširší veřejnosti, nezávisle na konaných prohlídkách.
Jedná se o skvělou příležitost okusit vína pocházející z vyhlášených slunných vinic státu Izrael, navíc vyráběná dle přísných požadavků židovského náboženství. I přes velmi pestrou nabídku vín v různých hypermarketech či vinotékách jsou košer vína u nás něčím ojedinělým, jelikož se s nimi v běžné prodejní
síti prakticky nesetkáte. Přestože i v České republice existují dvě vinařství produkující košer vína, ani ta se ale do běžného prodeje prakticky nedostanou, většina
produkce je totiž určena pro vnitřní potřebu židovských obcí.
V čem se vůbec liší košer víno od běžného? Slovo „košer“ znamená čistý, vyhovující, akceptovatelný. Pomineme-li, že vinice by měla dle tóry (pět knih Mojžíšových) každý sedmý rok zůstat ladem a první tři roky by neměla vůbec sloužit
sklizni, nevztahují se košer předpisy na pěstování révy či její sklizeň, ale na zpracování hroznů počínaje dovezením do vinařství až do zašpuntování lahve, příp.
také další manipulace po otevření lahve a rozlévání. Součástí předpisů je např.
otázka čeření vína, kde se většinou nepoužívají žádná běžná čeřidla, neboť jsou
nedovoleného původu. Víno se čistí buď pomocí sedimentace a přetáčení, nebo
v Izraeli se používá také rostlinná želatina. Stejně tak musí být v pořádku všechny
další látky, které se do vína přidávají. Ale tím nejdůležitějším při výrobě je především „kdo“ se smí výrobního procesu účastnit. Vzhledem k tomu, že víno má
velmi silnou schopnost na sebe vázat různé vlivy (jak pozitivní, tak i negativní),
mohou se na procesu výroby podílet pouze samotní Židé, a to ne ledajací. Musí
to být Židé žijící řádným zbožným životem, účastnit se bohoslužeb, světit šabat a
stravovat se podle zásad košer stravování. Když je pak víno hotové a zašpuntované
v lahvi, je celý proces ukončen. Může se ale ještě stát, že i potom víno ztratí svůj
košer charakter v případě, že lahev otevře a rozlévá někdo, kdo nesplňuje výše
uvedené podmínky. Týká se to ale pouze vín, která nejsou pasterizovaná. Většina
košer vín pasterizací prochází a tam už pak nehraje roli, kdo lahev otevřel. Na každé lahvi bývá pasterizace uvedena, stejně jako tzv. hechšer, což je povolení rabína, který výrobu schvaluje a provádí pravidelný dozor či se na výrobním procesu
osobně podílí. Dává tím pro ostatní záruku, že víno je skutečně „košer“.
Zájemci, kteří by rádi takové víno vyzkoušeli, si jej mohou přijít zakoupit
do Šachovy synagogy v Příční ulici kdykoliv během otevírací doby: út-ne: 9-12,
13-17 hod. Prodej může být omezen pouze v době probíhajících prohlídek.
Vratislav Brázdil, správce synagogy

Školství
Středisko volného času, příspěvková organizace
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel.: 573 39 69 28, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz

PROVOZ TYMY
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí - pátek 7.30 - 18.00.
Spontánní aktivity (kulečník, stolní fotbálek, stolní
tenis, trampolína, ICM): pondělí - pátek 14.00 18.00. Ojednávky tělocvičny dle předchozí telefonické domluvy minimálně den předem v kanceláři
na tel.: 573 39 69 28, 734 358 563.
ZVEME VÁS
23. 5. VYRÁBÍME JARNÍ VÍLY Z OVČÍHO
ROUNA - od 16.00, cena 50,-/os., pro děti od
6 let a také rodiče
23. 5. LAND ART - KYTKY Z PAPÍRU - od
13.00 - Smetanovy sady, vstup volný
24. 5. BAMBIRIÁDA - účast tanečních kroužků
ve Zlíně na náměstí
28. 5. TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ „ O POHÁR
STAROSTY MĚSTA“ - 6. ročník - od 8.30 na fotbalovém hřišti ve Všetulích
30. 5. NA KOLO JEN S PŘILBOU - od 15.00 na
hřišti 1. ZŠ Holešov, akce je určena dětem MŠ a ZŠ
v doprovodu rodičů, kolo, koloběžku s sebou, na
všechny čeká malá odměna
30. 5. PREMEDICAL CENTRUM PREVENTIVNÍ MEDICÍNY
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možnost vyšetření od 9.00 do 20.00, informace a
přihlášky v kanceláři TYMY
31. 5. DEN DĚTÍ V TYMY - od 15.00 do 17.00 hry, soutěže, odměny a dárek dětem, skákací hrad
1. 6. DEN S MODELOVOU ŽELEZNICÍ - od
10.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00 a 2. 6. od 9.00
do 12.00 - kolejiště bude vystaveno v sále v přízemí Mateřského centra Srdíčko (Školní 1582)
2. 6. DEN DĚTÍ - ZÁMEK - celoměstská oslava
- od 14.00 v zámecké zahradě - hry, soutěže, vystoupení, malování, kolotoče, stánky, koně, Pacifik, kouzelník, vystoupení zájmových kroužků atd.
3. 6. KRESLÍME S TESKEM - od 15.00 - malování
pro nejmenší na asfalt a jiné atrakce pro děti, odměny
4. 6. OLYMPIÁDA MATEŘSKÝCH ŠKOL - od
9.00 na hřišti u gymnázia
6. 6. VERNISÁŽ VÝSTAVY - CESTA DVOU
BRATŘÍ - od 17.00 v galerii „sklep“
7. 6. CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM - dopolední
program pro školy
8. 6. PLES PRINCŮ A PRINCEZEN - od 14.00
na zámku Holešov, zábavný program pro děti
v kostýmu princů a princezen, v případě deště se
akce nekoná

13. 6. BRUSLÍ CELÝ HOLEŠOV - sraz v 17.30
u TYMY, vyjížďka na kolečkových bruslích, pro
všechny věkové kategorie, zdarma
15. 6. TURNAJ VE STOLNÍM TENISE - od 14.00
v herně, určeno členům i veřejnosti, startovné:
20,-/os.
18. 6. ZAHRADNÍ SLAVNOST S HARRY POTTREM - od 16.00 - pro členy zájmových kroužků
TYMY - odpolední setkání dětí a rodičů, skákací
hrad, táborák
23. 6. BĚH DO SCHODŮ - od 15.00 v domě pro
seniory Holešov, pro všechny věkové kategorie,
startovné: 20,-/os.
28. 6. HURÁ PRÁZDNINY - od 16.00 na zahradě
TYMY - hry, soutěže, skákací hrad, táborák
PLAVÁNÍ KOJENCŮ V HOLEŠOVĚ - SVČ
- TYMY - každý čtvrtek - plavání kojenců od
6 týdnů do 1 roku - zdravá a hravá aktivita podporuje správný psychomotorický vývoj, posiluje
imunitní systém miminka, hlaste se na telefonu:
777 627 440, mail: plavani-cck@seznam.cz
>>>

Holešovsko

LÉTO S TYMY 2013
POBYTOVÉ TÁBORY
30. 6. - 4. 7. - Hotel Zubříč - Podhradní LhotaHarryho kouzelný ateliér (2.290,-)
7. 7. - 13. 7. - Podhradní Lhota - stanový tábor
- Dobrodružství s indiány, Poznáváme přírodu
Hostýnských vrchů, Léto s tancem (1.990,-)
5. 8. - 9. 8. - Jedovnice - kemp Olšovec - Moravský
kras na kole (2.890,-)
12. 8. - 16. 8. - RETASO - Horní Bečva - Sportovci
dobývají Beskydy (2.790,-), Výtvarné dobrodrůžo (2.890,-), Léto na koni (3.190,-), Taneční léto
(2.790,-), Pokusmanie (2.790,-), Hravá anglič-

tina (2.790,-), Hip-hop a breakdance (nejen to)
(2.790,-), Čáry máry (2.790,-), Muzikoterapie pro
dospělé (2.590,- bez dopravy, 2.990,- s dopravou +
2.200,- muzikoterapie)
21. 7. - 3. 8. - Podhradní Lhota - Dobrodružství pod stanem, ve spolupráci s PS M. Očadlíka
(3.300,-)

- Barevné prázdniny (1.190,-), 29. 7. - 2. 8. Pohádkové dobrodrůžo (1.190,-), 5 .8. - 9. 8 - Toulky za zvířátky (1.190,-), 12. 8. - 16. 8. - Putování
s Pokémony (1.290,-), 12. - 16. 8. - Fotbalové soustředění (1.090,-), 19. - 23. 8. - Fotbalové soustředění (1.090,-) 19. - 23. 8. - Týden plný sportování
(1.190,-), 26. - 30. 8. - U nás v TYMY (1.190,-)

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
1. 7. - 4. 7. - Winx klub (990,-), 8. 7. - 12. 7. Holešovský sporťák 2013 (1.190,-), 15. 7. - 19.
7. - Letní keramické tvoření (1.290,-), 15. 7. - 19.
7. - Znakový jazyk hrou (1.190,-), 22. 7. - 26. 7.

OZDRAVNÝ POBYT
23. 8. - 1. 9. ITÁLIE - CAORLE - ozdravný pobyt pro rodiny s dětmi, ubytování ve stanech, plná
penze, cena: 4.290,-

Výstava 10 let TYMY otevřena
První máj v Holešově
nebyl jen dnem prvomájových oslav, ale i dnem
vernisáže výstavy otevřené
k 10. výročí trvání Střediska volného času Holešov – TYMY CENTRUM.
V příjemných prostorech
Cinema Café v budově kina Svět proběhla stejně
milá a příjemná vernisáž, kterou uváděla dlouholetá spolupracovnice TYMY CENTRA B. Winklerová. Diváky překvapila rozkošná vystoupení těch
nejmenších dětí, které navštěvují kroužky v TYMY
– krojovaných Hanáčků ze souboru Zrníčko, roztleskávaček z kroužku Pon-Pony a dokonce i dvou
malinkých klasických baletek, přímo labuťátek
z Čajkovského Labutího jezera. Ředitelka TYMY
CENTRA J. Vaclachová potom krátce vzpomenula
historii tohoto střediska volného času a poděkovala všem, kteří se na jeho vzniku a mimořádně
úspěšné činnosti podíleli. A následovalo poděko-

Měsíc v TYMY
V TYMY se uskutečnila taneční polepšovna
V pátek 5. 4. se konala v SVČ – TYMY závěrečná jarní taneční polepšovna. Kromě taneční výuky pod vedením manželů Starečkových čekal na
účastníky také bohatý program.
Mgr. Jarmila Vaclachová
„POZNEJ A CHRAŇ“ OPĚT V TYMY
Vždy na začátku jara se Středisko volného času –
TYMY společně s Ekocentrem Čtyřlístek podílí na
organizaci ekologické soutěže pro žáky 4. – 7. tříd
ZŠ a víceletých gymnázií. Letošní téma bylo „Babiččina zahrádka a sad“ čili vše o zahradě užitkové
i okrasné.
Jana Češková
TY TANČÍŠ, MY TANČÍME 2013
Středisko volného času Holešov letos již po čtvrté
pořádalo projekt „TY TANČÍŠ, MY TANČÍME“,
kterého se zúčastnili žáci prvního stupně III. ZŠ
v Holešově. Děti se v průběhu deseti lekcí seznámily s různými druhy a formami tance.
Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ Holešov
Taneční show 2013 nadchla diváky
V pátek 19. dubna 2013 se v TYMY – SVČ Holešov
konal IV. ročník TANEČNÍ SHOW. Svůj taneční
um ve zcela vyprodané společenské hale předvedli tanečníci z Tanečního klubu GRADACE. Mezi
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vání za úžasnou, neúnavnou
činnost Jarce Vaclachové od
vděčných rodičů, spolupracovníků a pedagogů centra.
Výstavu je možno navštívit
kdykoliv během provozu Cinema Café. Obsahuje řadu velmi
profesionálně vytvořených fotografických panelů, mapujících historii TYMY CENTRA
a jednotlivé části jeho velmi bohaté činnosti, dosažené úspěchy
i zajímavosti z jeho činnosti.
A jistě každý, kdo výstavu
k 10. výročí SVČ TYMY CENTRA zhlédne, potvrdí pravdivost motta této výstavy a celého
„Tymíčka“ – „Čím dnes naplníme srdce našich dětí, tím ony
zítra naplní náš svět“.
Text a foto: K. Bartošek

tanečními páry byli mistři a vicemistři a finalisté
České republiky.
Mgr. Jarmila Vaclachová
Bohatá nabídka přírodovědných aktivit v TYMY
V průběhu třetího dubnového týdne nabídlo SVČ
TYMY pro mateřské a základní školy z Holešova
a okolí výukové programy u příležitosti Mezinárodního dne Země. Programů se postupně zúčastnily děti z Mateřské školy Masarykova a jejího odloučeného pracoviště v Žopech, věkovou skupinu
školního věku zastupovali žáci 6. a 9. tříd III. ZŠ
Holešov.
TYMY představilo zajímavou sportovní novinku
V sobotu 20. dubna proběhlo v SVČ TYMY sportovní odpoledne s KIN-BALLEM. Kin-ball je netradiční moderní sportovní pomůcka, velký míč,
který umožňuje realizaci zajímavých pohybových
aktivit.
Jakub Hřib
Jarní Dámská jízda v TYMY
V sobotu 27. dubna se v SVČ - Tymy uskutečnila Dámská jízda. I tentokrát byl pro ženy všeho
věku připraven bohatý a zajímavý program. Ženy
měly možnost seznámit se s ajurvédou, získaly informace o firmě Herbalife, zajímavá byla také prezentace firmy Tupperware. Vyvrcholením dámské
jízdy byla již tradičně módní přehlídka, tentokrát
přehlídku připravil butik K fashion. Kromě zajímavých modelů a krásných kabelek obdivovaly
účastnice Dámské jízdy na modelkách jejich účesy a také vizáž, o kterou se postarala paní Martina

Staňková, která všechny modelky učesala, a make-up zajistila paní Jana Zapletalová z firmy Mary
Key.
Mgr. Jarmila Vaclachová
Do Všetul se slétli čarodějnice i čarodějové
Již tradičně v poslední dubnový den se na zahradu TYMY slétli čarodějky i čarodějové ze širokého
okolí, aby oslavili svůj svátek. Vyvrcholením celého večera byla volba čarodějnice roku 2013. Po
ukončeni akce si všichni pochutnali na špekáčcích.
Olga Pešková
Holešovští pedagogové mají „Srdce na dlani“
V letošním roce se konala v Holešově již po deváté anketa „Srdce na dlani“. Tuto anketu vyhlašuje
Parlament dětí a mládeže ve spolupráci se Střediskem volného času – TYMY. Jedná se o anketu,
ve které žáci a studenti dávají svůj hlas oblíbeným
učitelům, vychovatelům, vedoucím kroužků atd.
Do letošního ročníku se zapojily všechny tři holešovské základní školy, VPŠ a SPŠ MV a TYMY
- Středisko volného času. Slavnostní vyhodnocení
proběhlo 7. 5. v TYMY.
Mgr. Jarmila Vaclachová
Den Evropy v Holešově byl zalitý sluncem
Ve čtvrtek 9. 5. se uskutečnil v Holešově na nám. E.
Beneše tradiční happening u příležitosti Dne Evropy. Pro děti a žáky mateřských a základních škol byl
připraven na stanovištích bohatý program.
Mgr. Jarmila Vaclachová
Redakčně upraveno
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Čarodějnice ve školách a školkách
MŠ Masarykova pálila čarodějnice
Jako každoročně i letos si děti z Mateřské školy Masarykova spolu se svými pedagožkami připomněly konec měsíce dubna
malou slavností – pálením čarodějnic na
školní zahradě v Holešově. Děti si pro své
rodiče, sourozence a všechny přihlížející
připravily poutavé pásmo písniček, říkadel
a básniček na čarodějnické téma.
Čarodějnice řádily i v mateřské škole
v Žopech
Ani mateřská škola v Žopech se nevyhnula poslední dubnové odpoledne reji
malých čarodějnic a čarodějů. Ti pod vedením svých velkých čarodějnic – paní učitelek - předvedly obdivuhodné pásmo říkadel
a tanců. Po programu děti za sladké odměny

soutěžily v různých dovednostech a sportovních
disciplínách, opékaly špekáčky. Dospělí si zase
užívali „léčivých kapek“ a libovali si, že trnky
v okolních zahradách tak krásně kvetou.
Není projekt jako projekt
I 2. Základní škola organizuje několikrát ročně celoškolní projektový den - ten je zaměřen na
vybraná témata, kterým se pak všichni žáci společně věnují. Zatímco žáci druhého stupně věnovali svůj jarní projekt Dni Země, na prvním stupni se nesl poslední duben ve znamení čarodějnic
a čarování. Pálení čarodějnic nebo filipojakubská
noc anebo chcete-li Valpuržina noc se odehrává
v noci z 30. dubna na 1. května.
Mgr. S. Ságnerová, J. Zapletalová,
Ing. Bc. B. Winklerová
Redakčně zkráceno

spolky, politické strany

Holešovští zahrádkáři se věnují vzdělávání dětí
Holešov – Dokladem toho, že se členové
holešovské organizace Českého zahrádkářského svazu věnují nejen svému zahrádkaření, ale
také vzdělávání školní mládeže, je také to, že již
10. rokem uspořádali v Holešově okresní kolo soutěže mladých zahrádkářů. Letošní ročník proběhl
26. dubna ve velkém sále zámku, neboť prostory
v Domě zahrádkářů na Dlažánkách již kapacitně
nestačí. Soutěže se zúčastnilo 67 vybraných dětí ze
sedmi základních škol okresu Kroměříž. Soutěžilo
se ve dvou kategoriích, mladší a starší děti, formou
třiatřiceti testových otázek s možností volby. Další
část byla poznávací, kde museli soutěžící určit názvy čtyřiceti rostlin semínek, hub, plevelů, jehličnanů ovocných dřevin, od každého něco. Vítězové
obou kategorií postupují do celostátního národního kola soutěže mladých zahrádkářů. To letošní se
uskuteční v Klatovech. Předsedkyně holešovského svazu zahrádkářů nám sdělila, že v předešlých
letech pořádala celonárodní kolo kroměřížská
okresní organizace, nyní se pořadatelství přesunulo až do Západočeského kraje. Obdivuhodné
je i to, že ani jedno z šedesáti sedmi dětí neode-

šlo s prázdnou. Pro každého
účastníka zahrádkáři připravili
velmi zajímavé a pro vítěze také
hodnotné odměny. Tuto kvalitně zajištěnou akci by nebylo
možné uspořádat bez pomoci
hned několika sponzorů. Firma
Horák a synové z Bystřice pod
Hostýnem věnovala jehličnany,
dřeviny, od Zahradnictví Stella
Holešov dostaly děti macešky,
hlízy mečíků. V každé připravené tašce nechyběl ani časopis
Zahrádkář. Městské kulturní
středisko poskytlo zdarma prostory a ozvučení, okresní územní organizace Kroměříž zase
uhradila dětem cestovné a malé
pohoštění. Soutěžící přišli pozdravit a pořadatelům poděkovat místostarostové
města Holešova a předseda okresní organizace Jiří
Pecháček. Oba zástupci města se shodli na tom, že
holešovští zahrádkáři dělají ve svém volném čase

pro děti velmi záslužnou činnost a město Holešov
je v rámci svých možností jistě v jejich aktivitách
bude i nadále podporovat.
JZ

Členů místní skupiny červeného kříže v Holešově ubývá
Holešov (JZ) – Na výroční členské schůzi místní skupiny
Českého červeného kříže Holešov, která se konala 24. dubna
v Drive Clubu, hodnotily členky a také jeden člen MS ČČK
Holešov práci za uplynulé roční
období. Schůzi vedla předsedkyně organizace Olga Rypková
a po procedurálních věcech
hned v úvodu zkonstatovala, že
členská základna je rok od roku
menší. Staří členové postupně
vymírají a místa po nich zůstávají většinou prázdná. Hovořila
také o nutnosti povědomí o základech zdravovědy z důvodu
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poskytnutí první pomoci atd. Místní výbor proto zve všechny své příznivce a zájemce o členství
k případnému zaregistrování. Veškeré informace
zájemcům ochotně poskytne nově zvolený předseda místní skupiny Pavel Šlechta, bývalá předsedkyně Olga Rypková nebo kterákoliv další
členka výboru. V další části programu vystoupil
holešovský znalec historie a památek, člen vlastivědného kroužku Ing. Karel Bartošek s přednáškou o úloze žen v historii Holešova.
Za město přišli pozdravit oba místostarostové. Poděkovali za nezištnou práci, kterou členové MS ČCK Holešov vykonávají dobrovolně
na různých městských, školních či jiných akcích.
Naposledy jsme je mohli vidět při práci – školení
první pomoci - také na Dnu zdraví v Holešově ve
3. Základní škole.

Holešovsko

Drsní motorkáři dostali požehnání
od holešovského děkana
Holešov - Odhadem na tři stovky motorkářů
a sličných dam motorkářek si přijelo již čtvrtým
rokem do Holešova pro svaté požehnání u příležitosti záhájení motorkářské sezóny. Této svátosti
se jim dostalo od holešovského děkana p. Jerzy Walczaka v sobotu 4. května v pravé poledne
u kostela Nanebevzetí P. Marie za přítomnosti
vděčné a početné divácké kulisy. Nejprve pozdra-

vili a poděkovali Otci děkanovi hlasitým protočením otáček motorů svých naleštěných strojů. Poté
následovalo slavnostní žehnání, kdy farář poctivě
obešel parkoviště kolem celého kostela. Za odměnu absolvoval okružní jízdu po Holešově jako
spolujezdec na jedné z motorek. Po slavnostním
obřadu se houf motorkářů vydal na společnou jízdu do Zlína a zpět kolem Lešné. Slavnostní vyjížď-

ku ukončili na výletišti v Žopech, kde na ně čekalo
občerstvení a odpočinek. Dík patří všem pořadatelům této dnes již tradiční krásné májové akce.
Za redakci Holešovska také přejeme všem motorkářům mnoho šťastných kilometrů bez nehod
a těšíme se v Holešově zase za rok na shledanou.
JZ

V Holešově po mnoha desetiletích stojí májka
Tradice stavění májek, rozšířená skoro
v celé Evropě, je u nás na střední Moravě
bez přerušení stále živá. I v Holešově ještě
v padesátých a šedesátých letech minulého
století stávala městská májka v parčíku na
náměstí, během normalizace v letech sedmdesátých zřejmě ani tento zvyk sice s lidovým, ale přece jen trochu náboženským charakterem neprošel politickým schválením.
A od devadesátých let sice už nikdo postavení
májky nebránil, ale zřejmě nebyl čas na obnovení tohoto původně středověkého zvyku.
Proto velká část Holešovanů přivítala aktivitu holešovské KDU-ČSL, která ve
spolupráci s Římskokatolickou farností Holešov uspořádala poslední letošní dubnový
den klasické stavění májky opět na náměstí
v Holešově. Zástup statných mládenců doprovázený dechovkou donesl už očekávaný
kmen májky na náměstí. Krojované děti za-

zpívaly několik písniček vztahujících se k tomuto
lidovému zvyku, předseda KDU-ČSL v Holešově
ing. P. Karhan uvítal všechny přítomné a předal
slovo holešovskému děkanovi P. J. Walczakovi, který objasnil původ a význam tohoto zvyku. A potom se už většina přítomných mužů vrhla na těžký
kmen a s vypětím všech sil jej postavila, upevnila
a opevnila před „káceči“ z okolních obcí lešenářskými trubkami do otvoru, doposud využívaného
pro městský vánoční strom. A do večerních hodin
se potom stovky návštěvníků této milé akce, na
kterou se přijel podívat i bývalý holešovský děkan
P. F. Cinciala, bavily za zvuků hudby u stánku s pivem, nealkoholickými nápoji i výbornými chleby
se sádlem, rozdávanými usměvavým J. Bartoškem.
A jaro s touto májkou pomalu přišlo do ulic
našeho města.
- kb Foto: M. Machálková

Oslava 1. máje KSČM
Holešov pro malé i velké
Holešov - Oslavy Prvního máje v Holešově připravili pro své příznivce
také zástupci různých politických stran. Pozadu nezůstala ani místní organizace Komunistické strany Čech a Moravy.
Odpoledne 30. dubna za slunečného počasí si pestrý program v parku ve
Smetanových sadech užívali malí i velcí návštěvníci. Děti se vozily vláčkem
Pacifik, připravena byla bohatá tombola, nafukovací balonky, zdarma dobroty z udírny i sladké koláčky.
Programem provedla Ludmila Štaudnerová, vystoupily a zatančily děti
ze Střediska volného času Holešov.
JZ
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Oslava 1. máje s ČSSD
Za poslední léta se již stalo tradicí, že se v Holešově na důstojném
průběhu oslav 1. máje podílí také místní organizace ČSSD. I letos připravila pro zájemce ve středu 1. května od 17.00 hod. v kině Svět filmové představení české komedie z fotbalového prostředí Okresní přebor
- poslední zápas Pepíka Hnátka.
Úvodem diváky přivítal předseda místní organizace České strany
sociálnědemokratické a místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař. Poté
předal slovo poslankyni Evropského parlamentu MUDr. Olze Sehnalové, která ve svém krátkém proslovu připomenula, že 1. máj není jen
svátkem jara a zamilovaných, jak se pod komerčním tlakem domníváme, ale je rovněž celosvětově uznávaným svátkem práce, a popřála
všem příjemné prožití svátečního dne. A pak se již zcela zaplněný sál
bavil příběhem fotbalového oddílu Slavoj Houslice.
Po skončení promítání čekalo na diváky u východu z kina malé
překvapení; pro dámy oranžové růže a pro ostatní nafouknuté balónky.
Ing. Martin Knápek

Prvomájové žehnání
cyklistům
Zatímco každoroční žehnání motorkářům se v Holešově stalo tradicí a přímo
masovou akcí, nově zavedené požehnání přece jen skromnějším a tišším cyklistům
je zatím v začátcích. Ale i přes nepřízeň prvomájového ranního počasí se před farním kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Holešově sešlo několik desítek cyklistických nadšenců. A holešovský děkan a farář P. Jerzy Walczak, sám bývalý vrcholový
cyklistický závodník, požehnal cyklistům i jejich bicyklům a seznámil všechny přítomné s patronkou cyklistů, Madonnou del Ghisallo, posvěcenou papežem Piem
XII. v roce 1949.
A potom se už malý peloton rozjel na první jarní vyjížďku, původně plánovanou směrem na Kroměříž a Záhlinice, ale nakonec na přímluvy skalních vrchařů na
Přílepy a přes Hadovnu na Rusavu a zpět do Holešova. A i když foukal nepříjemný
a studený vítr, nálada byla dobrá a všichni si pěknou vyjížďku užili.
- kb -

Poděkování MRS,
MO Holešov
Moravský rybářský svaz, místní
organizace Holešov, zastoupená
JUDr. Jindřichem Prušem,
předsedou místní organizace, chce
touto cestou poděkovat starostovi
a zastupitelům města Holešova
za poskytnutí finanční podpory
v rámci Akce milion 2013.

Padáky v zapadajícím slunci...
Podvečer zapadajícího slunce, zlatě dobarvujícího tóny kytar o tom, že MUŽI jdou..., rozťal
zvuk vrtulníku.Vrtulník MI – 171 Š řízený kpt.
Ing. Břetislavem Sedlářem z nedalekých Martinic
u Holešova. S bravurou MISTRA vysypal dva výsadky – stejně jak před lety některý z anglických
pilotů nedaleko HOSTIŠOVÉ, okr. Zlín. Výsadky pod velením npor. Ing. Jana Jílka – náčelníka
výsadkové služby 102. průzkumného praporu
v Prostějově a prap. Pavla Bodrogiho, vrchního
praporčíka téhož útvaru, vyvolaly potlesk cca
300 přítomných návštěvníků 10. pochodu CLAY
s vysílačkou EVA. Pochodu zaštítěného samým

p. hejtmanem Zlínského kraje pplk. v zál. MVDr.
Stanislavem Mišákem.
Akce organizačně skvělá - JUNÁCI - skauti
Holešov, potomci samotných členů parask. CLAY
- Jan Štokman, A. Bartoš ml. a obec Hostišová. Již
podruhé ČT s nadějnou sportovkyní, redaktorkou
paní Gabrielou Slonkovou. Regionální TV Otrokovice. Soubor nadšenců a profesionálů. Pro nás,
bezejmenné chodce, trochu sněhu, tmy, únavy,
bláta a - horkého srdce. Jako dík na dlani těm, kteří kdysi přinášeli oběť mučené vlasti.
P. Chmelík, veterán 7. výs. pluku Holešov

Oprava
tiskové chyby

Redakce Holešovska se velmi omlouvá všem
čtenářům za chybu v minulém, dubnovém čísle našeho listu. V článku v rubrice „Vlastivěda“
na str. 18 s názvem „Nejstarší dům v Holešově
zbourán“ jsme uveřejnili omylem fotografii domu
na nám. Svobody, který stojí a doufáme, že jako
významný doklad architektury v bývalém židovském ghetu i stát bude.
<<< Správnou fotografii zbouraného domu
č. p. 180 na nám. Sv. Anny přinášíme s omluvami
dodatečně.
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Rohálovská 50ka počtvrté
Prusinovice - Celkem 693 závodníků se
v sobotu 27. dubna v Prusinovicích postavilo na
start dnes již tradičního 4. ročníku Raab Rohálovské 50ky 2013 a málem tak ohrozilo limit 700
startujících. Počasí tohoto dne bylo téměř letní,
trať suchá a obecenstvo perfektní. Zájem o závod
již dávno překročil hranice regionu, a i když se nejedná o seriálový závod, sjíždějí se na něj do Prusinovic nejen amatérští závodníci z široka daleka.
Celodenní doprovodný program mají pořadatelé
zorganizovaný tak, že si ho v Prusinovicích na
návsi v parku užívají celé rodiny. Už jen samotná
videopozvánka na poslední dva ročníky díky své
zajímavé dějové linii přilákala jistě mnoho účastníků i diváků. Autorem scénáře je David Kočár,
herci z řad pořadatelů.
Z důvodu objížďky mezi Bystřicí pod Hostýnem a Holešovem pořadatelé museli pozměnit
trasu trati a přeložit i místo startu a cíle. Po úvodní části ulicemi Prusinovic závodníci absolvovali
pětikilometrový okruh po polních cestách a poté
se vraceli zpět do Prusinovic, kde byla první rychlostní prémie na průjezdu místem startu. Dále již
pokračovali na původní trati. Zhruba v její první
třetině se dostala do vedení dvojice Karel Hartl (Kellys Bikeranch) a Pavel Žák (Bike Triatlon
Morkovice). Trať závodu vede většinou po polních
a lesních cestách s malým převýšením, technicky
náročnější je pouze úsek singletrackové rokle nazvaný „vesanská rokle“. Poslední kilometr před
cílem byl pro závodníky překvapením, protože
vedl přes místní kravín. Cíl byl umístěn v dolních

prostorách návsi. Vrchařskou prémii
vyhrál Karel Hartl. Nepodařilo se mu
ale ujet svému hlavnímu konkurentovi Pavlu Žákovi, se kterým nakonec
boj o vítězství prohrál, a skončil tak
na druhém místě (vítěz loňského ročníku Jan Jobánek). Vítěz projel cílem
v čase 1:51,26. Karel Hartl nám po
závodě sdělil, že na něho je trať padesátky málo kopcovitá a je přesvědčený,
že ve větších kopcích by Žákovi určitě
ujel. Kuriózní rovněž v jeho případě
je, že na kole má od listopadu loňského roku najeto více než autem. Jen pro
zajímavost – je to 17 tisíc kilometrů. Jako třetí
protnul cíl Václav Strnad (Inkospor 1) se ztrátou
čtyř minut. Čestný host závodu paralympionik Jiří
Ježek (D.A.S. - Durate) skončil celkově šestnáctý.
Na předních místech se ale umístili i další borci
z našeho regionu. Například celkově desátý Martin
Sovadina (TUV SUD Rusava Bike Team)1:58,39
a za ním jedenáctý Radoslav Šíbl (4EVer Cyklo Bulis) 1:58,42. Nejrychlejší ženou byla Jana Bednaříková (Amenity - Extrem Sport Team) před Martinou Novotnouj (TUV SUD Rusava Bike Team)
a Lenkou Vančurovou (No Limit Bike Team). Dopolední část programu patřila především dětem.
V parčíku na návsi se v průběhu celého dne stále
něco dělo. Své umění zde předvedl bystřický silák
Zdeněk Knedla – Železný Zekon, vystoupilo pět
hudebních kapel, proběhla také módní přehlídka
sportovního oblečení. Programem celého dne per-

fektně provedla dvojice moderátorů Pavel Mrázek
a Ondřej Havlík. Na organizování této akce přispělo město Holešov z Fondu kultury, mládeže
a vzdělávání mimořádnou dotací ve výši 5 000 Kč.
Hlavní organizátor závodu a člen pořádajícího sdružení Vesani dodává: „Lidé často znají jen
Hostýnské vrchy, a jsou proto překvapeni (a já jsem
byl také překvapen), jak hezká je trasa a příroda
v okolí Prusinovic. Součástí zájmu je i atmosféra
utvářená přihlížejícími a kvalitní zázemí, které
poskytuje obec účastníkům a hostům. Spokojenost
proto utváří součet služeb zahrnující prezentaci
cyklistů, plynulost závodu, občerstvovací servis,
program pro děti a dospělé. Vedle toho nespokojeným se stává účastník, když se pokazí jen jedna věc!
To zvyšuje nároky na nás pořadatele.“
Text a foto Jana Zapletalová

Členové Tělocvičné jednoty Sokol Holešov uctili
památku Ladislava Jaroše
Holešov, Tesák, Jehelník (JZ) – Ne zcela
příjemné a teplé počasí provázelo asi třicítku holešovských sokolů na jejich pravidelném každoročním jarním vzpomínkovém výletu na Tesák
a Jehelník. Sešli se zde ráno v sobotu 4. května, aby
pokračovali v započaté tradici a společně uctili památku bývalého starosty SOKOLA Holešov bratra
Jaroslava Jaroše. Na Tesáku nejprve všechny přivítala starostka sestra Irena Smrčková a pozdravit
se se všemi přišel také místostarosta města Holešova Rudolf Seifert. Vzhledem k tomu, že terén
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byl v důsledku hojných jarních dešťů posledních
dnů rozmoklý a náročný, vydala se na Jehelník,
položit kytičku k pomníku bratra Jaroše pouze
hrstka mladších a zdatnějších sokolů. Ostatní se
po občerstvení vydali pěšky nebo autobusem do
Chvalčova na Říku, kde se všichni zase sešli před
zpáteční cestou do Holešova.
Nejen o památce bratra Ladislava Jaroše hovořila vzdělavatelka holešovské sokolské jednoty
sestra Anežka Švábová. Z jejího působivého a aktuálního projevu vybíráme: „Tato pietní vzpomínka je také věnována všem popraveným a umučeným členům
naší tělovýchovné jednoty a obětem nacistických koncentračních
táborů, ale také si připomínáme
zemřelé členy Sokola, kteří stáli
u znovuobnovení naší tělovýchovné jednoty. To představovalo dobrovolnou, obětavou a vytrvalou práci členů výboru v čele
s bratrem Jaroslavem Dočkalem.
Jejich vzorem byla osobnost
br. Ladislava Jaroše, profesora
zdejšího gymnázia, čestného občana města a bývalého starosty
Sokola Holešov. Morální hodnoty br. Jaroše si zde vždy při-

pomínáme. Jeho životní heslo „Poctivost, čestnost,
pracovitost, vždy čistý štít“ by mělo být znamením
i pro současnou společnost. Jako starosta Sokola
za nacistické okupace pracoval v odbojové organizaci Obroda národa. Zradou ve vedení odboje byl
br. Jaroš zatčen, vězněn a 18. června roku 1942
popraven v Kounicových kolejích v Brně. Pro nás,
holešovské sokoly, je br. Ladislav Jaroš symbolem
sokolství, příkladem občanské a vlastenecké služby.
Neměli bychom zapomínat ani na to, že v předválečné době to byl právě Sokol, který mimo sportovní
činnost obohacoval kulturu města koncerty a divadelními představeními na profesionální úrovni.
I přes obtížnou ekonomickou situaci Sokol Holešov,
v čele se starostkou sestrou Irenou Smrčkovou, vyvíjí nemalé úsilí k zajištění finančních prostředků
na neodkladné opravy sokolského majetku. Zdá se
ale, že současná společnost nemá k Sokolu náležitý
vztah, aby mohla ocenit jeho význam pro výchovu
občanů. Mládež navykla na jiný způsob využívání
volného času. Stále chybí návaznost postupujících
generací, změnila se nejen společenská situace,
ale i lidé. Naše tělovýchovná jednota je si vědoma
těchto problémů, ale v rámci zmiňovaných tradic
vykonává vše pro zachování majetku Sokola ke
sportovní, kulturní a společenské činnosti pro naše
následovníky. Zavazuje nás k tomu odkaz předchozích generací…“
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Vzpěrači TJ Holešov na 4. místě ve II. lize
Po soutěžích mládeže se v sobotu 6. dubna
rozjely i soutěže mužů. Po loňském postupu do
druhé nejvyšší soutěže byli holešovští vzpěrači
pověřeni uspořádáním 1. kola II. ligy mužů a své
úlohy se zhostili po všech stránkách se ctí. Do
Holešova se sjelo šest týmů z celé Moravy a diváci
mohli zhlédnout zajímavé výkony mezi borci Třince, Příboru, Havířova „B“, Zlína, Brna a domácího

Holešova. Ačkoliv domácí nastoupili v kombinované sestavě (chyběl z pracovních důvodů Jiří Tkadlčík a Radovan Klabal soutěží v regionální soutěži
v Německu), nezalekli se zkušenějších soupeřů
a po vyrovnaném průběhu obsadili 4. místo. Nejlepší výkony přepočtené na body podle tělesné
hmotnosti předvedl Petr Navrátil (trh 95 kg – nadhoz 120 kg), dobře zvedal Michal Pliska (94 – 120)

a dorostenec Josef Kolář (79 – 100), platnými členy
družstva dále byli Ladislav Pliska (84 – 120) a Josef
Brázdil (87 – 110). Vítězem tohoto kola se stalo „B“
družstvo Havířova, druzí skončili závodníci Třince
a třetí místo obsadilo družstvo Zlína. Svými výkony
si holešovští závodníci zajistili dobrou výchozí pozici pro udržení II. ligy i v dalším průběhu soutěže.
			
Daniel Kolář

Holešovské mažoretky zabodovaly
Oblíbené soutěže pro sóla a dua „O pohár
ze zámku“ se zúčastnily holešovské mažoretky
30. března v Kolíně. V letošním roce byla soutěž
rozdělena na pokročilé – kategorie „ A“ a začátečníky „B“. Naše děvčata dopadla následovně: Markéta Křenková + Nikola Mikešková 2. místo (duo
kadetky A), Klára Brodová 2. místo (sólo seniorky
extra B), Lucie Zakopalová 4. místo (sólo seniroky
B), Jolana Saibertová + Lucie Hlobilová 5. místo
(duo juniorky A), Agáta Horáková + Aneta Krč-

mařová 9. místo (duo juniorky A), Natálie Pospíšilíková 9. místo (sólo juniorky A), Adéla Froňková
10. místo (sólo juniorky A). V době velikonočních prázdnin se konalo také Mistrovství Evropy
v twirlingu v holandském Amsterodamu. Zde reprezentovala Mažoretky Holešov sólistka Lenka
Smýkalová. Díky vítězství na mistrovství ČR byla
twirlingovým svazem NBTA ČR nominována do
kategorie sólo s 1 hůlkou junior mladší. V Holandsku obsadila v konkurenci 22 závodnic z celé Evro-

py skvělé 12. místo. Na domácí půdě se mažoretky
představily v sobotu 13. dubna. V prostorách holešovského zámku se uskutečnil čtvrtý ročník soutěže pódiových formací „Všetulská hůlka“. Lentilky
i Arabelky ve svých kategoriích vybojovaly zlato.
Naše malé mažoretky Baby Lentilky získaly 5. místo a Mini Lentilky obsadily 7. místo. Děkuji všem
mažoretkám a trenérkám za jejich svědomitou přípravu a vzornou reprezentaci.
Lenka Doleželová

Republikové finále Poháru AŠSK ČR
v silovém čtyřboji středních škol
Ve dnech 24. – 25. 4. 2013 uspořádala Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV Holešov ve spolupráci s SKP Holešov a za podpory Zlínského kraje soutěž
o Pohár Asociace školních sportovních klubů ČR v silovém čtyřboji pro žáky středních škol. V Holešově to byla
největší letošní sportovní akce středních škol.
Tentokrát se do Holešova sjela silná konkurence
v podobě 12 družstev děvčat a 15 družstev hochů z celé
České republiky – vítězů krajských kol. Dívky závodily ve šplhu, trojskoku snožmo, hodu medicinbalem
a v disciplíně sedy-lehy po dobu 1 minuty; hoši se utkali
v tlacích vleže s 75 % tělesné hmotnosti, trojskoku snožmo, shybech a vznosech.
Za úspěšný průběh soutěže patří poděkování všem
organizátorům z VPŠ a SPŠ MV Holešov a Sportovnímu
klubu policie Holešov, kteří během několika let dokázali
vybudovat v Holešově tradici republikových pohárových
soutěží AŠSK. Poděkování patří také Zlínskému kraji za
finanční podporu akce.

Výsledky:
Družstva dívky:
1. BPA Brno
2. Gymnázium Šumperk
3. SŠTaS Karviná
5. VPŠ a SPŠ MV Holešov
Jednotlivci dívky:
1. Adéla Hanzlíčková, BPA Brno
16. Michaela Geržová, VPŠ a SPŠ MV Holešov
		
Družstva hoši:
1. Gymnázium Bohumín
2. SPŠ stavební Lipník nad Bečvou
3. Gymnázium Příbram
5. VPŠ a SPŠ MV Holešov
		
Jednotlivci hoši:
1. Mádr Marián, SPŠ stavební Lipník n/B.
7. Kocián Marek, VPŠ a SPŠ MV Holešov
Mgr. Daniel Kolář

Vlastivěda

Historie a proměny postavení Městského muzea
a galerie v Holešově - 5. díl
V minulém díle jsme popsali válečné období,
ve kterém se situace muzea paradoxně stabilizovala a vznikla první expozice. Nejistota poválečné
doby naopak zpomalila rozvoj muzea na několik
desítek let.
Správcem muzea, zvláště archeologického
oddělení, byl Bohumil Struhala, tehdy referent
osvětové komise pro muzea a archivy při okresním
národním výboru (dále ONV). Od roku 1947 vedl
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muzeum jako jeho ředitel. Struhala se narodil 30.
května 1903 v Holešově. V roce 1921 odmaturoval
na reálném gymnáziu v Holešově a potom působil
jako výpomocný, zatímní a nakonec definitivní ředitel různých škol. Jeho práce byla dvakrát přerušena poté, co ve cvičitelském kurzu utrpěl vážný úraz
páteře. Již v době svého pedagogického působení se
věnoval archivnictví a muzejnictví. Mimo to pečoval i o městský archiv, který se v roce 1941 oddělil

od muzea. V červenci 1946 onemocněl tuberkulózou a byl na zdravotní dovolené. Od 1. července
1954 odešel Struhala z muzejní služby.
V archivu pracoval ještě do roku 1958. Potom
odešel do invalidního důchodu. Byl významným
pracovníkem státní památkové péče (konzervátor
min. školství, věd a umění v okrese Holešov), členem památkové komise, dlouholetým předsedou
muzejní rady v Holešově. >>>

Holešovsko

>>> Velké bylo i jeho zapojení do veřejného,
kulturního a tělovýchovného života města. Působil v Sokole, v ochotnickém divadle, byl hudebníkem v orchestru, zpěvákem a jednatelem pěveckého sdružení Podhoran. Největší láskou mu byla
numismatika, byl členem a jednatelem Československé numismatické společnosti. Tento kulturní
pracovník, čestný občan města, zemřel 4. července 1972 v Holešově.
Kamenem úrazu muzea zůstaly prostory. Po
vyzvednutí z krypty kostela byly sbírkové předměty 2. července 1945 převezeny do jedné místnosti zámku. Na radnici nebyly prostory jisté. Až
v roce 1947 městský národní výbor vyčlenil muzeu na radnici jednu výstavní místnost a jednu
kancelář. Jako depozitář byla určena půda radnice. Místnosti nebyly vytápěny a úroveň ochrany
sbírek byla nízká. Předměty byly poškozovány
i jejich častým stěhováním. Takový stav trval až
do roku 1952. Od 1. ledna 1952 přešlo Krajinské
hanácko-valašské muzeum a Okresní galerie do
úplné správy ONV v Holešově. Očekávání spojená
s přestěhováním do zámku byla marná. Muzeum
mělo stále jenom jednu místnost. Situace byla

o to neuvěřitelnější, že Krajský aktiv
muzejníků se souhlasem ministerstva školství rozhodl, že holešovské
muzeum bude vzorovým ústavem
pro gottwaldovský kraj. Je jasné, že
muzeum za těchto podmínek nemohlo takovou úlohu zastávat. Poměry se mírně zlepšily v roce 1954,
když přibyly další prostory.
Únor 1948 neznamenal pro
holešovské muzeum okamžitý přelom. Přímé důsledky mělo až vydání spolkového zákona v roce 1951.
Tento zákon znamenal, že muzejní
instituce přecházely do správy národních výborů. Z různých muzejních spolků, jejichž představitelé
byli do té doby hlavními hybateli kulturního života, se stala pouze zájmová sdružení volně spojená s muzeem. Holešovský muzejní spolek byl
rozpuštěn. Výstavní program muzea byl podřízen
novému režimu. Vyžadována byla témata z dějin
třídních bojů, dělnického hnutí, protifašistického
odboje a dějin KSČ. Při přípravě každé výstavy
musely dát souhlas s podobou libreta jak úřady
samosprávy a okresní správy, tak i politické orgány KSČ. Tyto určovaly i kádrové a personální
obsazení.
V poválečném období se sbírky zvětšily díky
konfiskátům. Průběh konfiskace v rámci celého
okresu řídil Bohumil Struhala. Ze zajištěného
německého majetku byla získána řada cenných
předmětů (např. porcelán, sklo, knihy, zbraně).
K roku 1949 mělo muzeum 9 943 inventárních
čísel. Díky archeologickým výzkumům narůstal
i fond archeologie. V souvislosti se změnou správy
bylo k holešovskému muzeu přičleněno i Krajinské muzeum v Bystřici pod Hostýnem a dvě pamětní síně – jedna v Podhradní Lhotě, další na
Rusavě. V Bystřici vedla muzeum Jarmila Fialková, ostatní pobočky vlastní zaměstnance neměly.

Celkový počet pracovníků (včetně pomocného
personálu) tvořilo v těchto letech okolo 5 osob.
Nakonec je vhodné se zmínit o Okresní galerii, jejíž rozvoj s dějinami muzea v Holešově úzce
souvisí. První podnět k jejímu vzniku podal Jan
Šráček v roce 1945, ale galerie byla uvedena v život až výnosem ministerstva školství, věd a umění ze dne 21. ledna 1949. Galerii byly vyčleněny
v zámku tři místnosti. Správcem obrazové galerie
byl jmenován profesor reálného gymnázia Miroslav Macháň. Předsedou výstavního výboru se
stal profesor František Růžička. Ačkoliv muzeum
a galerie vystupovaly navenek samostatně, byly
velmi provázané. Mnoho výstav vzniklo díky jejich vzájemné spolupráci. Ve výstavní činnosti byla
galerie oproti muzeu aktivnější (a pravděpodobně
i svobodnější co do výběru témat). Galerie oficiálně zahájila svou činnost v roce 1951 významnou
soubornou výstavou díla Adolfa Kašpara.
Osudy muzea za působení Dr. Františka Domanského a PhDr. Josefa Svátka budou náplní
dalšího dílu tohoto seriálu.
Za Městské muzeum a galerii v Holešově
Mgr. Ondřej Machálek

Unikátní objevy předbarokního Holešova
Nádherné prostory studovny Městské
knihovny Holešov přivítaly v úterý 23. dubna
mimořádně velký počet zájemců o holešovskou
vlastivědu. Konala se totiž unikátní přednáška
špičkového odborníka na historickou architekturu, pracovníka Národního památkového ústavu v Kroměříži Mgr. Jana Štětiny na téma „Co
zůstalo z předbarokního Holešova“. Přednášející
mimořádně zajímavou formou s použitím řady
unikátních fotografií a rekonstrukcí možných
podob historických staveb podal plastický obraz
stavebního vývoje našeho města od nejstarších
dob. Poté podrobněji rozebral jednotlivé hlavní
památkové objekty, jejichž stavebně-historickému průzkumu se věnuje již řadu let. Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie se liší od ostatních
vrcholně barokních staveb nesouměrně štíhlou,
subtilní věží, která byla nedávno identifikována
včetně dendrochronologického datování jako renesanční stavba z konce 16. století. Stejně tak zdivo lodi a věž filiálního kostela sv. Anny pochází
ze závěru 16. století a nelze vyloučit ještě starší,
možná gotický původ některých stavebních částí
tohoto kostela (krypta pod ním, část zdiva – zbytek ohradní zdi – vystupující z kaple sv. Kosmy
a Damiána). Ostatně kostel sv. Anny oplývá ještě
mnoha dalšími tajemstvími, která budou postupně zkoumána, jako např. tajemný „depozitář“
ve věži kostela, který sloužil pro úschovu listin
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a vzácných textilií a jejich ochranu
před ohněm a hlodavci. Rovněž holešovský zámek skrývá řadu starých
historických vrstev, a to jak malé
zbytky pravděpodobně oválné stavby původní tvrze, tak gotické zdivo šternberského hradu, postupně
zvětšovaného přístavbami, až zabral
větší část plochy dnešního vstupního křídla. Rovněž v podzemí – jak
v zámku samém, tak i v podzemí
před ním, se skrývají dodnes identifikovatelné pozůstatky předbarokního zdiva a architektonických prvků. Smutná část přednášky potom
byla věnována nedávné necitlivé
likvidaci nejstaršího domu v Holešově, bývalé bratrské fary č. p. 180
na nám. Sv. Anny, která přes památkovou ochranu padla za obět podnikatelskému
záměru výstavby nových bytů a investor bohužel
ani neumožnil památkářům dům před zbouráním
prozkoumat a zdokumentovat.
Mgr. Štětina nadchnul opravdu početné obecenstvo svou brilantní přednáškou a mimořádně
hlubokými znalostmi stavební historie našeho
města. Rozšířil naše poznání o doposud nevídané
obzory naší historie, odkryté jeho intenzivní výzkumnou a objevitelskou činností. A díky navázání

spolupráce s odborníky z Národního památkového ústavu v Kroměříži se na podzim můžeme těšit
na obdobně objevnou přednášku ing. Lenky Křesadlové, Ph.D., o historickém vývoji holešovského
zámeckého parku. A v létě uspořádá Vlastivědný
kroužek Holešov zájezd do arcibiskupských zahrad
v Kroměříži, památky UNESCO, po kterých nás
opět provedou odborníci z kroměřížského NPÚ.
Text: K. Bartošek
Foto: O. Machálek
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inzerce

Červnové číslo Holešovska

V červnovém čísle měsíčníku budou uveřejněny informace a komentáře o:
• aktuální situaci průmyslové zóny Zlínského kraje v Holešově
• probíhající rekonstrukci zámku v Holešově
• problematice kanalizace Sever – odkanalizování obcí severně
od Holešova (Rymice, Roštění a další)
• a další aktuální informace o dění ve městě a mikroregionu

VÁŽENÍ,
tak to je šlupka, co Vám všechno
půjčí KUPKA!
•
•
•
•

ODVOZ A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ
Včetně vystavení dokladu o ekologické likvidaci
vašeho autovraku NA MÍSTĚ

Tel.: 777 550 621, 608 749 219
Autovrakoviště Třebětice

Za kompletní nebo téměř kompletní autovrak
vyplatíme 1000,- Kč

el. nářadí vč. příslušenství
čistič koberců a čalounění a parní čistič zn. Kärcher
přívěsný vozík
plynový gril a pípu s chlazením a kompresorem
na letní party

NONSTOP PROVOZ!!!
Dále nabízíme úklidové a stavební práce a autodopravu
do 3,5 tuny.
KUPKI´S s. r. o.
Jankovice 148 (ulice nad tenisovými kurty)
Tel.: 608 743 005
www.kupkis.cz
e-mail: kupkis@kupkis.cz

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA
OCHUTNÁVKU PIVA A DEGUSTACI VÍNA

Možnost
zakoupení vín za
zvýhodněnou cenu!

Prvních 100 piv

ZDARMA!!!

NEFIILTR
ROVANÉ 10° PIVO BERNARD
25. 5. 2013
3 od 17

00

Hod

DEGU
USTACE
E VÍNA ZD NĚMČIČ
ČKY
14. 6. 2013 od 17300 Hod

KONTAKT PRO REZERVACI: Tel.: 773 744 392, 573 514 240 | E-mail: info@restauracecukrovar.cz
NABÍZÍME:
- denní menutreba pro cysklis
- svatby, rodinné oslavy, rauty
- pronájem školící místnosti
- ubytování v moderních pokojích
- letní zahrádka s dětským
hřištěm otevřena
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OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí - Čtvrtek
Sobota

1030 - 2100 hodin
1030 - 2300 hodin
1100 - 2300 hodin

Neděle

1100 - 2000 hodin

Pátek

WWW.RESTAURACECUKROVAR.CZ

Holešovsko

SVČ TYMY slaví 10. výročí

Rozhovor s jeho ředitelkou Mgr. Jarmilou Vaclachovou
U příležitosti 10. výročí vzniku všetulského střediska volného času TYMY jsme položili několik otázek jeho ředitelce Mgr. Jarmile Vaclachové. Díky jejím výborným organizačním schopnostem máme
dnes ve Všetulích plně funkční zařízení nabízející dětem rozmanitou škálu volnočasových aktivit.
Jarko, vzpomeneš si na své začátky ve Všetulích? Věřila jsi už tehdy tomu, že se středisko
stane funkčním volnočasovým zařízením? Začátky jistě nebyly jednoduché.
Na své začátky ve Všetulích vzpomínám dost
často a ráda, hlavně v poslední době, a to díky
přípravám na naše oslavy. Probírám se různými
kronikami, fotkami a dalšími materiály. Vybavuje
se mi spousta zážitků. Nad některými nevěřícně
kroutím hlavou, některé i po letech hřejí u srdce.
Kdybych měla stručně popsat začátky ve Všetulích bylo to velmi spontální, za vším byla nesmírná
chuť jít do něčeho nového a vůle přesvědčit „nevěřící Tomáše,“ že i na okraji města má význam
rozvíjet smysluplnou volnočasovou činnost. Toto
všechno moje tehdejší úsilí by nebylo možné bez
víry, že moje práce a snažení bude mít smysl. Ověřila jsem si opět, že nejdůležitější je lidský element
a právě chtít něco dělat a věřit tomu co dělám.
V kolika lidech jste začínali? Kolik kroužků
a různých aktivit existovalo tehdy a kolik dnes?
Na co jsi nejvíce pyšná? Co se povedlo a co plánuješ do budoucna?
V roce 2003 byla jedinou pracovnicí v tehdejší opuštěné základní škole správcová Věrka
Hradilová. Budova v té době patřila pod Městské
kulturní středisko. Na popud tehdejší místostarostky JUDr. Pokorné jsem se domluvila s bývalým ředitelem MKS panem Jakubčíkem, že zkusím vymyslet koncepci k doplnění nabídky využití
volného času v našem městě. Koncepce vznikala
postupně, zhruba rok a půl jsem jako dobrovolník bezplatně, ale s nadšením a elánem, své plány
realizovala. Mými velkými pomocníky v začátcích
byli moji dlouholetí a dobří přátelé, lidé, kterých
si nesmírně vážím, Vlaďka a Jarda Hlavinkovi, Iva
Mikulenková, Anička Bakalová, Milada Květáková, Milada Hyánková, Alena Grygerová, Vladan
Daněk, Maruška Javoříková, Hanka Stehlíková,
Alička Juračková a další. 8. 3. 2003 proběhla první
náborová akce – odpoledne společenských tanců
a večer břišní tance. Od té doby začala spolupráce s manžely Starečkovými – TK Gradace a Jitkou
Svobodovou alias Jasmínou. Hned po této akci
zahájily činnost první kroužky – přípravka společenského tance a břišní tance. Od září k nám přišly posily, a to dva kluci z civilní vojenské služby
a dvě stážistky ze střední školy a aktivně se zapojila Lenka Krutilová. V té době pak začalo pravidelně pracovat 15 kroužků, např. Zrníčko, dramaťák,
relaxační cvičení, Debrujáři, aerobik, volejbal,
letečtí modeláři, vznikl Parlament dětí a mládeže. Kroužky navštěvovalo 216 dětí. Dnes máme
zhruba 80 útvarů pro děti a dospělé v Holešově
a okolních obcích, je v nich přihlášeno 980 členů.
Tymy má dnes 7 pedagogů, 6 nepedagogických
pracovníků, 2 dobrovolníky z EDS, 1 pracovníka
veřejné služby. Dále nám pomáhá 25 externích
spolupracovníků. Během roku projde na různých
akcích a kurzech 27 tis. účastníků. Tato čísla snad
svědčí o tom, že budova je plně využita, někdy je
dokonce i malá. Mám velkou radost také z každého úspěchu, které naše kroužky sbírají na různých
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soutěžích a přehlídkách. V letošním roce jsme
získali Pohár předsedy vlády ČR v oblasti tance,
folklorní soubor Zrníčko se dostal do oblastní
přehlídky v Prostějově a získal cenu poroty. Dalším krásným zážitkem bylo setkání mladých lidí
z TYMY s princem Edwardem, na kterém Peťa
Kolařík získal zlatý diplom ceny vévody z Edinburgu. Podobných úspěchů je celá řada. TYMY
se stalo značkou, místem kam chodí děti i dospělí
rádi trávit svůj volný čas. TYMY se stalo kulturním centrem Všetul. Před 5 lety se nám podařilo
důstojně oslavit 650 let založení obce a 120 let školy.
Díky tomu se vytvořila nadšená skupina dobrovolníků
v čele s Aničkou Hrubou, Romanem Hyánkem, Mirkem
Olšinou, rodinou Šenkyříkovou a od té doby pořádáme
v Tymy různá setkání a besedy o historii Všetul s významnými rodáky, mezi které patří i Evička Miláčková,
která se stala naším velkým
obdivovatelem a propagátorem. Myslím si, že je velmi
důležité mít povědomí odkud každý člověk pochází,
kam patří a být právem hrdý
na to co nám zanechali naši
předkové a podle svých možností na tento odkaz navazovat. O toto se snažíme
také u nás v TYMY. A na to jsem pyšná.
Neustále sledujeme trendy ve volnočasových
aktivitách a snažíme se jim přizpůsobovat naši
činnost. Určitě každým rokem zařadíme nějakou
novinku. Mým velkým snem je zrekonstruovat
půdní prostory v budově, které skýtají úžasné
možnosti. Věřím, že se to v dalším desetiletí podaří.
Všichni víme, že Tymíčko vzniklo v prostorách bývalé základní školy a mateřské školy.
Jistě bylo zapotřebí spousta investic do úprav a
oprav budovy. Co všechno jste v tomto směru
museli zvládnout? Dokážeš říci, kolik činily investice? Kdo ti v tomto směru nejvíce pomohl?
Když jsem do budovy školy poprvé vešla,
bylo zde pusto a prázdno. Budova byla bez veškerého vybavení, jen pár starých lavic a židlí. Postupně jsme začali jednotlivé místnosti zařizovat
darovaným a vlastnoručně opraveným nábytkem.
O velkých investicích nemohla být ani řeč. Z každé nově pořízené věci jsme měli velkou radost.
Finanční prostředky jsme dostávali zpočátku
z MKS, v roce 2004 jsme se stali organizační složkou města s vlastním rozpočtem, který byl určen
hlavně na provoz. V této době došlo k úpravám
v tělocvičně. Od roku 2007 jsme se stali příspěvkovou organizací města. Za tu dobu se nám
podařilo vyměnit okna, dveře, zrekonstruovat
sociální zařízení, řešili jsme také statiku budovy
včetně úprav sklepa, díky tomu jsme získali další prostory, které můžeme do budoucna využívat

pro klubovou činnost a jako galerii. Dlouho jsme
si šetřili na opravu fasády, jejíž první etapu jsme
zahájili před dvěma týdny, tak, abychom oslavili
10. narozeniny alespoň v částečně novém kabátě.
Všechny tyto úpravy bychom neprovedli bez podpory zřizovatele města Holešova a našich sponzorů, kterým tímto moc děkuji.
Jak to máš se svým volným časem, zbývá ti
nějaký?
Mám v životě to velké štěstí, že dělám práci,
která mě baví a je zároveň mým koníčkem. Jsem
ochotná trávit spoustu času s dětmi jak v práci, tak
i ve svém volném čase. I přes to všechno si najdu
čas na své nejbližší, svou dceru a přátele. Rády

cestujeme po naší vlasti i do zahraničí, jezdíme do
divadla, kina, využíváme široké kulturní nabídky
našeho MKS. Zajímám se také o zdravý životní
styl, jezdím na různé semináře muzikoterapie,
ejurvédy atd.
Co bys do budoucna Tymíčku přála?
Tymíčku přeji spoustu spokojených dětí,
dospělých a také rodičů, kteří u nás najdou náplň svého volného času a i do budoucna spoustu
nadšených pracovníků, kteří mají srdce na správném místě a umí nadchnout a také motivovat své
svěřence, aby se i nadále naplňovalo naše krédo
– Čím dnes naplníme srdce našich dětí, tím ony
zítra naplní náš svět. A do třetice Tymíčku přeji sponzory ochotné přispívat na rozvoj volného
času. Myslím si, že každý člověk potřebuje mít
pevné zázemí a pocit někam patřit. A u dětí to
platí dvojnásob.
Je někdo, komu bys chtěla poděkovat?
Těch, kterým bych chtěla poděkovat, je velká
spousta. Některé z nich jsem již jmenovala a nerada bych na někoho zapomněla. Takže chci poděkovat všem, kteří mi po celou dobu věřili, podporovali mě a spolupracovali se mnou. Neodpustím
si však poděkovat jednak svým rodičům, za to jak
mě vychovali a k jakým hodnotám mě vedli a také
velké díky patří mé dceři Karolínce, která je mým
nejbližším parťákem a také prvním kritikem. Na
závěr děkuji všem mým nejbližším spolupracovníkům a obětavým externistům.
Za rozhovor poděkovala Jana Zapletalová
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Městská policie dvacetiletá

Holešov - Holešovská městská policie (MP)
oslavila v posledních dnech dvacetileté výročí své
existence. Připomínka tohoto výročí proběhla
v pátek 10. května formou celodenního programu,
který pro své podřízené i hosty pečlivě připravil
velitel Městské policie Holešov Antonín Zalabák.
První část programu patřila soutěži ve střelbě
z pistole na policejní střelnici v Dobroticích, kam
byli pozváni pracovníci radnice, bývalí členové
MP Holešov, přátelé z družebních měst, zástupci
městských policií z okolních měst a další hosté. Zúčastnila se téměř padesátka střelců. Druhá
část programu již pokračovala prohlídkou zámku
a slavnostním předáním pamětních listů v sala
terreně. Poděkovat městským policistům přišel
především jejich nadřízený, kterým je starosta
města Holešova Pavel Svoboda i jeho předchůdce
Zdeněk Janalík. Předána byla také ocenění deseti vítězným střelcům spolu s poháry pro prvních
pět a věcnými cenami. Za ty děkují organizátoři
především firmě Josefa Pospíšila a městu Holešov.
Na krátké zhodnocení činnosti a význam
MP v Holešově jsme se zeptali velitele Antonína
Zalabáka: „Městská policie zahájila oficiálně svou
činnost v Holešově 1. dubna 1993. Začínali jsme
ve čtyřech lidech – jmenovitě Dostálek, Sovadina,
Nesvadba a Zalabák. Ještě před tím město Holešov
najalo na krátkou dobu soukromou agenturu, která měla tuto činnost vykonávat. To ovšem nebyla
městská policie. Služebnou byla pouze jedna místnost v přízemí Městského úřadu Holešov. V současné době je zde kancelář zkušebního komisaře.
Patřila k ní šatna bez oken velikosti dva krát dva
metry. Počet policistů se postupem času rozrůstal
na šest, deset a čtrnáct strážníků, až se v současné
době ustálil na jedenácti. Také služební prostory
doznaly změn. Od rekonstruovaných místností
bývalé školky v pravém křídle přízemí městského úřadu (v současné době zde
sídlí odbor životního prostředí,
v té době již začínal fungovat
pult centrální ochrany, kamerový
systém), až po současnost, kdy
sídlíme v pěkných reprezentačních prostorách přízemí zámku
a zázemí celé služebny čítá hned
několik místností. Umístěn je zde
také pult centrální ochrany, který
obsluhuje pět pracovníků – kameramanů.“
Dokážete v krátkosti přiblížit činnost Městské policie,
v čem se liší od činnosti policie
státní?

„Po dobu naší činnosti jsme vyřešili tisíce přestupků jak v dopravě, tak
ve veřejném pořádku. Zadrželi jsme
stovky pachatelů trestných činností.
V průběhu celého roku zajišťujeme asistence při různých sportovních a kulturních akcích nejen v Holešově. Práce
městského policisty je z větší části preventivní, ale kde není represe, prevence
nestačí. Bez sankce je prevence neúčinná, to znamená, že i my udělujeme za
přestupky sankce. Městská policie zajišťuje všechny akce, které pořádá město a nedovedu si představit, že by tuto
práci dělala policie státní. Ta obhospodařuje mnohem větší území asi třiceti
obcí v regionu. V případě, že zasahuje mimo
holešovský region, není kromě MP nikdo, kdo
by ji mohl zastoupit. Navíc, na určité věci jsou
již lidé tak navyklí, že ani státní policii nevolají
a snaží se problém vyřešit prostřednictvím nás,
protože vědí, že věc se řeší okamžitě.“
Jak je Městská policie v Holešově vybavena pro výkon služby?
„Začínali jsme pouze pochůzkovou službou, občas jsme při nočních službách využili
automobil městského úřadu. Dnes jsme vybaveni sedmi služebními zbraněmi, služebním vozidlem, vybaveným podle nařízení ministerstva
vnitra. Další starší vozidlo využíváme k dopravě
při službě na radaru. Vlastníme také přístroj na
měření rychlosti, přístroj na vidění v noci, na
zjištění alkoholu v dechu, neprůstřelné vesty,
narkotizační pušku a nezbytné věci jako jsou
obušky, pouta, svítilny, slzotvorné plyny, záznamové zařízení a další, řekněme, drobnosti, které
městský policista k výkonu služby potřebuje.“
Antonín Zalabák nezapomněl poděkovat
také vedení SPŠ a VPŠ MV Holešov, která vyšla vstříc zapůjčením prostor a zázemí střelnice
v Dobroticích. Velký dík patří rovněž instruktorům, kteří řídili soutěž ve střelbě.
Jmenovitě děkuje také svému skvělému
týmu za odsloužená léta u MP Holešov – Jiřímu Složilovi, který nastoupil v letošním roce,
Danielu Hanákovi a Pavlu Šínovi za osm let
služby, Eriku Fišerovi a Jaroslavu Nedbalovi za
devět let, Petru Staňkovi za deset, Pavlu Bránkovi za jedenáct, Romanu Zálešákovi a Davidu
Klanicovi za třináct a Stanislavu Mikuláškovi
za šestnáct odsloužených let. Služebně nejstarším a samozřejmě nejzkušenějším je velitel MP
Holešov Antonín Zalabák.
Text a foto Jana Zapletalová

Akce
květen, červen
▶ 1. 6. Zámecký gulášfest Holešov 2013.
Soutěž ve vaření kotlíkového guláše
s programem. Pozvánka uvnitř čísla.
▶ 2. 6. MUSICA Holešov – Pocta Claude
Bollingovi II. Koncert. Velký sál zámku.
Pozvánka uvnitř čísla.
▶ 5. 6. Vystoupení tanečního oboru ZUŠ
F. X. Richtera Holešov. Kino Svět
Holešov. Začátek v 17.30 hod.
▶ 7. – 8. 6. Den pro rodinu. Soutěže,
atrakce, hry pro každého. Ve spolupráci
se společností ENAPO. Více na
www.denprorodinu.cz.
Zámecká zahrada. Vstupné zdarma.
▶ 9. 6. Ples princezen. Info uvnitř čísla.
▶ 12. 6. – 13. 6. Zápis žáků do ZUŠ F. X.
Richtera Holešov. V časovém rozmezí
14.00 – 17.00 hod.
▶ 20. 6. Vystoupení souborů akordeonového a bicího oddělení ke Dni evropské
hudby. Kino Svět Holešov. Začátek
v 16.30 hod.
▶ 22. 6. Holešovská regata. 3. ročník
festivalu pro celou rodinu. Zámecká
zahrada. Pozvánka uvnitř čísla.
▶ 26. 6. Muzikálový večer. ZUŠ F. X.
Richtera Holešov zve na večer plný
muzikálových melodií. New Drive Club.
Začátek od 19.00 hod.
VÝSTAVY
▶ 31. 5. – 20. 6. Absolventská výstava žáků
výtvarného oboru ZUŠ Richtera. Zámek
Holešov – zámecká galerie. Vstup volný.
▶ 5. 6. - 29. 9. „Moravští krajináři – žáci
Julia Mařáka, Roman Havelka, Alois
Kalvoda, Stanislav Lolek“. Zámek Holešov – zámecká galerie. Vstupné 40 Kč;
snížené 20 Kč.
▶ 12. 6. – 29. 9. Kryštof Vaněk – fotografie.
Výstava fotografií talentovaného dětského fotografa. Zámek Holešov – zámecká
galerie. Vstupné 40 Kč; snížené 20 Kč.
▶ 14. 6. – 31. 8. Ve službě Bohu, lidem,
městu … 100 let od narození holešovského děkana P. Františka Alexe (1913 –
1988). Městská knihovna Holešov. Úterý
8.00 – 12.00; 13.00 – 18.00 hod. Čtvrtek,
pátek 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00 hod.
Vstup zdarma.
Více na www.holesov.info
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