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Takřka padesáT pracovníků vpp 
ve měsTě
Holešov – Nezaměstnanost a také nedostatek 
finančních prostředků pro zaměstnávání 
potřebných pracovníků trápí také město 
Holešov a organizace městem zřizované. 
Proto se co nejvíce využívá nabídka Úřadu 
práce, tj. státu, a možnost zaměstnání našich 
spoluobčanů na tzv. Veřejně prospěšné práce 
(VPP). Nyní se jejich počet pod hlavičkou 
města a jeho organizací pohybuje kolem 
padesáti.
Samotné město organizuje práce pro dvě 
desítky osob a ti jsou zaměstnáni v mnoha 
oblastech související s čistotou a úklidem 
města. Po dlouhé zimě se proto mnohé ulice 
Holešova mění k nepoznání. Okopané jsou 
chodníky a obrubníky, posekaná je tráva 
v místech, která nejsou prioritně určena 
pasportem údržby zeleně k sekání 
od Technických služeb, a celkově a viditelně 
se zlepšuje úklid města. Tyto pracovníky 
má na starosti odbor životního prostředí 
městského úřadu. 
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mateRiální pomoc oBcím, 
kteRé Byly postiženy povodněmi

V pátek 7. června mimořádná Rada města 
Holešova rozhodla o vyčlenění částky 200.000 ko-
run z rozpočtu města na pomoc obcím, které byly 
nejvíce postiženy současnými povodněmi. Za uve-
denou částku byly u místních živnostníků zakou-
peny dezinfekční prostředky, hygienické potřeby, 
pracovní pomůcky, nářadí, vysokotlaké čističe  
a další potřebné věci. Současně byla veřejným 
rozhlasem a na www stránkách vyhlášena sbírka 
materiální pomoci občanů. Kontaktním místem 
bylo určeno Středisko volného času – DUHA ve 

Školní ulici v sobotu 8. června od 9 do 13 hodin.  
Veškerý shromážděný materiál byl v  neděli ráno 
bezúplatně, co by sponzorské přispění akci, odve-
zen dopravním prostředkem holešovské firmy GAS 
do místa povodní. Pomoc byla předána zástup-
cům obcí Hořín a Zálezlice u Mělníka v Čechách. 
    Vedení města touto cestou děkuje všem obča-
nům i firmám za pochopení a aktivní účast na této 
charitativní akci.

Pavel Svoboda
starosta
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Stavba JVO Holešova pokračuje i přes ne-
přízeň počasí, i když složitěji a komplikovaněji. 
Práce musely být kvůli deštivému počasí omeze-
ny z důvodu zabezpečení kvality prací. Současně 
s nepříznivým počasím se komplikovaněji daří 
řešit vznikající problémy s kolizemi hlavní stav-

stavBa JiHovÝcHodníHo oBcHvatU města pokRačUJe 
i pŘes nepŘíZeŇ počasí

Holešov - Poděkování před celou třídou  
a ocenění se dostalo dvěma poctivým klukům 
- nálezcům, žáků 6. B z 1. Základní školy Hole-
šov. Oba jsou Holešované, jmenovitě se jedná   
o Marka Manu a Michala Pospíšila. Zachovali se 
totiž jako mladí gentlemani, protože poctivě vrá-
tili věc, kterou našli na ulici. Odměněni byli, dá 
se říci slavnostně, před třídou svých spolužáků. 
Vyslechli si poděkování a pochvalu od ředitelky 
školy Mgr. Jarmily Růžičkové, dále pak od zá-
stupců Městské policie Holešov a třídní učitelky. 
Velitel Městské policie Holešov Antonín Zalabák 
jim poté předal upomínkové předměty a drob-
né dárky, které jim věnovalo Město Holešov a k 
celému případu nám uvedl následující: „Chlapci 
našli v závěru minulého týdne na ulici peněženku 
s doklady. Byly šikovní, protože podle občanského 
průkazu zjistili majitele nalezené věci a snažili se 
na něj doma dozvonit, aby mu nalezenou věc mohli 

dva poctiví nálezci z 1. Základní školy Holešov 

stavBa cyklosteZky 
Jvo - pŘílepy

V polovině měsíce dubna 2013 byla zahájena výstavba cyklostezky od 
Holešova po křižovatku s Jihovýchodním obchvatem města Holešova – Příle-
py. V současné době byla dokončena výstavba podchodu, který bude sloužit 
jak cyklistům, tak pěším směr Přílepy a opačně. Součástí stavby byla výstavba 
kanalizace pro odvodnění podchodu. Nyní bude stavba pokračovat výstav-
bou samotné cyklostezky (včetně souvisejících objektů - odvodnění, veřejné 
osvětlení) podél kasárenského plotu a silnice III/49011. Celá stavba by měla 
být dokončena do konce září letošního roku.  

Monika Partyková
Foto Ing. Aleš Trněný

by se stavbami souvisejícími, jako je cyklostezka, 
oprava kanalizace z koupaliště ale také mlýnský 
náhon zásobující vodou zámecké rybníky. Mírný 
skluz ale, dle zhotovitele EUROVIA, by neměl mít 
zásadní vliv na částečné zprovoznění obchvatu, se 
kterým se stále počítá od podzimu letošního roku. 

Stavba by měla být zprovozněna minimálně od 
„přílepské“ křižovatky do Dobrotic. Ostatní části 
stavby obchvatu města budou zprovozněny v prů-
běhu roku 2014.  

Monika Partyková
Foto David Huňa

předat. Nikdo jim ale neotevřel, tak svůj nález pře-
dali na služebnu Městské policie v Holešově. Oba si 
proto veřejnou pochvalu za svoji poctivost zaslouži-
li. Měli by být příkladem pro ostatní své vrstevníky. 
V dnešní době se tedy najdou poctiví lidé, i když jich 
není tolik, jak bychom si přáli.“

O tom, že výjimka potvrzuje pravidlo a slušní 
lidé mezi námi žijí, svědčí další obdobný případ: 
„Koncem měsíce května se na služebnu Městské po-
licie dostavil muž z Holešova a přinesl nalezenou 
peněženku i s doklady, ve které bylo přes sedm tisíc 
korun. Ta byla posléze předána šťastnému majiteli 
z nedalekého Kostelce u Holešova. Bohužel, muž, 
kterému nalezená věc patřila a byla mu vrácena, se 
ani nezeptal, komu může poděkovat.“ Uvedl velitel 
městských strážníků Zalabák. 

Příslušníci holešovské městské policie ne-
zahálí, ale konají. Svědčí o tom jedna z dalších 
vyřešených, avšak zcela opačných situací. Udála 

se také v květnu. Policistům se podařilo v po-
zdních nočních hodinách dopadnout zloděje, 
který se chystal vyloupit jednu z místních ben-
zínových čerpacích stanic. „Při jedné z běžných 
nočních kontrol zjistila hlídka, že benzínová pum-
pa je takzvaně „načatá“. Někdo se snažil vypáčit 
zadní dveře a dostat se dovnitř objektu. Poté se 
strážníkům podařilo v okolí „benzinky“ zajistit po-
dezřelou osobu a předali ji k dalšímu vyšetřování 
obvodnímu oddělení Policie České republiky v Ho-
lešově. Zloději tak strážníci zabránili v dokonání 
jeho trestného činu, kdy mohlo dojít k ještě většímu 
poškození majetku a k vykradení objektu,“ sdělil 
Zalabák. Poté ještě dodal, že se jednalo o muže, ve 
věku něco málo přes dvacet let, který, byť tak mla-
dý, již stihl být amnestován při poslední amnestii 
prezidenta republiky. 

Za rozhovor poděkovala Jana Zapletalová
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město, městskÝ úŘad
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>>> Pokračování ze str. 1 

Další dvě desítky osob zaměstnává Městské 
kulturní středisko, které je využívá pro úklid 
v zámeckém parku a zámku, pro úklid 
a spolupráci při výstavách a přípravě dalších 
programů a aktivit. Dalších šest až osm 
pracovníků mají ve svém stavu technické 
služby, které je využívají k podobným účelům 
jako město a pro práce související s úklidem 
města a jeho čistotou i údržbou zeleně.
Využití těchto pracovníků je i v dalších 
oblastech spojených s údržbou veřejného 
prostranství a čistoty důležité, a proto mají 
tyto aktivity velký význam. Tím druhým 
a snad i významnějším pozitivním prvkem 
zaměstnávání lidí, kteří mají malé možnosti 
uplatnění na trhu práce, je to, že získají 
alespoň základní finanční prostředky 
na živobytí, nejsou závislí na základních 
sociálních dávkách a jsou začleněni do 
kolektivu a společnosti a udržují si určité 
potřebné návyky.
Město Holešov bude tedy i nadále v těchto 
aktivitách pokračovat a prohlubovat už 
tak dobrou spolupráci s úřadem práce na 
programech vedoucích k zaměstnávání 
lidí a využívání jejich potenciálu pro 
prospěšné účely. Tento trend je v Holešově 
dlouhodobý a město v dřívějších letech 
využívalo i tzv. veřejnou službu a také se 
snaží spolupracovat na dalších projektech 
tohoto typu.

Rudolf Seifert

V  rámci parlamentní pracovní cesty Roz-
počtového výboru PS na Ukrajině položil staros-
ta města Pavel Svoboda kytici na hrob ČS a SU 
vojáků, kteří padli při osvobozování  města  Bílá 
Cerkva u Kyjeva. Jednalo se tehdy o čs. sbor, ve-
dený Ludvíkem Svobodou. Padlo tam tehdy přes 
60 Čechoslováků.  Město Bílá Cerkva se svými asi 
220.000 obyvateli má padlé vojáky ve velké úctě, 
což se, jak se členové delegace přesvědčili i při ná-
vštěvě radnice, vedené starostou panem Vasylem 
Petrovyčem Savčukem, přenáší i na vztah k České 
republice. 

Red.

starosta uctil památku bojovníků za svobodu na Ukrajině

V Holešově máme téměř 8 % nezaměstna-
ných práceschopných obyvatel. Je to sice nejnižší 
číslo v bývalém okrese Kroměříž a 6. ve Zlínském 
kraji, ale přesto spolu s  dalšími demografickými 
vlivy je jednou z příčin snižujícího se počtu oby-
vatel. Za posledních 10 let je to v našem městě po-
kles přes 700 lidí. 

Povinností vedení města je pokusit se tento 
trend zvrátit. To je jedna strana mince. Na druhé 
straně jsou obrovské nevyužité prostory ve Stra-
tegické průmyslové zóně (SPZ). Nemíním po-
lemizovat, zda SPZ být měla, či neměla. Na to je 
pozdě. Na katastru města Holešova, který je však 
majetkem Zlínského kraje, byla za 1,6 miliardy Kč 
vybudována infrastruktura a připraveny plochy 
pro případné investory, které jsou zatím nevyuži-
ty. Jsem přesvědčen, že existují firmy, které by zde 
mohly být umístěny, jen je najít. 

Oslovili jsme proto některé významné hole-
šovské rodáky, kteří zde již nebydlí, ale osud Ho-
lešova jim není lhostejný, rádi se zde vrací a jsou 
ochotni pomoci.

vize spolupráce města Holešova, 
czechglobe a všB ostrava

Na stránkách Holešovska již bylo zmíněno 
jméno prorektora Vysoké školy báňské (VŠB) pro-
fesora Bohumíra Strnadela a zmocněnce ministra 
průmyslu ing. Pavla Minaříka. Profesor Strnadel 
navštívil v  únoru holešovskou radnici, v  březnu 
jednání pokračovalo v Ostravě na VŠB u rektora 
profesora Ivo Vondráka a 31. května p. Minařík 
přivedl do kanceláře našeho starosty další vědec-
kou kapacitu, a to profesora Michala Marka.

Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. 
h. c., působí od r. 1986 v Akademii věd (AV) ČR  
a je v současnosti ředitelem Centra výzkumu glo-
bální změny AV ČR v. v. i. (CzechGlobe). Předmě-
tem hlavní činnosti CzechGlobe je komplexní vě-
decký výzkum zaměřený na problematiku globální 
změny a jejích dopadů v atmosféře, suchozemské 
biotě a lidské společnosti. K tomu využívá nejsilněj-
ších dostupných nástrojů, založených na interdisci-
plinárním přístupu včetně vývoje nových technik  
a postupů. Svou činností tak CzechGlobe přispívá 
ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti  
a k využití výsledků vědeckého výzkumu. >>>
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Holešov – Přestože každý rok probíhá sečení 
trávy ve městě podle schváleného pasportu, stá-
le není jednoduché reagovat na rozmary počasí  
a udržet úroveň zelených ploch v přijatelné kva-
litě. Proto se město Holešov na popud starosty 
P. Svobody a po dohodě s technickými službami 
snaží zavést upravený systému údržby travnatých 
ploch. Jde o to, že první seč by měla probíhat 
vždy plnohodnotně i se sběrem posekané trávy 

Upravený systém sečení trávy zlepší údržbu města
a následující seče by pak měly trávu mulčovat. 
Tím se sečení nejen minimálně o 20 procent 
zrychlí, protože odpadne odvoz trávy a problé-
my s  jejím uskladňováním a kompostováním.  
A takto ušetřené finanční prostředky a čas 
umožní více sečí.

Mulčování je sečení trávy, kdy useknutá trá-
va v pracovním prostoru sekačky propadává přes 
rotující nůž a je několikrát přesečena. 

>>> Všechna dosavadní jednání vedla k hle-
dání cesty vzájemné spolupráce mezi CzechGlobe, 
VŠB Ostrava a městem Holešov. To se podařilo 
uspořádáním konference, která se konala 20. červ-
na od 17 hodin v konferenčním sále Technologic-
kého parku Progress v holešovské SPZ s následují-
cím programem:
Prof. Marek 
• představení CzechGlobe, o globální změně, pro-

jekty, postavení v rámci EU

• rozšíření CzechGlobe o nový operační program 
„Zhodnocení vlivu klimatické změny, monito-
ring povrchových a podzemních vod“

• vybudování pilotní monitorovací a výzkumné 
stanice v rámci SPZ Holešov

• spolupráce CzechGlobe s gymnáziem v Holešově 

Rektor VŠB Vondrák, prorektor VŠB Strnadel: 
• představení VŠB, historie, současnost, obory
• věda, výzkum, spolupráce s průmyslovou sférou

• excelentní pracoviště a evropské projekty
•  spolupráce s CzechGlobe
•  spolupráce s  pilotní monitorovací a výzkum-

nou stanicí CzechGlobe v  rámci SPZ Holešov 
(hydrogeologie, environment)

•  spolupráce s gymnáziem v Holešově
S podrobnějšími informacemi o průběhu 

semináře budou čtenáři Holešovska seznámeni 
v příštím čísle.

Jaroslav Chmelař, místostarosta

Čtrnácté řádné zasedání Rady města Hole-
šova proběhlo 20. 5. 2013 a projednalo celkem 
devět bodů a jedno minulé usnesení revokova-
lo. Mimo organizační záležitosti rada schválila 
uzavření smlouvy o provedení záchranného ar-
cheologického výzkumu s Ústavem archeologické 
památkové péče Brno při akci „Holešov – rekon-
strukce kulturního a společenského centra 1. eta-
pa – nádvoří“ dle předloženého návrhu. Starostu 
města Pavla Svobodu pověřila vyjednáváním  
o výši ceny. Dále schválila dohodu o částečném 
převodu práv a povinností ze smlouvy o dílo ze 
dne 20. 8. 2007 pro veřejnou zakázku „Holešov 
– rekonstrukce kulturního a společenského cen-
tra 1. etapa“. V dalším bodu projednala varianty 
umístění nového parkoviště v ulici Školní v Ho-
lešově a schválila variantu „malé parkoviště“ 
(na pozemcích p. č. 1080 a p. č. 1081) pro cca 
20 parkovacích míst. Dále jmenovala členy a ná-
hradníky hodnoticí komise pro posouzení a hod-
nocení nabídek v  otevřeném řízení na veřejnou 
zakázku „Zateplení a úspory 1. Základní školy 
Holešov“. Hodnoticí komise zároveň plní funkci 
komise pro otevírání obálek s nabídkami. Členo-
vé: Mgr. Rudolf Seifert, Ing. Dušan Leško, Mgr. 
Jarmila Růžičková, Ing. Stanislav Julíček, Milan 
Roubalík. Náhradníci: Bc. Jaroslav Chmelař, Mgr. 
Zdeňka Konopecká, Ilona Kupková, Radka Stra-
tilová, Ing. Aleš Trněný. Další projednávaný bod 
se týkal udělení souhlasu k provedení stavebních 
úprav – rekonstrukci střechy budovy Hájenky 
občanskému sdružení Skřítek. Jednání o tomto 
bodu rada přerušila. Dále radní udělili souhlas 
organizaci Klub dárců krve Kroměřížska s užitím 
znaku města Holešova na propagační materiály 
v  roce 2013. Poskytnutí finanční dotace ve výši 
10 tisíc Kč schválila pro organizaci ARGO, Spo-
lečnost dobré vůle, Zlín, na poskytování sociální 
služby „Terénní program v Holešově“ pro lokali-
tu ul. Bořenovská a ostatní romské rodiny žijící 
ve městě. Revokovala usnesení ze dne 6. 5. 2013, 
kterým doporučuje Zastupitelstvu města Holešo-
va schválit poskytnutí výše uvedené dotace orga-
nizaci ARGO. 

15. řádné zasedání Rady města Holešova, 
které se konalo dne 3. června 2013, mělo 37 bodů. 

informace o jednáních Rady města Holešova
Kromě organizačních záležitostí rada vza-

la na vědomí zprávu o provedené inventarizaci 
majetku a závazků města Holešova za rok 2012  
a doporučila zastupitelstvu města schválit závě-
rečný účet města za rok 2012 a účetní závěrku 
města bez výhrad. V  rámci finančních opatření 
doporučila rada zastupitelstvu rovněž schválit 
rozpočtové opatření č. 4 na rok 2013, představují-
cí změnu rozpočtu – zvýšení příjmů a snížení vý-
dajů celkem o cca 3,3 mil. Kč, které budou použity 
na snížení bankovního úvěru čerpaného městem. 
Dále rada doporučila zastupitelstvu města schválit 
rozpočtový výhled do roku 2015 a schválila po-
sunutí rozhodnutí o fixaci úroků úvěrů do konce 
listopadu 2013.

Ve třech případech rada schválila zříze-
ní věcného břemene pro vybudování a užívání 
plynové přípojky společností JMP Net, s.r.o. ke 
třem rodinným domkům stavěným v ulici Školní  
a v  jednom případě toto věcné břemeno pro vy-
budování plynové přípojky k rodinným domkům, 
budovaným v lokalitě Nad Sadovou. V oblasti in-
vestičních akcí dále rada doporučila zastupitelstvu 
schválit uzavření dodatku č. 2 k dohodě o výstav-
bě jihovýchodního obchvatu mezi Holešovem  
a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje v souvislosti 
s dodatečným rozhodnutím o vybudování cyklo-
stezky na Přílepy (je nutno vybudovat příslušné 
podchody pod obchvatem) a schválila v  souvis-
losti s  obchvatem dohodu o vybudování sjezdu 
a jeho celoroční údržby ze silnice II/490 po levé 
straně směr Zlín (v úrovni příjezdové komunikace 
k samosběru jahod).

Rada města se dále zabývala zajištěním akce-
schopnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů 
Holešov. V této oblasti schválila uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace z  rozpočtu Zlínského kraje 
a doporučila zastupitelstvu města schválit spo-
luúčast města na financování sboru pro rok 2014. 

Dále se rada zabývala prodejem či nabytím 
částí několika menších pozemků v  okolí města  
a drobných nemovitostí (garáže, budovy bez č. p.) 
na území města. V této oblasti rovněž doporučila 
zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru 
prodeje parcel na výstavbu rodinných domků ve 
Školní ulici a jmenovat komisi pro vyhodnocení 

veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na zastavění 
této lokality.

Rada města schválila vypsání výběrového 
řízení na opravu střechy Mateřské školy Sluníč-
ko Holešov včetně složení příslušné komise a 5 
potenciálních zhotovitelů, kteří budou osloveni 
k podání nabídky. Současně udělila souhlas k pro-
vedení rekonstrukce střechy budovy Hájenky 
v zámeckém parku jejím uživatelem, obč. sdruže-
ním Skřítek.

V  souvislosti s  udělováním dotací z  Fondu 
kultury, sportu a vzdělávání města Holešova rada 
udělila souhlas s  užitím znaku města Holešova 
příjemcům těchto dotací pro propagaci města. 
Dále schválila poskytnutí mimořádných finanč-
ních dotací z  Fondu kultury, sportu a vzdělává-
ní města Holešova, a to pro občanská sdružení: 
MGC Holešov (minigolf) 50 tis. Kč na uspořá-
dání Poháru mistrů evropských zemí v minigolfu 
v  Holešově (3.–5. 10. 2013), Mažoretky Holešov 
na účast na Mistrovství ČR mažoretkových skupin 
v Poděbradech ve výši 35 tis. Kč, pro SFK ELKO 
Holešov, oddíl kopané 35 tis. Kč na dosev travna-
té plochy fotbalového hřiště Střelnice a dotaci ve 
výši 15 tis. Kč p. Stanislavu Trněnému na pokry-
tí činnosti Starších pánů Holešov (fotbal). Rada 
neschválila poskytnutí mimořádné dotace obč. 
sdružení Klub stomiků Zlín.

Rada města doporučila zastupitelstvu měs-
ta schválit příspěvkové organizaci Centrum pro 
seniory Holešov zřízení nové sociální služby Do-
mov se zvláštním režimem a dále mu doporučila 
schválit uzavření dohody se Zlínským krajem na 
účast v projektu komplexního odbavovacího, řídí-
cího a informačního systému veřejné dopravy ve 
Zlínském kraji KORIS. 

Rada schválila vytvoření Střediska správy 
majetku v rámci příspěvkové organizace Městské 
kulturní středisko Holešov od 1. 9. 2013 a projed-
nala organizační záležitosti týkající se výběrového 
řízení na místo ředitele/ředitelky 2. Základní ško-
ly Holešov. 

Kompletní usnesení těchto i předcházejících 
schůzí rady města včetně podkladů k jednání jsou 
zveřejněny na www.holesov.cz – pravý sloupec 
(„Úřad online“).

Tento způsob, pro letošek zavedený na 
zkoušku, vytváří velice jemnou drť, která propa-
dává a zůstává na trávníku. Zde se pak travní drť 
rozkládá a vytváří přirozené hnojivo a výživu pro 
další růst našeho trávníku. Samozřejmě má mul-
čování i některé nevýhody, ale jistě – pokud nám 
budou podmínky přát – umožní kvalitnější a pra-
videlnější údržbu zelených ploch města.

R. Seifert
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Vážení spoluobčané,
jistě jste si všimli, že se v minulých týdnech 

podařilo zjednodušit a zpřehlednit velkou křižo-
vatku směrem na Tučapy a Bořenovice vybudo-
váním provizorního kruhového objezdu. Tento 
byl proveden v  souvislosti s  objízdnou trasou 
jihovýchodního obchvatu. Akce byla připravena 
na námět pana starosty Pavla Svobody a byla ná-
sledně zrealizována městem Holešov ve spoluprá-
ci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje. Pokud se 
dopravní řešení osvědčí, bude město dále jednat 
se Zlínským krajem o možnostech trvalého řešení 
této křižovatky, a to včetně chodníků a přechodů 
pro chodce, neboť tato část města v minulých le-
tech doznala poměrně velkých změn, ať už inves-
ticemi „starousedlíků“ do svých nemovitostí, tak  
i novými investory a v budoucnu se zde územním 
plánem předpokládá další rozvoj bydlení. 

 
Stanislav Julíček

 

spotřebitelský 
ombudsman

Na pomoc spotřebitelům, zejména se-
niorům, poškozeným praktikami některých 
prodejců při uzavírání spotřebitelských 
smluv mimo prostory obvyklé pro jejich 
podnikání (např. při předváděcích akcích 
organizovaných v  restauracích, společen-
ských sálech a při prodejních zájezdech) byl 
zřízen systém spotřebitelského ombudsma-
na. Tuto službu zajišťují živnostenské úřa-
dy ve spolupráci s nevládními neziskovými 
organizacemi a spočívá zejména v  pomoci 
spotřebitelům domoci se efektivně, rychle  
a bezplatně svých práv, poškozených za užití 
nekalých obchodních praktik prodejců, kteří 
občanům nutí ke koupi zboží, které ve sku-
tečnosti nepotřebují a v mnohých případech 
se jedná o zboží značně předražené. 

Postižení spotřebitelé se mohou obracet 
se svými žádostmi na odbor Obecní živnos-
tenský úřad v Holešově, Masarykova 628 ve 
dnech pondělí až pátek. 

Ing. Jitka Martínková
vedoucí ObŽÚ

réva vinná
plíseň révy (Plasmopara viticola)

Plíseň révy způsobuje houba Plasmoparara 
viticola. Ta přezimuje ve formě oospor v  pletivu 
napadených listů a v  půdě. Od počátku zralosti 
oospor (teplotní suma splněna v  první dekádě 
května) může dojít při splnění podmínek (nejméně 
10 mm srážek za 24 hod., průměrná denní teplota 
neklesne pod 13 °C a minimální teplota pod 8 °C) 
k prvním primárním infekcím. Ohroženy jsou pře-
devším níže položené části výsadeb a uzavřené lo-
kality. Přestože nebyly zatím zjištěny první výskyty 
onemocnění a chladnější počasí limitovalo splnění 
podmínek primárních infekcí, provádí se v období 
krátce před květem nebo na začátku kvetení, kdy 
nastupuje období vysoké vnímavosti květenství  
k infekci, plošné ošetření porostů.

Pro první ošetření upřednostněte některý  
z kontaktních, preventivně působících fungicidů.  Za 
vhodných podmínek pro šíření (obvykle po odkvě-
tu) a při prvním výskytu zvolíme kombinované fun-
gicidy a pro poslední ošetření měďnaté přípravky.    

Hálčivec révový (Calepitrimerus vitis)
Jsou zjišťovány plošně střední až silné výskyty 

tohoto škůdce. Hálčivec je původcem kadeřavosti 
révy vinné. Způsobuje, že na čepelích mladých listů 
vznikají světlezelené až žlutozelené neohraničené  
skvrny, jejichž středy často nekrotizují, listy kadeří 
a poškozená květenství sprchávají. Silně poškozené 
listy a květenství mohou i zasychat.  

Při pravidelných výskytech nebo pokud dojde 
k přemnožení, je doporučováno jarní ošetření při 
rašení nebo těsně po vyrašení révy. Dále je doporu-
čeno opakované ošetření silně napadených poros-
tů, jestliže je na jaře zjištěno 70–100 roztočů, v létě 
a na podzim víc než 220 roztočů na 1 list metodou 
vytřepávání listů v lihu. Hodnotí se 50 listů z výsad-
by tak, aby byl zajištěn průměrný vzorek.

Jádroviny
strupovitost jabloní a hrušní (Venturia inaequalis)

Pokračujeme v ošetřování dle momentálního 
vývoje počasí.

BramBor
plíseň bramboru (Phytophtora infestans)

Toto onemocnění způsobuje houba Phytophto-
ra infestans. K primárnímu napadení dochází z in-
fikovaných hlíz. Projevuje se hnědnutím a odumí-
ráním listů na vegetačních vrcholech.  Sekundární 
infekce se objeví nejdříve na spodních listech, kde 

signalizační zpráva státní rostlinolékařské správy
se drží nejdéle voda. Žluté, rychle hnědnoucí až čer-
nající skvrny na listech začínají většinou od okrajů 
listů. Za vlhka se na spodní straně napadených listů 
objevuje šedobílý plísňový povlak sporangioforů  
a sporangií. Postupně se onemocnění šíří po celé 
rostlině a napadeny bývají i stonky a hlízy.

Po dešťových srážkách v  uplynulých dnech  
a vhodné teplotě (18–20 °C) nebo na zavlažova-
ných porostech vzniká nebezpečí výskytu plísně 
bramborové. Nejvíce jsou ohroženy porosty v rizi-
kových lokalitách, to je tam, kde se udržuje vyšší 
vzdušná vlhkost a zvláště pokud jsou rostliny zapo-
jeny v řádcích. Při vlhkém počasí je nutno ošetření 
po 7–10 dnech opakovat, pozor však na dodržení 
ochranné lhůty, která je uvedena na etiketě pří-
pravku. Současně je možno přidat některý z asi 20 
povolených insekticidů proti mandelince brambo-
rové, jejíž líhnutí začalo minulý týden.

Zelenina
plíseň rajčete (Phytophtora infestans) na rajčeti

Patogen způsobuje nepravidelně velké šedo-
zelené vodnaté skvrny, převážně lokalizované na 
okraji listů. Později dochází k zasychání skvrn i ce-
lých listů. Za vlhka lze na spodní straně listů najít 
šedavý povlak sporangioforů a sporangií. Houba 
napadá i nezralé plody, kde se projevuje zpočátku 
světlehnědými a později tmavými skvrnami. Po-
vrch napadených částí je nerovný, vrásčitý a pevný.

Onemocnění se šíří za deštivého počasí a stří-
davých teplot.  

plíseň česnekovitých
(Peronospora destructor) na cibuli

Toto onemocnění se projevuje velkými šedo-
zelenými až žlutozelenými difúzními skvrnami a za 
vlhka s šedým povlakem sporangioforů na listech  
a květních stvolech. Napadené listy a stvoly se lá-
mou a usychají. Onemocnění se šíří za vlhka a niž-
ších teplot (10–12 °C). 

plíseň dýňovitých (Pseudoperonospora cubensis) 
na okurce

Houba napadá listy, kde se objevují světlezele-
né až žlutozelené skvrny ohraničené žilnatinou. Za 
vlhka lze najít na spodní straně šedočerný povlak 
sporangioforů a sporangií. Skvrny postupně zasy-
chají a může dojít k úhynu celých rostlin.

Choroba se šíří za deštivého počasí, vlhka  
a vyšších teplot. U všech plísní ošetřujeme preven-
tivně v  7–14denních intervalech dle infekčního 
tlaku. Zpočátku se doporučují používat kontaktní 

přípravky. Naopak při silném infekčním tlaku sys-
témové přípravky, které kromě preventivního mají 
i kurativní účinek. Před sklizní si musíme dát pozor 
na ochranou lhůtu daných přípravků.

oBilniny
růžovění klasů pšenice (Fusarium spp.)

Toto onemocnění způsobuje více druhů pato-
genních hub, které napadají obiloviny a jejich hlav-
ní škodlivost je v produkci mykotoxinů nebezpeč-
ných pro zdraví lidí i zvířat. Dále dochází k redukci 
počtu zrn v  klase a u osiva se snižují parametry 
osivářské kvality. Na napadených rostlinách se fu-
zariózy projevují zbělením klasu (při časném na-
padení), pokrytím klasu narůžovělými konidiemi, 
zahnědlými okraji pluch a na nejhornějších listech 
typickými žlutými skvrnami. Napadení klasu pod-
porují četné deště, hlavně po vymetání klasu, kdy 
dochází ke kvetení.

Chemické ošetření se provádí při kvetení ně-
kterým z registrovaných přípravků.
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našla se štěňata
V obci Prusinovice se našla dvě štěňata kří-
žence retrívra. Hledáme pro ně majitele, pej-
sci jsou dobře udržovaní a poslušní, vyrůstali 
s  největší pravděpodobností spolu. Kontakt 
na obecní úřad: Květa Smolková, starostka, 
ObÚ Prusinovice, tel.: 573 386 125.

Dne 21. 5. 2013 uspořádala MP Holešov, jme-
novitě strážníci Jaroslav Nedbal a Pavel Šín, dětské 
dopoledne ve školce v Martinicích pro tamní a pří-
lepskou školku. Akce se zúčastnilo asi 50 dětí.  Pro 
děti bylo k vidění vozidlo MP Holešov a jeho veške-
ré vybavení: jak přístroj na vidění v noci, tak třeba 
neprůstřelná či reflexní vesta a další. Strážníci MP 
udělali dětem krátkou přednášku o práci strážníka. 
Dále pak bylo k vidění sanitní vozidlo DZS Holešov 
- Kroměříž, ve kterém děti viděly nosítka na převoz 
pacientů a další vybavení a nechyběl výklad řidiče  
a dvou šikovných zdravotnic.

strážníci městské policie dětem
Děti si mohly vyzkoušet např vakuovou mat-

raci či nácvik dýchání z úst do úst. Na dalším sta-
novišti byl k vidění hasičský speciál a dva členové 
hasičské jednotky města Holešov, kde se děti také 
dozvěděly mnoho užitečných věcí o jejich práci. A 
na posledním stanovišti bylo vozidlo Policie ČR, 
kde dva zkušení policisté dětem prozradili něco 
ze své práce a samozřejmě ukázali vybavení jejich 
vozidla. Všechny děti byly tímto nadšeny a nebylo 
možno je z aut dostat ven. Když tam bylo tolik věcí, 
které je zajímaly.

Jaroslav Nedbal

poZvánka na tRaktoRiádU
sobota 22. 6. ve 14.00 hodin

prusinovice - pod váhou

poZvánka
na oslavy 100. výročí založení sboru 
dobrovolných hasičů v ludslavicích. 
sobota 6. července 2013, začátek 
v 7.00 hod. celodenní program.

další pejsek 
bez domova
Je k mání na obci v Ludslavicích, kde je 
ubytován již tři týdny a čeká zde na nové-
ho páníčka. Případnému zájemci starosta 
pejska rád daruje společně s pytlem gra-
nulí. Kontak na obec Ludslavice – starosta 
Miroslav Konečný, tel. 573 398 110; e-mail:  
ou@ludslavice.cz  

ples pRincŮ a pRinceZen
Holešov (JZ) – Sdružení Děti fitness aneb 

Sportem proti drogám ve spolupráci se SVČ 
TYMY Holešov a dalšími partnery uspořádalo  
v neděli 9. června v zahradách zámku ples princů 
a princezen. Nejen pro děti, které rodiče vystrojili 
do kostýmů princů a princezen, byl připraven zá-
bavný program. Ale pouze ty se mohly zúčastnit 
mnoha soutěží o věcné ceny, poháry a medaile. 
Vybraná královská komise hodnotila vystoupení 
hned v několika věkových kategoriích. Vrcholem 
programu byla volba krále a královny.  

slavnostní vyŘaZení 
matURantŮ

Holešov (JZ) - Téměř osmdesátka maturan-
tů - absolventů SPŠ A VPŠ v Holešově převzala  
z rukou představitelů školy a města Holešova své 
maturitní vysvědčení s přáním úspěchů v dalším 
profesním i osobním životě. Tento velmi slavnost-
ní akt se uskutečnil v pátek 7. června v sala terreně 
holešovského zámku. Vyznamenáni a oceněni byli 
studenti s vynikajícím prospěchem nebo také ti, 
kteří se jinak aktivně a nad rámec svých školních 
povinností podíleli na dalších činnostech v zájmu 
své mateřské třídy a školy.     
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přílepy (JZ) – Již třináctý ročník festivalu 
country, folkové a trampské muziky přivítal své 
návštěvníky v sobotu 1. června v zámeckém parku 
v Přílepích. Přestože si pořadatelé s programem,  
výběrem kapel i přípravou zázemí festivalu  letos 
dali velkou práci, jejich úsilí, ostatně tak, jako i na 
jiných venkovních akcích pořádaných o  prvním 
červnovém víkendu, jim kazilo deštivé počasí. 
Skalní trampy a jejich příznivce to ale neodradilo. 
Vždyť při dobré muzice, partě kamarádů, kousku 
dobrého ovárku právě vytaženého z kotle, grilova-
né klobáse, pivu a jiných tekutinách nutných pro 
zahřátí bylo v údolí zahrady zámku jistě příjemně. 

přílepské Békal již po třinácté
Navíc přístřeší před deštěm poskytovalo počet-
né stanové městečko a teplo táborový oheň. Ke 
cti pořadatelů je třeba přidat, že vstupné na tuto 
celodenní akci bylo symbolických padesát korun  
a ještě pro každého káva zdarma. Jak nám řekl 
jeden z hlavních pořadatelů festivalu zvaný Rebel 
– „Když přijde návštěva do domu, také jí přinej-
menším uvaříte čaj nebo kávu, tak proč ne tady  
u nás. Alespoň se tu každý cítí jako náš host.“ 
Odhadem si do Přílep přišlo „zabékat“ a pobavit 
se 150–200 návštěvníků. Závěr programu patřil 
country bálu a skvělé holešovské kapele Texas. 
Velký dík patří všem sponzorům. 

Základní kámen festivalu byl položen v roce 
2000 na zahrádce dnes již neexistující  přílepské 
hospody. 

Zakladateli festivalu pak byli kamarádi 
z trampské osady Pýšov – Přílapy se šerifem Re-
belem. Další ročníky se pak konaly v areálu mysli-
vecké střelnice v Přílepích. Úroveň festivalu rostla 
a v roce 2006 byl přesunut do areálu zámeckého 
parku v Přílepích. Pořádání festivalu se od tohoto 
roku ujalo občanské sdružení „Přílepský kulturní 
spolek“ a z  rozpadající se trampské osady zůstal 
pouze Rebel, který dodnes stojí v  čele festivalu 
s poučníkem Mirou.              

Rymice 
poZvánka
22. 6. oslavy 120 let školy a 660 let obce 
rymice – areál oÚ + škola

Budova základní školy byla postavena 
v  samotném závěru 19. století. Rozkládá 
se ve středu obce nedaleko kostela. Výuka 
v této škole probíhala nepřetržitě od její-
ho otevření až do roku 1981, kdy z moci 
úřední byla zrušena. Od tohoto roku po 
celých 10 let musely děti z vesnice dojíž-
dět do Holešova. Po změnách, které v naší 
společnosti proběhly na podzim roku 
1989, dochází z rozhodnutí občanů k od-
loučení od Holešova. Bylo zvoleno zastu-
pitelstvo obce a to se v roce 1991 rozhodlo 
k důležitému kroku – znovu zahájit výuku 
v základní škole.

7. 7. seTkání mUZikanTů rymice 
2013 – 9. ročník – areál u obecního úřadu

2. 8. posezení s důchodci – areál oÚ

3. 8. sportovní turnaj ulic 
– hřiště TJ sokol

25. 8. Hodové odpoledne – areál oÚ

13. 9. Štafetový běh rymicemi  

Už rostou…
Holešov (JZ) - První vlaštovkou  Holešovana To-

máše Nesrsty je krom dalších jedlých hub, které nám 
ukázal ve svém košíku, tento obrovský pravák, který, jak 
nám řekl, našel v Přílepích nad Hadovnou ve smíšeném 
lesíku u cesty.  

Foto jsme pořídili v neděli  9. června v Holešově. 
Hřiby se vydal hledat se svým otcem a bratrem, který 
údajně na Rusavě také našel pořádnou nadílku. Takže, 
„hřibaři“, vydejte se do lesa, už rostou.  
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kUltURa

Holešov – Milovníci klasického a energic-
kého jazzu si přišli na své na posledním koncertu 
jarní série 4. ročníku hudebního festivalu Musica 
Holešov. Ten pod názvem Pocta Claude Bollingo-
vi II. uvedl opět klavírní mistr, Holešovan Karel 
Košárek a uskutečnil se opět v překrásných prosto-
rách velkého sálu holešovského zámku v nedělní 
podvečer 2. června. Publiku se představila čtveři-
ce virtuosů Petr Pomkla – flétna, Josef Hanák – 
kontrabas, Ctibor Bártek – bicí a Karel Košárek – 
klavír, přičemž hlavní hvězdou večera byl flétnista 
Petr Pomkla. V programu koncertu zazněly pře-
devším skladby francouzského skladatele, aran-
žéra, pianisty a dirigenta Claude Bollinga a písně 
Raymonda Guiota, předního francouzského flét-
nisty, skladatele a aranžéra. Bolling se již ve svých 
čtrnácti letech začal zabývat jazzem. Koncertoval 
a nahrával s  předními osobnostmi jazzu a jako 
vynikající aranžér spolupracoval např. s  Mireille 
Mathieu, Lizou Minelliovou a Brigittte Bardoto-
vou. Za svou skladatelskou tvorbu Bolling něko-

Jarní koncertní řadu festivalu mUsica 
uzavřel jazzový koncert

ní v Brně, dále studoval u předních pedagogů ve 
Francii, Nice, Zürrichu. Jako sólista či komorní 
hráč vystupoval v  mnoha zemích světa. Nyní je 
pedagogem na Konzervatoři Evangelické akade-
mie v Olomouci.

Josef Hanák – studoval na Konzervatoři Brno 
obor kontrabas, poté pokračoval ve studiu na 
JAMU. Téměř čtvrt století byl sólistou brněnské 
Janáčkovy opery. V  současné době působí jako 
sólo kontrabasista v  orchestru Janáčkovy opery 
Národního divadla v  Brně. Na mnoha místech 
působil rovněž jako operní sólista. V  roce 1974 
založil společně s Petrem Ulrychem skupinu Javo-
ry a deset let byl jejím vedoucím.

Ctibor Bártek – v  současné době působí 
jako vedoucí oddělení bicích nástrojů a cimbálu 
na Konzervatoři Brno. Hru na bicí vystudoval na 
konzervatoři a JAMU v Brně. Koncertuje a natáčí 
pro divadla, rozhlas i televizi a spolupracuje s ce-
lou řadou komorních uskupení z  oblasti vážné 
hudby, soudobé hudby, jazzu atd. Účinkoval v celé 
řadě zemí Evropy a Ameriky.

JZ

likrát získal Grand Prix 
du Disque. Francouzský 
flétnista Guiot se celý 
život aktivně věnuje jaz-
zové hudbě a spolupra-
coval s  řadou předních 
jazzových hudebníků, 
např. s  Quincy Jonesem 
atd.  Přestože Bollingovy 
suity pro flétnu a klavír 
jsou určeny především 
„klasické“ flétně a „jaz-
zovému“ klavíru, styl, 
jakým jsou psány, nabí-
zí možnost doplnit hru 
kontrabasem a bicími. Proto Karel Košárek pozval 
do Holešova kontrabasistu Josefa Hanáka a bube-
níka Ctibora Bártka. Tento energický jazz byl jistě 
pro všechny posluchače nevšedním hudebním zá-
žitkem a příjemnou tečkou za jarní částí festivalu 
Musica Holešov. Další podzimní část proběhne 

v období od 26. do 29. září. 
Pozvánku přineseme v srp-
novém vydání Holešovska 
a na webových stránkách 
Městského kulturního stře-
diska Holešov.

O hudební a profesio-
nální dráze a kariéře Hole-
šovana Karla Košárka jsme 
již psali. Přinášíme tedy 
několik základních infor-
mací o jeho kolezích z po-
sledního jarního koncertu:  

Pavel Pomkla – ab-
solvoval hru na flétnu na 
konzervatoři a Janáčkově 
akademii múzických umě-

V  dubnu loňského roku otevřelo Městské 
informační centrum (MIC) svoji provozov-
nu nově v  prostorách zámku Holešov. Tímto 
přestěhováním se přiblížilo více turistům a ná-
vštěvníkům města, kteří ve většině případů zamíří 
právě na zámek, ať už za poznáním, či kulturou. 
Že se jednalo o krok vpřed, ukazuje mimo jiné  
i samotná statistika návštěvnosti, která oproti 
roku 2011 výrazně vzrostla. V roce 2012 navštívilo 
informační centrum téměř padesát tisíc osob, ze 
zahraničních klientů se pak nejvíce jednalo o slo-
venské, německé a britské turisty. 

Centrum však neslouží pouze turistům,  
i když je to jeho hlavním posláním. V nabídce slu-
žeb si na své přijdou i občané města, ať už se jedná 
o prodej vstupenek, kopírování, faxování, veřejný 
internet, či služby cestovní agentury a směnárny. 
Zakoupit zde můžete nově také zahraniční jíz-

městské informační centrum vstoupilo 
do druhé zámecké sezóny

denky Student Agency či objednat výlep plakátů  
v Holešově. Od května je v  prostorách centra 
možnost bezplatného Wi-Fi připojení. 

Celoročně MIC zajišťuje provoz turistické 
ubytovny Kovárna, která se nachází v  historic-
ké budově tzv. Zemanovy kovárny ze 17. století. 
V  letní turistické sezóně pak centrum funguje 
současně jako pokladna zámku. Zájemci zde tedy 
zakoupí vstupenky jak na prohlídkové okruhy, tak 
na veškeré výstavy konané v Zámecké galerii. Od 
letošního roku je nabídka rozšířena také o prodej 
kombinovaného vstupného, které návštěvníkům 
zámku, židovské synagogy a muzea kovářství na-
bízí zajímavé slevy.

Ani v  zimních měsících však naše centrum 
nezahálí. Zejména začátek roku je obdobím ve-
letrhů a odborných konferencí, jichž se MIC 
pravidelně účastní a propaguje město Holešov  
i za hranicemi regionu. V roce 2013 prezentovalo 

město na veletrzích Regiontour Brno, Slovakia-
tour Bratislava a ForBikes Praha. Ve spolupráci 
s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy 
se spolupodílí na tvorbě propagačních materiálů 
východní Moravy a regionu Kroměřížsko. Spolu-
pracuje s ostatními IC v regionu i kraji, s agentu-
rou Czechtourism i Asociací informačních center 
České republiky. V  současné době se holešovské 
informační centrum připravuje na zavedení jed-
notné klasifikace dle kritérií agentury Czechtou-
rism a A.T.I.C., která by měla vejít v platnost v let-
ních měsících tohoto roku. 

A co čeká MIC ve druhé zámecké sezóně? 
Kromě zmíněných kombinovaných vstupenek zde 
bude možné zakoupit vstupenky na ústřední vý-
stavy Zámecké galerie: obrazy žáků Julia Mařáka 
„Moravští krajináři“, fotografie mladého umělce 
Kryštofa Vaňka či expozice žárovek a veřejného 
osvětlení „Budiž světlo!“.  >>>
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>>> Klienti jistě také ocení nové internetové 
stránky, které se již nyní intenzivně připravují. 
Nové budou jak samostatné stránky informačního 
centra, tak portálu www.holesov.info. Oboje by se 
měly v novém kabátě spustit v létě a jejich hlavní 
prioritou bude zpřehlednit návštěvníkům veškeré 
informace týkající se našeho města a společenské-
ho dění.

Nejen turisté, ale i občané si v MIC rovněž 
mohou zakoupit hezké upomínkové předměty, 
nejrůznější publikace místních a regionálních 
autorů či vyzvednout turistické prospekty. Pokud 
právě i vy hledáte tipy na výlety či dovolenou, 
přijďte k nám!

Na vaši návštěvu se těší pracovnice MIC

oTevírací doBa:

provozní doba duben–říjen listopad–březen

Pondělí 8.00–18.00 8.00–18.00

Úterý 8.00–18.00 8.00–18.00

Středa 8.00–18.00 8.00–18.00

Čtvrtek 8.00–18.00 8.00–18.00

Pátek 8.00–18.00 8.00–18.00

Sobota 8.30–17.00 8.30–16.00

Neděle 8.30–17.00 zavřeno

kontakt: Městské informační centrum, nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov
Tel.: 571 160 890, tel./fax: 573 395 344, e-mail. mic@mks.holesov.cz
Více informací a výčet veškerých poskytovaných služeb naleznete na www.holesov.info

moravští krajináři - žáci Julia mařáka, ta-
kový je název výstavy obrazů českých krajinářů 
Romana Havelky, Aloise Kalvody a Stanislava Lol-
ka, kterou 6. června 2013 otevírá Městské kulturní 
středisko Holešov ve své Zámecké galerii. Jedná se 
o nejzásadnější výstavní událost této sezony. Výsta-
va trvá do 29. září 2013 v sálech zdejšího barokního 
zámku.

Výstava je instalována ve třech sálech a pre-
zentuje více než osmdesát obrazů zapůjčených ze 
sbírek českých a moravských státních galerií včetně 
Národní galerie v Praze. Několik obrazů bylo za-
půjčeno také ze soukromých sbírek. Do Holešova 
se tak například podařilo dostat Kalvodovy obra-
zy Cesta a Nad Berounkou, které jsou excelentní 
ukázkou autorovy tvorby ovlivněné secesním sym-
bolismem, nebo ceněné práce větších formátů Ro-
mana Havelky či Lolkova díla nejvíce inspirovaná 
impresionismem. Pozornost veřejnosti ovšem be-
zesporu hned v úvodu výstavy přitáhne obraz Vrba 
samotného Julia Mařáka. 

Expozici ve čtvrtém sále doplní projekce do-
kumentu, který o tvorbě a životě Julia Mařáka na-
točila Česká televize. 

Roman Havelka, Alois Kalvoda a Stanislav 
Lolek patří mezi známé a vyhledávané české kra-
jináře přelomu 19. a 20. století, kteří měli stejného 
učitele, Julia Mařáka, a prošli jeho slavnou krajinář-
skou školou. Všechny tři spojuje moravské rodiště, 
inspirace moravskou krajinou a ovlivnění aktuální-
mi dobovými výtvarnými proudy. U všech tří jsou 
patrné vlivy realismu, secesního symbolismu i v té 

výstava moravští krajináři - žáci Julia mařáka

době tolik skloňovaného fran-
couzského impresionismu, který 
ovšem přejímali každý svým oso-
bitým způsobem.

Havelka, Kalvoda a Lolek 
byli téměř vrstevníci a pojilo je  
i členství ve Sdružení výtvarných 
umělců moravských v Hodoníně, 
které bylo založeno v  roce 1907. 
Pravidelně spolu vystavovali a své 
práce konfrontovali. 

Podobný je také záměr ho-
lešovské výstavy. „Naším cílem je 
ukázat veřejnosti dostupná díla 
těchto autorů a nabídnou srovná-
ní, protože všichni tři jsou beze-
sporu známými a ve sběratelských 
kruzích vyhledávanými krajináři. 
Nesnažíme se o odborně hodnotící 
výstavu, nýbrž o výstavu kulturně 
prezentačního charakteru. Některé 
galerie bohužel nemohly vzhledem 
k vlastním výstavním plánům a zá-
vazkům zapůjčit vše, co jsme poža-
dovali. Přesto i za těchto podmínek 
vznikla výstavní kolekce, která stojí 
za pozornost. Díky naší výstavě se 
k milovníkům umění dostává řada 
obrazů ukrývaných léta v  depozi-
tářích galerií,“ vysvětluje její kurá-
tor, historik a teoretik výtvarného 
umění Jaroslav Pelikán. 

Ambicí Zámecké galerie v Holešově je uspo-
řádat každoročně několik výstav, které se soustředí 
na vybrané soudobé i již nežijící osobnosti české-
ho výtvarného umění. Autoři se přitom vždy snaží  
o unikátní pohled, ať již zvolenou nabídkou, roz-
sahem výstavy, nebo jejím pojetím. Například loni 
si mohla veřejnost v  Holešově prohlédnout přes 
šedesát velkoformátových fotografií Jana Saudka 
a práce Josefa Lady včetně jeho téměř neznámých 
nejranějších prací. 

Mimořádná byla v roce 2009 také výstava Joži 
Uprky. Tento český impresionista, taktéž Mařákův 
žák, je přitom pro Holešov příznačný. Před něko-
lika lety se v  zámeckých depozitářích našlo deva-
tenáct originálních pastelů, které Uprka namaloval 
jako předlohy pro svůj soubor litografií publikova-
ných v roce 1920 pod názvem Kožuchy mužské. 

S holešovským zámkem pravidelně spolupra-
cuje také figuralista, malíř a sochař Boris Jirků, kte-
rý zde má stálou expozici. 

Mgr. Dana Podhajská
holesov.info, www.zamekholesov.cz
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Městské kulturní středisko Holešov zve na 
výstavu Budiž světlo!, která představuje historii  
a vývoj nejrůznějších světelných zdrojů od poulič-
ního osvětlení po výbojky a žárovky. Výstava vznik-
la ve spolupráci s českými a slovenských sběrateli  
a je jedinečná svým rozsahem i zaměřením, protože 
podobný projekt se v českých zemích ještě nekonal. 

Sběratelé přivezli do Holešova to nejzajíma-
vější, co ve svých sbírkách mají. Podařilo se tak 
vystavit kousky, které dokumentují, jak vypadala 
pouliční světla od padesátých let minulého století 
do současnosti. Veřejnost si může také prohléd-
nout, jak se vyvíjely výbojky a žárovky od nejstarší 
uhlíkové varianty z let 1910 až 1915.

další menší výstavy sezony 2013
Expozici doplňují dobové úrazové plakáty 

z dvacátých let 20. století.
Výstava Budiž světlo! je zařazena do prohlíd-

kového okruhu holešovským zámkem. Lze ji však 
navštívit i samostatně. Trvá do 8. září 2013.

Na holešovském zámku se souběžně kona-
jí také další malé výstavy - slavné vily Zlínské-
ho kraje (do 29. 9.) a Fotografie z Usa - Západ  
a národní parky cestovatele Miroslava Piláta (do 
18. 9.). Doplňuje je stálá expozice velkých formátů 
malíře Borise Jirků.

Mgr. Dana Podhajská
PR manager

www.holesov.info, www.zamekholesov.cz

novinkou letošní turistické sezony v Hole-
šově je kombinované vstupné. Výhodné zlevnění 
propojí všechny tři památky, které jsou ve správě 
Městského kulturního střediska – barokní zámek 
Holešov, Malé muzeum kovářství a Šachovu sy-
nagogu. První okruh s  názvem Za třemi hole-
šovskými poklady spojuje prohlídkový okruh 
holešovského zámku, Šachovu synagogu a Malé 
muzeum kovářství (140 Kč/70 Kč). Druhý okruh 
ve znamení erbů a hvězdy davidovy spojuje 
zámek a synagogu (120 Kč/60 Kč) a třetí okruh 
v zámku a v podzámčí propojuje zámek a muze-
um kovářství (80 Kč/40 Kč).

Zámecká galerie nabízí kromě velkého vý-
stavního projektu Moravští krajináři – žáci Julia 

novinky turistické sezony 2013 v Holešově
Mařáka a snímků dětského fotografa Kryštofa 
Vaňka další menší výstavy. 

Expozice Budiž světlo! představuje historii 
a vývoj nejrůznějších světelných zdrojů od po-
uličního osvětlení po výbojky a žárovky. Výstava 
vznikla ve spolupráci s českými a slovenských sbě-
rateli a je jedinečná svým rozsahem i zaměřením, 
protože podobný projekt se v českých zemích ještě 
nekonal. 

Sběratelé přivezli do Holešova to nejzajíma-
vější, co ve svých sbírkách mají. Podařilo se tak 
vystavit kousky, které dokumentují, jak vypadala 
pouliční světla od padesátých let minulého století 
do současnosti. Veřejnost si může také prohléd-
nout, jak se vyvíjely výbojky a žárovky od nejstar-
ší uhlíkové varianty z  let 1910 až 1915. Expozici 

doplňují dobové úrazové plakáty z  dvacátých let 
20. století.

Výstava Budiž světlo! je zařazena do prohlíd-
kového okruhu holešovským zámkem. Lze ji však 
navštívit i samostatně. Trvá do 8. září 2013.

Další je výstava slavné vily Zlínského kraje 
(do 29. 9.) a Fotografie z Usa – Západ a národní 
parky cestovatele Miroslava Piláta (do 18. 9.). 

v den konání Holešovské regaty 22. června 
2013 bude vstupné do všech objektů a na všech-
ny výstavy městského kulturního střediska s pa-
desátiprocentní slevou. 

Mgr. Dana Podhajská
PR manager

www.holesov.info. www.zamekholesov.cz
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víkend otevřených 
zahrad 2013 v Holešově

Tato akce, která vznikla ve Velké Británii, probíhá vždy během druhého 
červnového víkendu. V České republice letos proběhl již 4. ročník, který orga-
nizují Průvodce parkem, o. s. ve spolupráci se Společností pro zahradní a kra-
jinářskou tvorbu, o. s. a Národním památkovým ústavem. Smyslem je otevírat 
běžně nepřístupné zahrady a těm ostatním, které jsou běžně přístupné, dávat 
novou dimenzi poznání. Prostřednictvím především komentovaných prohlí-
dek, ale i jiných programů je hlavním úkolem oživit zájem lidí o tyto plochy. Do 
letošního ročníku se zapojilo přes sto historických zahrad a parků. Organizáto-
rem komentované prohlídky zámeckého parku v Holešově se stal Vlastivědný 
kroužek v Holešově, který oslovil Ing. Pavlu Pšejovou, pracovnici Odboru pro 
životní prostředí Městské úřadu Holešov, která má péči o park ve své pracovní 
náplni. Během hodinové procházky se od ní okolo třiceti účastníků akce do-
zvědělo mnoho zajímavého nejen o historické podobě zahrady, její kompozici  
a postupném vývoji, ale i o současné ochraně a plánech jejího budoucího rozvoje.

Za Vlastivědný kroužek v Holešově Mgr. Ondřej Machálek

Holešov (JZ) – Májka na holešovském ná-
městí, kterou zde postavila místní KDU-ČSL ve 
spolupráci s římskokatolickou farností, byla v so-
botu 25. května odpoledne slavnostně skácena.  
Počasí toho dne bylo velmi proměnlivé, ale nako-
nec se přece jen umoudřilo, a dovolilo tak připravit 
zázemí tohoto příjemného společenského odpole-
dne. Moderátorem akce a jedním z hlavních orga-
nizátorů byl předseda místní KDU-ČSL Ing. Pavel 
Karhan. Ten zahájil program, přivítal přítomné 
a popřál všem dobrou zábavu. Pro děti byly při-
praveny různé dovednostní soutěže. Odměněny 
byly sladkostmi a vysvědčením – diplomem. Pro 
hladové a žíznivé byly k mání párky v rohlíku, li-
monáda, čepované pivo. Nechybělo ani dobré víno 
z  vinotéky Šenkyřík a skvělá káva. Tyto všechny 
požitky byly okořeněny písničkami dechové kapely  

májka na náměstí slavnostně skácena
Žopanka. Děti dováděly ve skákacím hradu a na 
velké trampolíně. Všichni se mohli povozit na 
vlečce tažené koňským spřežením pana Louč-
ky z Holešova. Asi po hodině dobré zábavy, kdy 
bouřkové mraky nad Holešovem začaly opět vy-
padat hrozivě, se ujal moderování spolu s  Oldři-
chem Rektoříkem děkan místní farnosti P. Jerzy 
Walczak. Společně povolali dva profesionální dře-
vorubce s motorovými pilami. Nakonec ale museli 
ukázat své umění a májku pokácet takzvanou pi-
lou „břichatkou“. Dílo se podařilo, májka padla za 
zvučných tónů kapely. Chumel dětí z ní očesal kre-
pové kytky a fáborky a zábava pokračovala dalším 
programem a soutěžemi i pro dospělé. Prvními 
soutěžícími v řezání kmenu na čas byli Otec děkan 
a Pavel Karhan. Na tuto povedenou společenskou 
událost budou jistě všichni vzpomínat, především 

děti, které se zde skvěle pobavily. KDU-ČSL obno-
vila v Holešově pěknou tradici, kterou především 
mládež v okolních vesnicích stále dodržuje. 

Stavění a následné kácení májky je velmi 
starý pohanský rituál. Na Valašsku a Slovácku 
spojený s  různými furiantskými zvyky. Nejen 
tance, pitky a nadbíhání děvčatům čeká mláden-
ce při májových veselicích. Jejich úkol je náročnější  
a někdy při něm jde dokonce i o zdraví. Na májku 
si totiž zpravidla dělají zálusk přespolní. Podaří-li  
se jim zdobenou špici uloupit, znamená to pro 
místní převelikou ostudu, která se s nimi táhne až 
do příštího května. Pro lupiče pak májka znamená 
cennou trofej, kterou mohou draze prodat zpátky. 
Platí se vínem, slivovicí, penězi. Proto se na návsi 
musí držet stráž. A to každý den až do konce měsí-
ce. Dnes sice chasa mnohde už zkouší modernější 

metody. Třeba do dvou 
tří metrů májku pobijí 
ocelovými pláty, aby lu-
piči nemohli na strom 
tak lehce vyšplhat anebo 
jej rovnou porazit. Ani 
to však stoprocentně ne-
zabírá. Třeba ve Vsetíně 
před pár lety májku uře-
zali hasiči. Přímo před 
radnicí a pod okny měst-
ské policie. Ocel neocel. 
Nepomohly ani kamery 
bezpečnostního systému. 
Strážníci tehdy museli 
ztracenou májku vykou-
pit. Jak jinak než lahví 
pravé valašské slivovice. 
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Zámecká galerie v  Holešově otevírá 13. 6. 
výstavu malého Mozarta ve světě soudobé české 
fotografie, sedmiletého Kryštofa Vaňka. Snímky, 
kterými chlapec v poslední době dobývá svět, tak 
budou poprvé vystaveny v rodném městě. Projekt 
představí padesát velkoformátových fotografií z 
Irska a severní Moravy a na pětadvaceti drobněj-
ších fotkách průřez tvorbou od tří let. Výstava je 
rozložena do tří sálů, v prvních dvou visí fotogra-
fie, ve třetím poběží dokument natočený o malém 
tvůrci. Fotografie z Irska odrážejí pohled, jakým 
Kryštof vidí tamější národní parky, a na sním-
cích z Moravy jsou zachyceny jesenické vulkanity, 
okolí Slezské Harty a město Bruntál. „Snažíme 
se podporovat holešovské umělce a Kryštof si 
s  ohledem na svou tvůrčí plodnost takovou vý-
stavu v rodném městě zaslouží,“ říká ředitel MKS 
Holešov Pavel Chmelík. Podle kurátora výstavy, 
šéfa zdejší Zámecké galerie Vratislava Brázdila, 
je na Kryštofových snímcích obdivuhodná kom-
pozice a autorova schopnost dívat se na svět přes 
hledáček fotoaparátu. „Je důležité si uvědomit, že 
neposuzujeme práci dospělého člověka, ale dítě-
te,“ dodává. Kryštof Vaněk chodí s  fotoaparátem 
na krku od dvou let. Tehdy dostal od rodičů ne-
funkční fotoaparát jen tak na hraní a napodoboval 
to, co u nich viděl. První skutečné snímky udělal 

talentovaný sedmiletý kryštof vaněk 
vystavuje své fotografie v rodném městě

asi o rok později a dnes pracuje s 
vlastní zrcadlovkou. Kompozice si 
vytváří sám a nejraději má západy 
slunce. „Líbí se mi to, co v hledáčku 
vidím a že mi pak ten obrázek zů-
stane a můžu si ho znovu prohléd-
nout. Fotím stejnou věc vícekrát, 
ale pokaždé je jiná,“ odpovídá sym-
patický prvňáček na otázku, proč 
ho fotografování baví. Rodiče syna 
podporují, ale jak otec podotýká, 
neusměrňují. Kryštof má totiž na 
to, co vytváří, svůj názor a dokáže si 
svůj pohled na věc obhájit. Fotogra-
fuje stále, nejvíce přírodu, ale stativ 
používá zřídka. Zvládá jednoduché 
práce v editačních programech od 
odbarvení fotografie přes tónování, 
ořezy, korekci až po tvorbu jednoduchých koláží. 
Kryštof Vaněk už vystavoval v  mnoha českých 
městech a jednou i v  irském Dublinu. Zvykl si i 
na zájem médií, která se o blonďatého kluka z Ho-
lešova začala nejvíc zajímat poté, co se stal loni 
v září hostem Jana Krause v jeho show. Populari-
ta mu přitom otevírá různé možnosti, Kryštof se 
například brzy podívá do znovuobjevených Čer-
notínských jeskyní na Hranicku, ve kterých sto 

let nikdo nebyl, a může si vyfotografovat, co bude 
chtít. Uplynulý víkend strávil s  rodiče v Českém 
Krumlově na největším evropském fotofestiva-
lu Open Air FOTO. Zároveň zde byla zahájena 
dražba jeho fotek, jejíž výtěžek věnují Vaňkovi 
na pomoc místům postiženým povodní. Výstava 
fotografií Kryštofa Vaňka trvá v Zámecké galerii 
v Holešově do 29. 9. 2013.

Mgr. Dana Podhajská 
PR manager

Holešov – Historicky první ročník holešov-
ského Gulášfestu, okořeněný hudbou, zábavou  
a dobrým jídlem, proběhl v  prostorách zámec-
ké zahrady v sobotu 1. června a provázelo jej ne 
zrovna příznivé počasí. Pořadateli byli Městské 
kulturní středisko Holešov a firma JOSPO a. s. 
Hlavním programem, jak již samotný název akce 
napovídá, byla soutěž v uvaření nejlepšího kotlí-
kového guláše. 

I přes občasné dešťové přeháňky se skalní 
návštěvníci a milovníci dobrého jídla a zábavy ale 
nenechali odradit a plnými doušky užívali nabíze-
nou krmi spolu se třiceti druhy pivních speciálů 
i doprovodný program. Ten byl velmi pestrý, aby 
uspokojil malé i dospělé návštěvníky. V celém are-
álu parku tak panovala příjemná nálada. V nabídce 
bylo celkem 15 druhů guláše, mezi nimi například 

Zámecký gulášfest novou holešovskou tradicí
pštrosí, staročeský, klokaní. Do sou-
těže samotné, která byla přístupna 
jak amatérům, tak profesionálům, 
se zapojilo devět soutěžních týmů. 
Vařilo se venku v  aleji u vody. Ně-
kteří topili klasicky pod kotlem, jiní 
postavili pícku z cihel, k vidění byly 
i kotlíky na trojnožce. Pro všechny 
platily jednotné soutěžní propozice, 
odborným garantem soutěže byla 
Asociace kuchařů a cukrářů České 
republiky. Porota pod vedením Vác-
lava Formana, předsedy Asociace 
kuchařů a cukrářů ČR, vyhodno-
tila nejlepším kotlíkovým gulášem 
staročeský guláš Juniorského týmu 
AKC ČR. U veřejnosti zvítězil tým 

celkové Hodnocení  

název soutěžících celkem

1 Juniorský tým akc Čr sms 360

2 Jospo s. r. o. - Řeznictví u Krkovičky 348

3 Dobročáci Team 345

4 Pštrosáci 331

5 Restaurace a penzion Brusenka - zaječí 327

6 Restaurace a penzion Brusenka - srnčí 326

7 Hung(a)ry team 323

8 Restaurace a penzion Brusenka - houbový 322

9 Restaurace Myslivna 322

10 Pekelníci pod poklicí 320

11 Restaurace a penzion Brusenka - kotlíkový 309

Dobročáci. Pořadatelé děkují všem návštěvníkům 
a účastníkům soutěže za báječnou atmosféru, kte-
rou se podařilo vytvořit.

Guláš se považuje za maďarskou specialitu. 
Slovo gulyás původně znamenalo pastýř, ale ča-
sem dostalo význam gulyáshús neboli gulášové 
maso, tedy řečeno pokrm připravený pastýřem. 
Dnes gulyás znamená obojí, pastýře i polévku. Tr-
valo až do 19. století, kdy se guláš během zrození 
nacionálního cítění přesunul z  kotlíků do hrnců 
bohatých. Za vlády císaře Josef II. všechno ná-
rodní se stalo důležitým, hlavně maďarský jazyk, 
lidové tance včetně lidových krojů. Maďaři chtěli 
prokázat svoji nezávislost, a to i v  gastronomii, 
takže guláš se stal velice populárním.

JZ  
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Od roku 2008 každoročně na sklonku květ-
na probíhá na stovkách míst v Evropě akce Noc 
kostelů. Farnosti a místní nadšenci zpřístupňují ve 
večerních hodinách nejen katolické, ale i protes-
tantské kostely a další církevní objekty, ve kterých 
pořádají prohlídky i těch běžně nepřístupných 
míst, výstavy, kulturní akce, představení, duchov-
ně zaměřená setkání a spoustu dalších aktivit.  Noc 
kostelů jako jednorázová akce navazuje na projekt 
Otevřené brány, který zpřístupňuje tyto památky  
o víkendech  vždy během celé turistické sezony.

V letošním roce se Holešov zařadil mezi 
najaktivnější pořadatele Noci kostelů. V pátek  

tisíce svíček ozářily holešovské kostely

otevŘené BRány 
v Holešově
od 1. května do 30. září 2013 
Je možné si zdarma prohlédnout s prů-
vodcem kostel nanebevzetí panny ma-
rie spolu s Černou kaplí, kostel sv. anny  
a kapli sv. kříže.
Podrobnější informace na www.farnost.biz 

pozvánka  
do količína a do žop
koliČín 
Pá 12. 7. 2013 – Taneční zábava se skupinou 
PREMIER
So 27. 7. 2013 – Open Fest Količín – 3. ročník 
– 20.00 hod. – sportovní areál
Pá 9. 8. 2013 – Stezka odvahy – 18.00 hod. – 
sportovní areál
So 10. 8. 2013 – Kotlíkování (Gulášfest) – 
sportovní areál
So 24. 8. 2013 – 18. ročník pivní ligy + taneč-
ní zábava MOTUS od 8.00 hod. – areál
Pá 30. 8. 2013 – Hodová taneční zábava
Ne 1. 9. 2013 – Hody: 9.00 budíček; 10.30 
polní mše sv.; 14.00 odpolední zábava

Žopy
Pá 28. 6. 2013 od 15.00 hod. - „Poslední zvo-
nění“ – na návsi (OV)
So 10. 8. 2013 – Zavařeninobraní + Pohádko-
vý les (SDH + MŠ)   

24. května se kolem 18. hodiny otevřely brány 
farního kostela Nanebevzetí Panny Marie, filiál-
ního kostela sv. Anny i farního centra a kaple sv. 
Martina. Všechny objekty byly přímo naplněny 
stovkami svíček, které svým mihotavým světlem 
vytvářely tajemnou atmosféru, odpovídající době, 
kdy byly postaveny a jejich stavitelé a návštěvníci 
neznali elektřinu, a proto si při večerních boho-
službách svítili pouze svíčkami.

Hlavní ale byly desítky akcí konajících se 
díky obětavosti pracovníků a desítek dobrovolníků 
farnosti ve všech objektech. Ve všech třech budo-
vách to byly především komentované prohlídky,  

a to nejen veřejně přístupných interiérů. 
Ve farním kostele tak například mohla 
veřejnost nahlédnout nejen na kůr, ale 
i do zázemí varhan umístěného do pů-
vodních renesančních komůrek ve věži. 
Zájemci si mohli zkusit na varhany i za-
preludovat, kolem varhan byla umístěna 
vtipná výstavka potřeb varhaníků i jejich 
největších nepřátel. V jednotlivých bu-
dovách byly rovněž větší, vážně myšlené 
výstavy – ve farním kostele to byly knihy 
z farní knihovny, z nichž některé patří ke 
vzácným historickým tiskům, ve filiálním 
kostele výstava výtvarných prací dětí i do-
spělých výtvarníků, zabývajících se téma-
tem holešovského svatého Jana Sarkandra, 
v Domě u sv. Martina potom výstava ru-
kodělných prací Klubu umění a řemesel. 
Děti si zde mohly zkusit vyrobit šperky či 

ozdobit svíčky, ve farním kostele potom absolvovat 
pátrací hru. V obou kostelech zahajoval Noc kostelů 
holešovský pán Jan, hrabě z Rottalu ve svém boha-
tém kostýmu, který se zúčastnil i skvělého koncertu 
Holešovského komorního orchestru, využívajícího 
bezchybnou akustiku kostela sv. Anny. Ve farním 
kostele potom mládež z farnosti předvedla divadel-
ní scénku Bratři ze Soluně a návštěvníci se mohli 
občerstvit cukrovím a drobnými lahůdkami hos-
podyň z farnosti. Noc holešovských kostelů potom 
byla zakončena opravdu nádherným vystoupením 
Holešovského chrámového sboru, který ve ztemně-
lém farním kostele Panny Marie Nanebevzaté, jen 
za svitu svíček, zazpíval před půlnocí řadu líbivých, 
rozkošných melodií zpěvů z Taizé, ekumenické ko-
munity žijící v jihoburgundské vesničce ve Francii. 
Každá píseň byla komentována krátkým duchov-
ním zamyšlením a koncert těsně před půlnocí za-
končen požehnáním městu Holešov.

A potom již v tiché noci blikala až do ranních 
hodin poslední svíce v lucerně mariánského slou-
pu na náměstí, tak jak bylo dříve zvykem v době 
svátků – a ostatně tato Noc kostelů byla také svát-
kem dialogu a poznání, přátelství občanů našeho 
města bez ohledu na jejich vyznání.

Obrovskou práci při této snad nejúspěšnější 
kulturní  akci v našem městě odvedly desítky dob-
rovolných  nadšenců, největší díl díků pak patří je-
jím hlavním organizátorům – holešovskému děka-
nu a faráři Mgr. P.  Jerzymu Walczakovi a odborné 
duchovní asistentce Mgr. Věře Škrabalové.

-kb-

V pátek 3. května v podvečer se před 
budovou osadního výboru v obci sešli 
obyvatelé Količína, členové SDH Količín  
a Rymice, místostarostové města Hole-
šova a také členové Spolku přátel odboje 
ČR. Sešli se, aby si společně připomenuli  
68. výročí konce 2. světové války v Količí-
ně. Za doprovodu dechové hudby ze Za-
hnašovic prošel průvod účastníků pietní 
akce obcí. Poté byl na obecní hrob u místní 
zvonice položen věnec a důstojně uctěna 
památka padlých vojáků. Po krátkém pro-
jevu o průběhu tehdejších událostí a po 
čestné salvě se konalo v místním hostinci 
malé pohoštění.

Markéta Habrová

vzpomínka na osvobození količína

Stalo se tradicí, že poslední dubnová sobota se  
v Količíně slaví jako filipojakubská noc. Také letos  
27. dubna od 17 hodin se začaly ve sportovním areálu 
scházet čarodějnice všech věkových kategorií. Nejen 
pro ně, ale i pro ostatní příchozí byl připraven bohatý 
program na celý večer. Po představení všech masek byla 
zapálena velká vatra, vystoupily mažoretky z Holešo-
va, hudebníci z blízkého i vzdáleného okolí proběhla 
diskotéka, taneční i jiné soutěže. Po setmění byl odpá-
len krásný ohňostroj a pak se konala taneční zábava  
s hudební skupinou Sortiment. Návštěvnost byla hojná  
a díky všem, kdo se podíleli na přípravě, průběhu a za-
jištění akce, to byl pro všechny přítomné vydařený večer.  
V Količíně se společně bavíme rádi!!!

Seznam všech našich plánovaných kulturních akcí  
i aktuální informace o jejich konání najdete na interne-
tové adrese www. obeckolicin.cz

ohlédnutí za pálením čarodějnic v količíně 
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V sobotu 1. června od 14 hodin probíhal ve sportov-
ním areálu dětský den. I přes nejisté počasí tuto akci navštívilo  
84 dětí. Měli jsme pro ně připraveno 10 závazných soutěží, kte-
ré musely absolvovat. Táborák tentokrát nesloužil jen k opéká-
ní špekáčků, ale i k zahřátí. Náš vláček Pacifik povozil každého, 
kdo chtěl. Pro zpestření programu předvedli ukázku své práce 
se psy policisté z kynologického oddílu a také z jízdní policie 
ze Zlína. Velice vyhledávané bylo malování obrázků na obličej. 
Jako tradičně byla po vyhodnocení soutěží losována tombola 
s hodnotnými cenami. Od 17 hodin pak následovaly společné 
hry dětí i s rodiči, při kterých bylo hodně veselo. Několikrát za 
odpoledne nám zapršelo, ale děti to neodradilo a svůj svátek si 
užily a náležitě oslavily. Jenom rodičů bylo méně, asi zapomně-
li, že společně sdílená radost je to největší rodinné bohatství. 
Chtěla bych touto cestou upřímně poděkovat všem pořadatelům, 
dobrovolníkům a  sponzorům za jejich podporu a pomoc.

Za osadní výbor a SDH v Količíně 
Markéta Habrová

dětský den v količíně

Působení 7. výsadkového pluku zvláštního 
určení se v  letech 1961–1969 nezapomenutelným 
způsobem zapsalo do dějin Holešova. Útvar patřil 
mezi jednotky hloubkového průzkumu, které 
byly cvičeny, aby získávaly zprávy a prováděly di-
verzní akce v hlubokém týlu protivníka. Členové 
jednotek byli vedeni k  samostatnému jednání, 
speciální bylo také jejich vybavení zbraněmi  
i ostatním materiálem. Svým charakterem se liši-
li od běžného výsadkového vojska. Rychlý konec 
této elitní jednotky, která v našem městě našla svůj 
domov, nastal po roce 1969. Po svém vystoupení 

sbírku městského muzea obohatil dar 
klubu výsadkových veteránů v Holešově

při srpnové okupaci v  roce 1968 
a postojích jejích velitelů, kteří se 
se sovětskou intervencí nehodlali 
smířit, byla část jednotky pod zá-
minkou reorganizace přesunuta 
do Prostějova, útvar zrušen a štáb 
rozprášen. O historii pluku vyšlo 
v  posledních letech několik pub-
likací, které se snažily zaplnit bílá 
místa, která vznikla dobou vynu-
ceného mlčení. Výběrově například 
publikace: Osmašedesátý: 7. výsad-
kový pluk zvláštního určení - Hole-
šov 1961–1969 novináře Františka 
Sovadiny nebo publikace Jednotky 
zvláštního určení. Z Prešova do Ho-

lešova 1957 – 1969 plk. v. v. Jiřího Dufka a kol.
Na tradici útvaru navazuje již od svého 

založení v  roce 1994 Klub výsadkových veteránů 
Holešov, který sdružuje vojenské veterány výsad-
kových útvarů a jednotek ve výslužbě, v  záloze  
a příznivce vojenských výsadkových jednotek. Cí-
lem činnosti KVV je sdružovat bývalé příslušníky 
výsadkových útvarů a jednotek a příznivce výsad-
kového vojska, upevňovat kamarádství druhů ve 
zbrani, rozvíjet povědomí o  výsadkovém vojsku, 
jeho válečných i  poválečných tradicích, rozvíjet 
odkaz výsadkářů bojujících ve druhé světové vál-

ce, shromažďovat poznatky a informace o jejich 
činnosti a využívat je k propagaci a šíření tradic.

Dar KVV Holešov pod vedením jeho předsedy 
Dušana Hrice je natolik velkorysý, že umožní Měst-
skému muzeu prezentovat výstroj i  výzbroj útva-
ru hned v několika vzorech. Jedná se totiž celkem  
o 56 kusů výstroje a výzbroje. Mezi dary, které po-
važujeme za nutné zmínit, patří například i barev-
ná kopie kroniky útvaru 7374 v pevných deskách. 
Obdrželi jsme i památky na působení současného 
Klubu výsadkových veteránů v Holešově – prapor 
KVV a poháry ze soutěží, kterých se členové KVV 
účastnili. Pro doplnění je nutné se zmínit, že z naší 
předešlé spolupráce se  členy KVV již máme digi-
talizované historické fotografie z  činnosti útvaru. 
Spolupráce muzea a KVV Holešov je důkazem, že 
se pomalu daří naplňovat jeden z  cílů koncepce 
sbírkotvorné činnosti muzea, a to aby se ve sbírce 
muzea začaly pomalu objevovat i doposud opomí-
jené fenomény z nejnovějších dějin našeho města.

Jednou z milých podmínek při přijetí daru 
bylo, abychom z této bohaté akvizice připravili 
výstavu, která 7.  výsadkový pluk ZÚ připomene. 
Výstava by měla být připravena v  červenci letoš-
ního roku v prostorách  holešovského zámku.  
O přípravě a otevření budeme včas informovat.

Za Městské muzeum a galerii v Holešově
Mgr. Ondřej Machálek

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
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BlaHopŘání
Dne 29. června oslaví zlatou 

svatbu manželé emilie a karel Gá-
bovi z  Holešova. Do dalších spo-
lečných let jim přejí všechno nej-
lepší a hlavně hodně zdraví přátelé 
a kamarádi, synové Marcel a Karel.   

Každoroční anketa Osobností 
města Holešova v  oblasti sportov-
ních, kulturních a volnočasových 
aktivit  vyvrcholila v sobotu 11. květ-
na 2013 slavnostním vyhlášením 
v  holešovském zámku. Je potěšitel-
né, že mezi odměněnými byli i dva 
zástupci Dívčího fotbalového klubu 
Holešov.

První oceněnou byla Dominika 
Stolářová, která v současné době hos-
tuje v týmu 1. FC Slovácko a hraje ce-
lostátní soutěž žen. Dominika hrála 
v DFK od roku 2006 a patřila od žá-
kovských let mezi největší fotbalové 
dívčí talenty. Podílela se na úspěších 
žákyň i žen holešovského družstva 
a se Slováckem vybojovala stříbrné 
juniorské medaile (sezóna 2010/11) 
a třetí příčku s  družstvem žen v  1. 
lize kopané (2011/2012). Dominika 

mezi osobnosti Holešova patří i členové dFk Holešov

Hodové slavnosti
se spoustou dechové hudby

Obec Dobrotice pořádá v sobotu 29. 6. 2013 druhý ročník tradiční 
Hodové ZáBavy v areálu sádek dobrotice

Bohaté občerstvení zajištěno!
K tanci a poslechu bude hrát dechová hudba Dambořanka

Akce se uskuteční za každého počasí. 
V případě špatného počasí – sál zajištěn.

Srdečně zvou pořadatelé!

v sobotu 11. května hrála mistrovské 
utkání v Ostravě, a proto za ni oce-
nění převzala trenérka DFK Holešov.

Nejúspěšnějším trenérem za 
uplynulý rok se stal František Bě-
líček, který letos oslavil významné 
životní jubileum. Svou trenérskou 
činnost začal v roce 1979 jako trenér 
mládeže, postupně trénoval mužské 
týmy RH Holešov, Ludslavice, Vše-
tuly, Roštění, Rymice a od roku 2003 
se věnuje výchově brankářek v Dív-
čím fotbalovém klubu Holešov. 

 Oběma oceněným pat-
ří velký dík za dosažené sportovní 
úspěchy, skvělou reprezentaci města 
a mateřského oddílu DFK Holešov. 

Mgr. Svatava Ságnerová
DFK Holešov

Oceněná Dominika Stolářová >
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školství

Pořádání školních výtvarných či literárních 
soutěží na téma státních svátků může být velmi 
ošemetnou záležitostí; podaří-li se však taková 
akce, bývá její výsledek překvapující pro účastníky 
i diváky. Nejinak tomu bylo ve čtvrtek 6. června 
ve Středisku volného času TYMY Holešov, které  
uspořádalo vernisáž výtvarných prací žáků hole-
šovských i mimoholešovských škol na téma výročí 
1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou 
Moravu.

Učení bratři dorazili z byzantské Konstantino-
pole s historickým poselstvím – přivedli slovanský 
národ prostřednictvím prvního slovanského písma 
a církevního jazyka staroslověnštiny na cestu vzdě-
lanosti a tím se výrazně zapsali do našich dějin. 

Tuto jedinečnou kulturně-historickou udá-
lost si v letošním roce připomínáme řadou počinů 
a jedním z  nich byla i výtvarná soutěž žáků zá-
kladních škol na téma příchodu věrozvěstů k nám. 
Celá akce začala v únoru letošního roku při jedná-
ní školské a protidrogové komise města Holešov, 
která byla prostřednictvím ředitelky 1. ZŠ Holešov 
Mgr. Jarmily Růžičkové seznámena s touto soutěží, 
pořádanou hnutím Stonožka již v minulém roce. 

vydařená vernisáž na téma cyrilometodějská mise
Na základě dohody ředitelek 
holešovských škol převzalo 
veškerou organizaci a záštitu 
celé akce SVČ TYMY v čele 
s jeho ředitelkou Mgr. Jarmi-
lou Vaclachovou.

Výsledkem malířského 
snažení dětí byla nádherná 
přehlídka výtvarných prací 
umístěná v unikátních pod-
zemních prostorách středis-
ka. Nadčasové téma Cyrila 
a Metoděje, komentované 
ředitelkou TYMY v  přítmí, 
ozářeném svíčkami, úvodní 
slovo Evy Miláčkové – vše-
tulské rodačky, herečky a 
dabérky o síle umění a cyrilometodějském odkazu, 
ale především výtvarná dílka, z  nichž vyzařovala 
chuť, radost a nadšení, a přitom jejich úroveň byla 
v řadě případů výborná – to vše vytvořilo ve čtvr-
tečním podvečeru neopakovatelnou atmosféru. 
Celá výstava se koncem června přesune do prostor 
holešovského kostela.

Vernisáž výstavy se uskutečnila v galerii Sklep SVČ TYMY za účasti mno-
ha vzácných hostů, zástupců města Holešova a holešovských základních škol. 
Celkem bylo přijato 112 prací. Z toho první stupeň ZŠ odevzdal 67, z nich bylo 
oceněno 5 prací. Druhý stupeň ZŠ odevzdal 37 prací, ohodnoceny byly tři prá-
ce. Společných prací bylo osm, oceněny byly čtyři. Ocenění ve všech kategoriích 
je bez pořadí, práce hodnotila sedmičlenná komise.

stupeň ZŠ: Hugo Kuhl; Thomas Macura; Kristýna Hablová; Vojtěch Win-
kler; Monika Ponížilová.

stupeň ZŠ: Jan Farkaš; Karolína Vaclachová; Martina Zapletalová.
společné práce: ZŠ Martinice – originální nápad; Adriana Hendrychová, 

Valerie Langová; Karolína Rozsypalová, Magdaléna Fuksová; Nikol Chyťová, 
Nikol Hablová.

Mgr. Jarmila Vaclachová
ředitelka SVČ TYMY Holešov

Foto Jana Zapletalová    

Za všechny návštěvníky děkuji pořadatelům 
a organizátorům celé soutěže a vernisáže za úžas-
ný kulturní zážitek a doporučuji všem – zastavte 
se v každodenním spěchu a zajděte se podívat na 
kresby, vyjadřující pocity dětí při vyslovení jmen 
Cyril a Metoděj.

Mgr. Svatava Ságnerová

výsledky výtvarné soutěže cesta dvou bratří

V  neděli 2. června se konal v  Holešově tra-
diční celoměstský den dětí. Organizátorem této 
akce bylo Středisko volného času ve spolupráci 
s  městem Holešov a MKS. Pro děti z  Holešova  
i širokého okolí byl připraven pestrý a zajímavý 
program, ve kterém se nezapomnělo jak na ty 
nejmenší, tak na děti již odrostlé. Celé odpoledne 
děti spolu s  rodiči mohli navštívit „pohádkový 
zámek“, jednalo se o trasu, kterou provázely známé 
postavičky např. Sněhurka, čarodějnice, princezna, 
čert, vodník, šmoulové, Bob a Bobek a další. Děti 
u těchto pohádkových bytostí plnily nejrůznější 
úkoly. Za to je na závěr čekala odměna od smut-
né princezny. Dostaly na krk medaili, od klauna 
balonek a také možnost navštívit skákací hrad. 
Pro děti byly připraveny také další atrakce, jízda 
v  Pacifiku, trampolína, skluzavka, kolotoče, hou-
pačky a střelnice. V15 hodin byl zahájen program. 
V  jeho úvodu vystoupil kouzelník Šeklin. Jeho 

dětský den v Holešově byl veselý a pestrý
triky, kouzla a umění s  balónky pobavily nejen 
malé, ale také dospělé návštěvníky. V další částí 
programu vystoupily zájmové kroužky TYMY – 
SVČ. Vystoupení zahájilo folklorní Zrníčko, po-
tom se předvedly malé baletky, dále kroužek hip 
hop, po nich vystoupily děti z kroužku Baby dance 
s  milým vystoupením králíci z  klobouku, potom 
následovalo vystoupení kroužku Happydance, 
dále se předvedli kluci z kroužku Breakdance a na 
závěr vystoupila taneční skupina Sundance. V dal-
ší části programu se představil taneční a pěvecký 
soubor Banana Vox. Škoda že déšť předčasně toto 
vystoupení ukončil. Všem dětem i vedoucím, kteří 
připravili vystoupení na dětském dnu, patří velké 
poděkování. V rámci pestrého programu věnova-
ného dětem se představili již tradičně mladí hasiči 
a sbor dobrovolných hasičů. Předvedli svou tech-
niku a ukázku hasičského útoku. Vysokozdvižná 
plošina přilákala nejen děti, ale i dospělé. Plošina 

byla také využita při sundávání modelu letadla, 
které přistálo v korunách stromů. S modely letadel 
se představila na dětském dnu skupina modelářů 
pod vedením pana Ing. Vladimíra Zicháčka. Za-
jímavý program připravili také bubeníci z Rytmu-
su pro život, kteří tentokrát bubnovali pod širým 
nebem a ani májový deštíček jim při tom nevadil. 
Spoustu dětí přilákali také pracovníci BESIP, kte-
ří dětem nabídli šlapací autíčka a překážkovou 
dráhu. Na své si přišli také zájemci o žonglová-
ní a další netradiční aktivity v  dílně Jirky Sadila 
z Fryštáku. Na dětském dnu v Holešově nechyběli 
také koně. Projížďku v dobovém kočáře taženém 
koňmi pro děti připravil pan Karel Loučka. Letošní 
novinkou a velkou atrakcí pro děti byli dva klauni 
na skákacích botách, kteří se pohybovali po celé 
zahradě, lákali děti do pohádkového zámku a také 
se s nimi fotografovali.

Mgr. Jarmila Vaclachová
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Poslední květnový víkend strávili členové PS 
M. Očadlíka v  krásném prostředí Hostýnských 
vrchů na Rusavě. Původně letní víkendovka byla 
chvílemi téměř zimní. Přesto v kolibě na Čecheru 
vládla dobrá nálada. 

Zahráli jsme si spoustu zajímavých ko-
lektivních her, učili jsme se pracovat s  buzolou  
a mapou, vázali jsme uzly a také jsme zkoušeli 
morseovku. Když se počasí umoudřilo a vysvitlo 
také sluníčko, rádi jsme vyrazili ven, hráli jsme 

květnová víkendovka 
byla plná zvratů a překvapení

ringo, měli jsme také aktivity s padákem, zaběhli 
jsme si přírodovědnou stezku a vydali jsme se také 
na túru k soše partyzána Slávka Londy. V podvečer 
jsme navštívili keramickou dílnu pana Vaculíka. 

Víkendovka rychle uběhla a v neděli jsme se 
neradi vraceli domů. Už teď se těšíme na prázdni-
ny a na chvíle, které prožijeme na táboře. 

Členové PS M. Očadlíka Holešov

Třetí květnový týden se žáci 3. ročníků  
a septimy holešovského gymnázia zúčastnili spor-
tovního stacionáře, který se tradičně konal na 
Rusavě, v krásné přírodě Hostýnských vrchů. Po 
příjezdu do rekreačního střediska Nad přehra-
dou jsme se ubytovali a podle vlastního uvážení  
a schopností rozdělili do družstev, ve kterých jsme 
příští dva dny vyráželi na cyklistické výjezdy. Sta-
cionář byl mimo sportovní aktivity zaměřen na 

gymnazistům počasí na sportovním kurzu přálo
zásady první pomoci. Ty nám byly z úst profesorů 
a několika přizvaných zdravotníků a lékařů pře-
dány a příští den jsme si je vyzkoušeli v praxi při 
simulovaných nehodách a zraněních. Další dny 
jsme brázdili vody rusavské přehrady v  kajacích  
a nafukovacích pálavách, vyzkoušeli si základy se-
beobrany a orientační běh a poslední odpoledne 
jsme strávili na lanových překážkách. Pláštěnky 
nakonec vůbec nebyly třeba, lepší počasí jsme si 

totiž snad ani přát nemohli. Celý týden jsme si 
skvěle užili, překonávali nejen hostýnské kopce, 
ale především sami sebe a opět více stmelili třídní 
kolektiv. Velké díky patří všem, kteří se na staci-
onáři podíleli - personálu hotelu, zdravotníkům 
a především pedagogům, kteří pro nás celý pro-
gram připravili.

Johana Hlavinková, septima

V  letošním roce si 
TYMY - Středisko vol-
ného času připomíná již 
10 let od zahájení své 
činnosti. V týdnu od 13. 
do 17. května probíhala 
v  SVČ TYMY spousta 
akcí pro děti a celou širo-

kou veřejnost u příležitosti oslav desátého výročí. 
Od pondělí do pátku probíhaly dny otevřených 
dveří, v  jejichž rámci měli děti, rodiče i ostatní 
hosté možnost navštívit naše kroužky a prohléd-
nout si prostory střediska, vč. nově otevřené gale-
rie. Pro děti byl každý den připraven skákací hrad 
a dětská dílna. Oslavy vyvrcholily 18. a 19. května. 

V  sobotu dopoledne se uskutečnila akce 
Otevřený domeček, tato akce byla určena široké 
veřejnosti a všem věkovým skupinám. Pro ná-
vštěvníky byl připraven bohatý program, který 
obsahoval řezbářské dílničky, kreslení mandal, 
keramické tvoření, sportovní a taneční aktivity, 
děti mohly po splnění všech stanovišť za odměnu 
jít na skákací hrad, svézt se ve vláčku Pacifik nebo 
koňským spřežením. Odpolední program byl ur-
čený hostům, sponzorům, bývalým i současným 
pracovníkům a dobrovolníkům. 

V  rámci programu se představily někte-
ré kroužky. Na úvod vystoupil folklorní soubor 
Zrníčko, který posílili jeho bývalí členové. Spe-
ciální pásmo, určené právě na oslavy, s  dětmi 
nacvičila paní Miladka Květáková. Pásmo mělo u 

oslavy 10. narozenin tymy byly radostné
všech přítomných velký ohlas. 
V  dalším programu vystoupil 
kroužek Babydance, Pom-po-
ny, Hip-hop, Společenský ta-
nec, Happydance, Sundance, 
Breakdance a Balet. Jako host 
programu vystoupila Natálka 
Garguláková. Na závěr progra-
mu vystoupily všechny kroužky 
ve společné, velmi emotivní 
choreografii, na píseň „Všech-
ny děti světa“. Za tuto choreo-
grafii si vysloužily děti velké 
ovace všech přítomných hostů 
vestoje, nechyběly ani slzy do-
jetí. Součástí odpoledního pro-
gramu bylo také poděkování  
a ocenění bývalých i součas-
ných pracovníků, poděkování 
hostům a sponzorům. S  gratulacemi vystoupili 
pan místostarosta Rudolf Seifert a Jaroslav Chme-
lař, dále paní Alena Grygerová a ředitelky 1. a 3. 
ZŠ Holešov Jarmila Růžičková a Jitka Heryánová. 
Ve druhé části setkání si hosté prohlédli výstavu 
fotografií, kroniky a také prostory střediska. So-
botní program pokračoval dále country večerem, 
kde se o zábavu všech přítomných postarala hu-
dební skupina Texas. Nedělní program byl určen 
našim členům kroužků, uspořádali jsme pro ně 
velkou narozeninovou party. 

Hlavní hvězdou celého programu byl zpě-
vák Standa Hložek, který měl několik vstupů. 
Dalšími hosty byli kouzelník Radek Šimčík, dále 
klaun Bublín se svou neopakovatelnou bubli-
novou show, kouzelník Šeklin ukázal své umění 
s balonky a bubeníci ze skupiny Rytmus pro život 
předvedli bubenickou show. Narozeninovou par-
ty moderovala Laďka Dvořáková. Celá narozeni-
nová oslava vyvrcholila přinesením dortu s deseti 
svíčkami. Společně jsme si při tom zazpívali naši 

novou hymnu TYMY, která byla vytvořena speci-
álně u příležitosti těchto oslav. Měli jsme velkou 
radost, že naše pozvání přijala také naše kama-
rádka Esterka z  Bystřice pod Hostýnem, která 
je v  současné době upoutána na invalidní vozík  
a také my se jí snažíme pomoci s  její léčbou. 
V  rámci odpoledne proběhl také prodej drobné 
keramiky, kterou vyráběly děti v  našich krouž-
cích. Její výtěžek bude předán Esterce. Narozeni-
nová party se velmi vydařila, zúčastnilo se jí okolo 
200 dětí i dospělých. Všichni odcházeli spokojeni 
a plni krásných dojmů a zážitků a všechny děti si 
odnášely z TYMY balónek z logem našich oslav. 
Velmi děkujeme všem sponzorům, kteří finančně 
nebo materiálně pomohli zajistit tuto náročnou 
akci, dále děkujeme všem účinkujícím hostům za 
velmi vstřícný a ochotný přístup a vytvoření neza-
pomenutelných zážitků, které nám všem zůstanou 
v paměti. Poděkování si zaslouží také všichni, kte-
ří se na přípravě i průběhu našich oslav podíleli.

Mgr. Jarmila Vaclachová

eva a vašek
koncert 11. 10. 2013
v svč tymy Holešov

k poslechu i tanci
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V  sobotu a neděli 1. a 2. června proběhla 
v  hlavním sále mateřského centra v  Holešově na 
Novosadech jedinečná akce – výstava modelového 
kolejiště, kterou navštívilo přes 400 dětí i dospělých. 
Návštěvníci měli možnost ve vypůjčených prosto-
rách zhlédnout pýchu holešovských modelářů v pl-
ném provozu a ze všech úhlů. Ti zkušenější a více 
zasvěcení  mohli i na chvilku zasednout za řídící 
pultík. Během sobotního dne a nedělního odpole-
dne nezůstala dráha ani na chvilku opuštěná. V so-

den s modelovoU želeZnicí
Jedinečná vÝstava modelové želeZnice pRoBěHla  o víkendU  v  Holešově

botu mohli navíc ještě  příznivci mašinek v předsálí 
zhlédnout ukázku zahradní železnice pana Tomáše 
Matušinského z Kroměříže a IT vlaky pana Pavla 
Kozojeda z Fryštáku. Příprava a stěhování železnice 
jsou velmi časově i technicky náročné. Bez spous-
ty hodin obětavé práce pánů Pospíšila, Rozkydala, 
Kováře, jejich přátel, rodiny i sponzorů by se akce 
tohoto druhu vůbec nemohla uskutečnit. Za to jim 
moc děkujeme. Poděkování patří také Mateřskému 
centru Srdíčko za vstřícný přístup k akci a poskyt-

nutí prostor. Věřím, že do budoucna se modelové 
železnici u nás v Holešově bude dařit a „vláčkařům“ 
se splní sen – vlastní větší prostory.

Martina, TYMY  

letošní květinkový den 
úspěšný a sluncem zalitý

15. května se uskutečnil tradiční Český 
den proti rakovině – tzv. Květinkový den. Jed-
nalo se již o 17. ročník celonárodní květinko-
vé sbírky, kterou organizuje Liga proti rakovi-
ně. Také v Holešově jste mohli potkávat mladé 
lidi, žáky a studenty ve žlutých tričkách, kteří 
nabízeli žlutou symbolickou květinku. Do 
této kampaně se zapojily některé školy a orga-
nizace. Celkem se nám podařilo vybrat okolo 
23.000,- Kč, které byly zaslány na účet Ligy. 
Poděkování si zaslouží také všichni členové, 
žáci, studenti a pracovníci TYMY, kteří se do 
této sbírky aktivně zapojili. 

Jarmila Vaclachová                                                                                

v tymy bojovali malí 
sportovci o olympijské 
medaile

SVČ TYMY pořádalo začátkem června 
olympiádu MŠ. Tato tradiční akce pro ty nej-
menší byla připravena již po šesté. Na úvod 
děti přivítala ředitelka SVČ  Jarmila Vaclacho-
vá. Samotný Zeus se svou družinou přinesl 
olympijský oheň.  Následovalo vztyčení vlajky 
a slib rozhodčích a sportovců. Jako na správné 
olympiádě nemohla chybět státní hymna, po 
které začalo pravé sportovní klání.

Za své skvělé výkony dostali malí 
sportovci medaile a sladkou odměnu. 

Olga Pešková                                                                

V úterý 28. května se konal na hřišti ve Vše-
tulích 6. ročník turnaje mladších žáků v  kopané  
O pohár starosty města. Hrálo se ve dvou sku-
pinách po šesti mužstvech. Vítězem 1. skupiny 
(U12) se stal tým FC Fastav Zlín. Na druhém mís-
tě se umístil tým SK Bošovice, třetí místo obsadilo 
mužstvo SK HS Kroměříž, čtvrté místo patřilo TJ 
Tatran Litovel, páté domácímu mužstvu SFK Elko 
Holešov a na šestém místě skončil Sokol Bělotín. 
Nejlepším hráčem 1. skupiny se stal Lukáš Hrdlič-
ka ze Zlína, nejlepším brankářem Jakub Benedikt 
z Kroměříže, nejlepší střelec byl Radovan Mesá-
roš z Bošovic. Ve druhé skupině (U13) zvítězilo 
mužstvo FC Fastav Zlín, na druhém místě SK HS 
Kroměříž, třetí místo obsadil FC Viktoria Otro-

6. ročník turnaje o pohár starosty města
kovice, na čtvrtém místě se umístilo mužstvo SK 
Baťov, na šestém FK Šternberk a domácí mužstvo 
SFK Elko Holešov skončilo na 6. místě. Nejlepším 
hráčem druhé skupiny se stal Jakub Kolář ze Zlí-
na, nejlepším brankářem Jan Michálek z Holešova 
a nejlepším střelcem Jakub Navrátil z Kroměříže. 
Poděkování si zaslouží všichni, kteří se podíleli na 
přípravě a organizaci celého turnaje – město Hole-
šov, SFK Elko Holešov, pracovníci SVČ – TYMY 
a další dobrovolníci, bez kterých by se turnaj ne-
obešel. Děkuji zúčastněným týmům a přeji všem 
hodně sportovních úspěchů v dalších utkáních.

Ladislav Linda
trenér mladších žáků SFK Elko Holešov

Setkání lidí jiné kultury, jazyka i zvyků, řešení 
otázek nezaměstnanosti, chudoby i diskriminace a 
spoustu úžasných zážitků, které člověku zůstanou 
na celý život. Tohle všechno jsme opravdu stihli 
za pouhý týden v jedné z nejúžasnějších zemí, ve 
které jsme kdy byli – Nizozemí. Díky šestiletému 
projektu Evropské unie „Youth in action“ jsme se 
mohli zúčastnit mezinárodního projektu „Sailing 
to experience“ (v překl. Plavba za zážitky), pořá-

mládež z tymy se zúčastnila mezinárodního 
projektu v Holandsku

daného nizozemskou organizací NGO-ERTRO-
BA. Avšak především to pro nás byla odměna za 
dlouhodobou práci dobrovolníků ve Středisku 
volného času Tymy Holešov a účasti ve vzděláva-
cím programu Mezinárodní cena vévody z Edin-
burghu. Projektu se zúčastnili vždy tři lidé ze zemí 
Lotyšsko, Bulharsko, Rumunsko, Německo, Česká 
republika, Turecko, Polsko a pořádající Nizozemí. 

Michal Králík a spol.
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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 o práZdninácH
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí – pátek 8.00 – 14.00
Kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis, trampolína, 
nájem tělocvičny: objednávky tělocvičny dle před-
chozí telefonické domluvy minimálně den předem, 
objednávky v kanceláři či na tel.: 573 39 69 28, 
734 358 563

Zveme vás
• do kavárny cinema do konce června na výsta-
vu fotografií k 10. narozeninám Tymy
• do galerie sklep v  Tymy na výstavu výtvar-
ných prací dětí – cesta dvou bratří (cyril a me-
toděj)
• 23. 6. BěH do scHodů – od 15.00 v  Centru 
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 
• 28. 6. dárek Za vysvědČení– přijďte ukázat 
své vysvědčení, čeká vás odměna
• 1. 9.  loUČení s práZdninami– od 15.00 na 
zámku, hry, soutěže, skákací hrad
• 2. – 6. 9.  dny oTevřenÝcH dveří - 10.00–
12.00, 13.00–17.00 - prohlídka prostor a kluboven,   
zápis do kroužků a kurzů
• 7. 9. + 14. 9. + 21. 9. + 28. 9 - oTevřenÝ do-
meČek – 9.00–12.00 + 15.00 –18.00
skákací hrad, zápis do kroužků a kurzů 
JUmpinG Trampolínky o práZdninácH 
v  Tymy – každý čtvrtek od 19.00, cena: 80,- , po-
čet trampolínek omezený, cvičení se uskuteční při 
minimálním počtu 5, zájemci, hlaste se předem, 

nejpozději v  den cvičení do 12 h – 734  358  563, 
734 358 564 nebo 731 470 929.

Zveme vás na další akce, kde pro vás připravujeme: 
6. 7. drásal –  doprovodný program pro děti při 
tradičním cyklistickém závodu
10. - 11. 8.  Čmelák sHoW -   v prostorách prů-
myslové zóny směr Martinice přehlídka leteckých 
modelů + doprovodný program
17. 8. rUsavská 50 – doprovodný program při 
závodě horských kol – hřiště Rusava      
a mnohé další akce v Holešově i okolních obcích.            

Zveme vás
plavání koJenců v  HoleŠově - svČ –
Tymy – každý čtvrtek - plavání kojenců od 6 týd-
nů 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

léTo s Tymy 2013
poByTové TáBory
30. 6. – 4. 7. - Hotel Zubříč – Podhradní Lhota- Har-
ryho kouzelný ateliér (2.290,-)  
7. 7. – 13. 7. – Podhradní Lhota – stanový tábor -  
Dobrodružství s indiány, Poznáváme přírodu Hos-
týnských 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 - Sportov-
ci dobývají Beskydy (2.790,-), Výtvarné dobrodrůžo 
(2.890,-), Léto na koni (3.190,-), Taneční léto (2.790,), 

Pokusmánie (2.790,-), Hravá angličtina (2.790,-), Hi-
p-Hop a Breakdance (nejen to) (2.790,), Čáry máry 
(2.790,-), Muzikoterapie pro dospělé (2.590,- bez do-
pravy, 2.990,- s dopravou + 2.200,- muzikoterapie)
21. 7. – 3. 8. – Podhradní Lhota – Dobrodružství 
pod stanem, ve spolupráci s PS M. Očadlíka (3.300,)

příměsTské TáBory
1. 7. – 4. 7. – Winx klub (990,-), 8. 7. – 12. 7. - Hole-
šovský 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. - Barevné prázd-
niny (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. - Tý-
den plný sportování (1.190,-), 26. – 30. 8. – U nás v 
TYMY (1.190,-)
naBídka ZáJmovÝcH kroUŽků na Škol-
ní rok 2013–2014 BUde koncem Června na 
sTránkácH Tymy.  o práZdninácH sle-
dUJTe naŠe sTránky – www.tymycentrum.cz

Těšíme se na vaše pozdravy z  prázdnin – pohled 
nebo mail – uděláme si pěknou nástěnku!!!!
Zasílejte nám i vaše zdařilé fotografie – po prázdni-
nách budou vystaveny a nejlepší oceněny.

děkujeme všem externím pracovníkům, vedoucím 
kroužků, rodičům a sponzorům za dosavadní spo-
lupráci a přejeme krásné prázdniny plné zážitků.

pracovníci svČ – Tymy

Holešov – Velké povodně, trápení a neštěstí se záplavami spojená se letos 
Moravy nedotkla, ale přesto jsme v posledních dnech všichni s obavami vzhlíželi 
k obloze. V našem městě a regionu je nemálo „slabších“ míst, která je třeba moni-
torovat a také v případě potřeby přichystat na nápory vody, popř. čistit v průběhu. 
Při letošních deštím v počátku června byly problémy především v Tučapech, které 
se potom projevily především v úterý 11. června (foto odb. životního prostředí). 
Voda nad obcí stékala po polních cestách a následně po asfaltové komunikaci do 
obce a ohrožovala několik stavení. Tuto situaci se podařilo zvládnout za koordi-
nace pracovníků městského úřadu. Ale již nyní je svolána schůzka se správci polí  
a bude třeba konečně nejen nalézt řešení, ale také ho realizovat. 

Další problémy s velkou vodou měli obyvatelé Količína, když se novou ka-
nalizací dostala voda do několika sklepů. Také tato skutečnost je ponaučením do 
budoucna. V  Holešově se voda objevila také z  kanalizace ve sklepích domů na 
Novosadech a také ve školce v Havlíčkově ulici atd.

Tentokrát se tedy povodně našemu regionu přes menší problémy vyhnuly, 
přesto je třeba všechna problémová místa udržovat v potřebném stavu, v podob-
ných situacích monitorovat a v případě potřeby ustanovit i hlídky. Tato skutečnost 
platí při větších deštích pro městskou policii, osadní výbory v obcích a také sbo-
ry dobrovolných hasičů a popř. i samotné občany. Vždyť si chráníme svůj majetek  
a životy. Telefon na městskou policii je 573 521 111 a další spojení na www.holesov.cz.

R. Seifert

voda u nás zahrozila 
a připomněla se
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sociální oBlast, FiRmy

Dne 4. května 2013 přebrala paní Milada 
Zapletalová – klientka centra pro seniory, z rukou 
Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého, 
a Mons. Josefa Hrdličky ocenění za svou obětavou 
pastorační činnost, kterou v zařízení již několik 
let poctivě vykonává. V katedrále svatého Václava  
v Olomouci během slavnostní mše svaté jí byla 
předána medaile svatého Jana Sarkandera. 

Tohoto významného ocenění se zúčastnila  
i Mgr. Ivana Bozděchová, ředitelka Centra pro se-
niory Holešov (CpS), Mgr. Petra Miklíková, zástup-
kyně ředitelky pro sociální úsek, P. Miroslav Jáně, 

ocenění za obětavou pastorační činnost 
v centru pro seniory

holešovský kaplan, p. Lukáš Němec, dobrovolník 
CpS, a Mgr. Hana Stejskalová, odborná pastorační 
asistentka CpS.

Paní Milada Zapletalová pravidelně pečuje 
o místní kapli, připravuje liturgické předměty na 
bohoslužbu a v neposlední řadě asistuje knězi při 
udělování svátostí věřícím imobilním klientům 
centra pro seniory na jejich pokojích. Velmi rádi 
se k tomuto ocenění připojujeme i my ostatní 
věřící, přátelé a zaměstnanci svým poděkováním  
a přáním pevného zdraví, štěstí a božího požehnání.

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce

 84O 111 177
Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

Stačí jednou zavolat!

  až 5O OOO Kč  měsíční splátky

  na dobu 8 a 13 měsíců  hotovost až do domu

  nejvýhodnější podmínky v regionu 
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povodně 2013
Dne 5. 6. 2013 byla vyhlášena sbírka 

materiální pomoci. Charita Holešov, stej-
ně tak jako řada Charit v Olomoucké arci-
diecézi, sbírá prostředky na odstraňování 
škod. Potřebné jsou čisticí a desinfekční 
prostředky, repelenty a spreje proti hmyzu, 
hygienické potřeby a lůžkoviny. Na odklíze-
cí práce sbírá Charita také pracovní obleče-
ní, nářadí a úklidové prostředky.

Charita prosí všechny, kdo chtějí 
přispět materiální pomocí, aby přinášeli 
pouze nové a plně funkční věci. Hygienic-
ké, čisticí a desinfekční prostředky pokud 
možno neotevřené s  před expirační do-
bou. Oblečení není v  tuto chvíli žádané,  
a proto jej Charita přijímat nebude.

V sídle Charity Holešov, nám. Svobo-
dy 97, v budově MěÚ Holešov, Masarykova 
628 a v  budově Římskokatolické farnosti 
Holešov, nám. E. Beneše 40 jsou také při-
praveni přijímat do zapečetěných poklad-
niček peněžní dary na pomoc lidem posti-
ženým povodněmi. Charita Holešov rovněž 
osloví obce mikroregionu Holešovsko, zdali 
se budou chtít připojit ke sbírce na pomoc 
postiženým povodněmi.

Lidé mohou také přispívat na sbírkové 
konto, přispět lze i formou DMS.

Charita ČR vyhlásila finanční sbírku 
na pomoc obětem povodní: sbírkové konto 
– číslo účtu: 11998822/0800 u České spoři-
telny, vs 906.

Dárcovská SMS: dms cHariTapo-
moc na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 
30 Kč, z toho Charita ČR obdrží 27 Kč, služ-
bu zajišťuje fórum dárců).

Další informace: 
Gabriela Botosová, DiS., koordinátor-

ka pro mimořádné události Charity Holešov,  
telefon: 573  398  468, mobil: 737  484  565,  
e-mail: sas.botosova@holesov.charita.cz

Mgr. Milan Jelínek, ředitel Charity Hole-
šov, telefon: 573 398 468, mobil: 775 299 530,  
e-mail: reditel@holesov.charita.cz

Sbírali jste plastová víčka pro Michalku? Po-
kud ano, patří i vám poděkování rodičů malého 
děvčátka a organizátorů této rozsáhlé charitativní 
akce. V  současné době finišuje nakládání pytlů 
s víčky a skladovací prostory a dům rodiny Láníko-
vy se změnily ve víčkové království... Konečný vý-
těžek této akce bude znám v květnu a všichni účast-
níci o něm budou prostřednictvím médií zpraveni. 

POZOR!!! Víčková  akce nekončí – zájem  
o tuto aktivitu je stále obrovský a kromě přínosu 

Zajímavá přednáška pro seniory

sbíráme víčka pro Romana
charitativního obsahuje i prvek ekologické vý-
chovy. Občanské sdružení Každý může pomáhat 
vyhlašuje pokračování sbírky pro Romana Trefi-
la. Roman je 30letý mladý muž, kterému se před 
několika lety úplně změnila životní pouť. Po pádu  
a úrazu hlavy v roce 2008 strávil pět měsíců v ne-
mocnici v  bezvědomí a po procitnutí konstato-
vali lékaři mj. diagnózu oboustranné spastické 
kvadruparézy. V  současnosti je Roman plně od-
kázán na péči své maminky, která se o něj stará  
24 hodin denně a zajišťuje mu vše potřebné. Zpo-
čátku po úraze pouze trávil čas na lůžku, po absol-
vování rehabilitačního pobytu v Chuchelné, plně 
hrazeného zdravotní pojišťovnou, se jeho stav vý-
razně zlepšil – částečně může pohybovat jednou 
horní končetinou a s obtížemi komunikuje.  K dal-
šímu zlepšení by přispělo opakování této rehabilita-
ce, a proto vyhlašujeme sbírku víček s cílem získat 
finanční prostředky na tento pobyt pro Romana.

 Sběrné místo je přímo v areálu firmy TOS-
TA – bývalý Dřevopodnik, který se nachází na-
proti holešovské prodejně TESCO (Palackého 380, 
Holešov) – zde mohou všichni předat nasbíraná 
víčka pro Romana. Další informace o této akci 
získají zájemci u organizátorů sbírky na těchto te-
lefonních číslech: 605 702 141, 608 883 106 nebo 
608 738 891.

Sbírejme víčka pro Romana a usnadněme mu 
jeho další cestu životem...

Mgr. Svatava Ságnerová

Holešov (JZ) – Zajímavou a poučnou před-
nášku na téma drogy a rodina si měli možnost vy-
slechnout senioři   holešovského klubu důchodců 
i další zájemci. Akci pro ně zorganizoval   odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví. Přednášejícím byl 
dlouholetý a zkušený ředitel K  Centra Kroměříž 
Mgr. Radovan Klabal, který s  drogově závislými 
klienty K  Centra pracuje a pomáhá jim léčit se  
a abstinovat. Vyprávěl z vlastní zkušenosti na téma 
„Příběh mého závislého vnuka“ o životní cestě dro-
gově závislého mladíka od 20. do 29. roku života  
a jeho nejbližší rodině. Poučení spočívá především 
v  tom, že ve většině případů nikdo, ani nejbliž-
ší okolí, tzn. rodina, nerozpozná drogově závislého 

člověka. Ten si prostředky na drogu shání různý-
mi způsoby. Podle Klabala si tito lidé umějí najít 
mnoho různých způsobů, jak si opatřit finanční 
prostředky na drogu. A proto především senioři 
by v tomto směru neměli být důvěřiví. Přednášejí-
cí rovněž poukázal na to, že v televizních pořadech 
na téma drogových závislostí ve většině případů 
ukazují jen ty jedince, kteří jsou již v hluboké zá-
vislosti a závislost na drogách je na nich na první 
pohled fyzicky rozpoznatelná. Ve své přednášce se 
zaměřil spíše na to, aby k  poslední fázi závislosti 
nedocházelo a rodina včas rozpoznala, nestyděla 
se a dokázala komunikovat se svými drogově zá-
vislými dětmi.   
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V neděli 15. září 2013 pořádáme již pátý vý-
let za památkami naší vlasti. Tentokrát půjdeme 
po lichtenštejnských stopách na jižní Moravě, kde 
navštívíme lednicko-valtický areál.

Lednicko-valtický areál, který je od roku 
1996 zapsán na seznamu památek UNESCO, vzni-
kl v průběhu 17. až 20. století. Tvoří ho barokní 
zámek ve Valticích a neogotický zámek v Lednici. 
Okolí obou zámků začali architekti ve službách 
Lichtenštejnů upravovat do podoby krajinářské-
ho komplexu, kde nechybí soustavy rybníků, lesy  
a nádherné parky se vzácnými druhy stromů.

Na území parku je řada drobných staveb 
s poetickými názvy jako Apollónův chrám, Hra-
niční zámeček nebo chrám Tří Grácií či mina-
ret. Právě minaret je nejstarší romantická stavba 
v parku, postavená před více než 200 lety v maur-
ském slohu.

Srdcem zahrady je zámek v Lednici. Architek-
ti jej označují za vrcholné dílo romantické archi-
tektury. Zatímco zámek Lednice sloužil Lichten-
štejnům jako reprezentační letní sídlo, rodinnou 
rezidencí byl barokní zámek ve Valticích. Barokní 
a rokokové zařízení interiérů poskytuje představu o 
tom, jak v 17. a 18. století žili bohatí šlechtici.

pro zájemce o tento jednodenní zájezd je 
připravena i přihláška, kterou prosím vyplňte, 

castellUm Holešov  zve na zájezd 
do lednicko-valtického areálu

Češi, Slováci, Poláci i jeden Čechokanaďan 
se společně setkali v sobotu 18. května na Hos-
týně u památníku RNDr. Rudolfa Plajnera, jedné  
z nejvýraznějších osobností města Holešova. Vzpo-
mínkové ceremonii předcházel osmikilometrový 
pochod z Tesáku, na který se i přes deštivé počasí 
vydalo osmdesát skautů a skautek. Cestou plnili 
rozmanité úkoly a získávali informace o Plajnerovi, 
české historii i hostýnské přírodě. Ti nejmladší se 
například během pochodu stali detektivními týmy, 
které musely zvládnout předání tajné zprávy i roz-
luštění záhadných šifer. 

skaUtskÝ memoRiál Rndr. RUdolFa plaJneRa na HostÝně 
s meZináRodní účastí 

Na Hostýně se poté ke všem, kteří se vydali 
na pochod, připojili další skauti i neskauti přede-
vším ze starší generace. Poctu Rudolfu Plajnerovi 
jich nakonec přišlo vzdát více než dvě stě. „Letošní 
ročník memoriálu se na Hostýně odehrál ve stej-
ný den jako setkání oldskautů z Česka, Slovenska  
a Polska,“ vysvětluje zahraniční účast Aleš Cahlík, 
jeden z organizátorů. „Myslím, že se nám po delší 
době opět povedlo dosáhnout výrazné účasti re-
gionálních skautských oddílů a díky tematickým 
programům zvýšit povědomí o této velmi inspira-
tivní osobnosti i mezi mladými lidmi.“

Celou akci připravili holešovští 
skauti. Právě v Holešově prožil Rudolf 
Plajner část své skautské kariéry. Kro-
mě funkce vůdce oddílu skautů zde 
také vyučoval na holešovském gym-
náziu a za druhé světové války působil 
v odbojových skupinách. Tyto i další 
momenty si skauti připomněli skrze 
aktivity, kterými během pochodu pro-
šli. „Aktivity byly novinkou letošního 
ročníku. Chtěli jsme dětem Plajne-
rovu osobnost přiblížit skrze hravý 
zážitkový program. Pro každou vě-
kovou kategorii, tedy nejmladší vlčata  
a světlušky, skauty a skautky a pak 
také rovery, jsme vytvořili speciální 
program,“ osvětluje ideu Aleš. 

V rámci aktivit skauti uvažovali 
nad Plajnerovými výroky a také si sami 

zkusili, jaké to je být skautem za války či za dob 
komunismu. Jednou z týmových aktivit pro světlu-
šky a vlčata byla záchrana topících se dětí: „Všichni 
museli stát na novinových papírech, těch bylo ale 
jenom pár, takže si tým musel pomáhat, vzájem-
ně se přidržovat a hlavně domluvit na tom, jak se 
co nejrychleji přemístit ke třem topícím se posta-
vičkám. Když děti látkové postavičky zachránily  
a poskládaly indicie, dozvěděly se, že v roce 1920 
zachránil tehdy devatenáctiletý Plajner tři děti, 
které se topily v řece Svratce,“ popisuje aktivitu Te-
reza Šíblová, vedoucí holešovského střediska.

Na hostýnském ceremoniálu u pomníku Ru-
dolfa Plajnera zazněla slova úcty a obdivu k této 
osobnosti. Celá vzpomínková akce byla zakon-
čena mší svatou, kterou sloužil farář Petr Souček  
z farnosti Polešovice. „V jednom raně křesťan-
ském spisu se můžeme dočíst, že křesťané zacho-
vávají vydané zákony, ale svým životem zákony 
překonávají. A právě tato věta mi ladí s letošním 
mottem,“ navázal ve svém kázání na Plajnerův 
výrok „Jsi skaut? Tak musíš být lepší než ostatní“, 
který se stal mottem letošního memoriálu.

„Letošní ročník ukázal, že na činy i slova Ru-
dolfa Plajnera má smysl vzpomínat. Hojná účast  
a hlavně spokojenost dětí, vedoucích i oldskautů 
jsou pro nás znamením, že i příští rok musíme při-
chystat inspirativní program a důstojnou vzpomín-
ku na osobnost, která je v mnohém velkým morál-
ním vzorem,“ zhodnotila celý memoriál Tereza.

Skauti Holešov

pŘiHláška
přihlašuji se závazně na zájezd casTella HoleŠov dne 15. září 2013 s cílem cesty
lednicko-valtický areál.

Jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Počet osob, které přihlašuji:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Záloha ve výši 200,- Kč na osobu složena proti potvrzení.

Datum přihlášky: ………………………………..   Podpis:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

odstřihněte a odevzdejte do 31. srpna 2013 spolu 
se zálohou 200 Kč v Městském informačním cen-
tru, které se nachází v přízemí zámku v Holešově. 
Odjezd bude v neděli 15. září 2013 v 7.30 hodin 
ráno z  autobusového nádraží v Holešově, návrat  
do Holešova přibližně ve 20.00 hodin. 

Cena za zájezd - přepravu - bude činit 350 Kč 
za osobu. V  ceně není zahrnuto vstupné do pa-
mátkových objektů. Zájemci budou moci využít 
restaurační zařízení ke společnému obědu.

Nezapomeňte si s  sebou vzít občanský prů-
kaz, případně průkaz ZTP. 
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„BedÝnky
v Holešově“
pravidelná dodávka kvalitní a čerstvé 
zeleniny z farmy. Žádná chemie! info  
v biokrámku dobré všecko, nerudova ul., 
nebo e-mail: dobrevsecko@seznam.cz.

Ženy ze Sokola Holešov byly mezi šesti tisíci 
cvičenci v Roudnici nad Labem, které vystoupily 
se cvičenci Kroměříže i Bystřice p. H. na veřejném 
cvičení k výročí 145 let založení Sokola v Roud-
nici. Součástí programu byl i společný výstup na 
horu Říp za krásného slunečného počasí. V neděli 
však samotné cviční provázel celý den déšť, vítr 
a značný chlad. Přesto jsme skladby z  loňského 
XV. všesokolského sletu i novou skladbu pro ženy 

Holešovští sokolové pod horou Říp
s  názvem „Waldemariána“ s  úvodní písní „Žluté 
růže z Texasu“ zvládly dobře. Holešovské cvičen-
ky stály v čele útvaru a dotaz autorky skladby – bý-
valé náčelnice sestry Jariny Žitné, která nedávno 
oslavila své osmdesátiny, kdo s námi skladbu na-
cvičil, svědčil o dobrém výsledku. Poznaly jsme, 
že neustálé připomínání správného držení těla 
a také toho, že musí být vidět radost z  pohybu, 
nebylo zbytečné. Svědčí o tom i věkové složení 

šestatřicítky cvičenců Župy hanácké z Kroměříže, 
Bystřice p. Hostýnem i Holešova. Mezi nimi jsou 
také cvičenci, kteří oslavili osmdesátku či se k ní 
blíží. Je to výsledkem programu sokolských jed-
not – udržet si potřebu pohybu i do vyššího věku. 
Podobné akce nás čekají v příštím roce v Brně a 
v roce dalším v Plzni.

TJ Sokol Holešov 

Na nedávné skvělé přednášce Mgr. J. Štětiny 
o předbarokních památkách v Holešově se pozor-
ní posluchači dozvěděli mimo jiné o identifikaci 
jedné  místnosti ve věži filiálního kostela sv. Anny 
jako tzv. depozitáře, tedy místnosti určené k ucho-
vávání cenných předmětů, podléhajících zkáze, 
která byla typická pro sakrální stavby v renesanč-
ní době. Tato identifikace pomohla lépe datovat 
jednotlivé části této vynikající stavby – je již jisté, 
že věž kostela je renesančního původu a že  její 
horní část pochází z  poslední třetiny 16. století. 
Ale tento depozitář zůstává stále obestřen rouškou 
tajemství – odborníci z Národního památkového 
ústavu ještě nedokončili jeho průzkum, a můžeme 
se tedy nadít ještě nějakých překvapení. 

O co se tedy v  tomto případě holešovského 
depozitáře vlastně jedná? V mezipatře věže, mezi 
jejím prvním poschodím (ze kterého se vchází na 
kůr) a druhým poschodím (s prkennou podlahou, 
které zřejmě sloužilo zvoníkům pro rozhoupání 
zvonů  umístěných ve třetím poschodí věže), se 
nalézá podlouhlá zděná místnost, která  je  dlou-
há  3,8 m, široká 2,2  m a vysoká 3,2 m, zakle-
nutá nízkou valenou klenbou, opatřená kvalitní 
hlazenou omítkou, orientovaná dle kostela (západ 
– východ). Vchází se do ní zboku, otvorem v její 
jižní stěně, umístěným na její východní straně. 
Její umístění je vůbec poněkud zvláštní, je jako-
by „vražená“ do těla věže a omezuje pohodlí při 
průchodu ke zvonovým patrům, návštěvník věže 
se kolem ní musí přímo protahovat. Ale příchod 

tajemná pokladnice v kostele sv. anny
k ní ze schodišťového přístavku, který vede na kůr  
a pochází až z  doby barokní přestavby kostela  
v polovině 18. století, není původní. Jak dosvědču-
je zazděný výklenek ve zdi  věže těsně vedle vcho-
du do této místnosti, původně se do tohoto me-
zipatra vcházelo z  kostelní lodi. Kdybychom ale 
probourali tento výklenek, octli bychom se v čelní 
zdi hlavní lodi (západní zeď), několik metrů nad 
podlahou kůru. Původně tedy musel být do de-
pozitáře a zřejmě i do vyšších pater věže přístup  
z vnitřku lodi – a lze se domnívat, že tento pří-
stup byl buď po dřevěném schodišti, či dokonce 
po lehce odstranitelném žebříku – ostatně v mno-
ha středověkých kostelech jsou dodnes umístěny 
dveřní otvory zdánlivě nesmyslně  vysoko ve zdi 
lodi, které sloužily jako vchody do depozitářů  
a pokladnic, které byly takto chráněny jak před 
zloději, tak před nepřáteli.

Místnost je celá zděná – to ji, či spíše její ob-
sah chránilo před případným požárem dřevěných 
konstrukcí věže. Na jejím západním konci  jsou ve 
zdivu umístěny proti sobě dvě trojice kapes, vyse-
kaných nad sebou do klenby s omítnutými vnitř-
ky a cca 2 m od nich jsou další dvě trojice stejně 
umístěných kapes, tentokrát vysekaných už do 
hotové omítky, tedy zřejmě mladších. Tyto proti-
lehlé kapsy pomohly jednoznačně určit účel míst-
nosti – byly do nich vkládány trámky, na které se 
přivazovaly vaky (pytle), do kterých se vkládaly 
jednak dokumenty, knihy a listiny, jednak vzác-
nější textilie a roucha a tak byly chráněny před 

všudypřítomnými hlodavci. Ostatně v  několika 
kostelech na Slovensku jsou dodnes v takovýchto 
místnostech chráněny listiny a textilie v  pytlích, 
dodnes pověšených na trámcích nad podlahou 
místností.  V západní stěně místnosti je záhadný 
slepý otvor, který mohl být buď oknem, nebo spíše 
výklenkem pro umístění nějakých vzácných před-
mětů, dost možná uzavřeným pevnými dvířky. 

Můžeme se tedy oprávněně domnívat, že tato 
místnost, depozitář či pokladnice, byla zřízena 
v době budování relativně honosného bratrského 
sboru v jeho renesanční věži. Ale pokud poněkud 
popustíme uzdu fantazii, můžeme jít ještě dále – 
v  úrovni zakončení stěn této místnosti se mění 
zdivo v celé věži – poněkud se zužuje a mění se  
i charakter použitých omítek. Protože máme den-
drochronologicky i zachovanou výzdobou rela-
tivně přesně datována horní patra věže ke konci  
16. století, můžeme se domnívat, že spodní, ve 
zdivu mohutnější část věže může být ještě starší. 
A tato věž a celý kostel jsou umístěny ve vztahu 
k  zámku velmi netypicky, protože je identifiko-
vána mohutná, zřejmě gotická zeď, jejíž zbytky 
byly použity při stavbě kaple Kosmy a Damiána 
u kostela sv. Anny, nemůžeme vyloučit, že spodní 
část věže mohla sloužit nejen církevním, ale třeba 
i fortifikačním účelům původního předhradí ho-
lešovského hradu. Ale to jsme už na tenkém ledě 
domněnek, které možná v budoucnu budou dopl-
něny o nové poznatky.

Karel Bartošek

Často procházím z  úzké uličky od náměstí 
Svobody na Holajku a pokračuji na naši zahra-
du za Střelnicí. Na konci dubna se mi po vyjití 

neobvyklý a dočasný pohled na kostel sv. anny
z uličky něco nezdálo při pohledu přes kamennou 
zeď směrem ke kostelu sv. Anny – jakoby kostel 
povyrostl. Naskytl se mi dosud nevídaný pohled 
na tuto barokní památku. Podstatná část kostela 
zářila nad prastarou zdí, která byla dříve považo-
vána za zbytek opevnění města a podle nynějšího 
názoru se jedná o zbytek zdi, která obklopovala 
zahradu bývalého trinitářského kláštera sousedí-
cího s kostelem.

Dosud byl vidět kostel po dobu dvou a půl 
století z tohoto místa jen z malé části, protože jej 
kryla stavba před nedávnem zbouraného nejstar-
šího domu v Holešově. Onen dům byl na počátku 
16. století  sídlem Jednoty bratrské, v němž byla 
již v  roce 1524 také škola. Písemná zpráva z  té 
doby uvádí, že tehdejší majitel holešovského pan-
ství Jan mladší ze Šternberka osvobodil od všech  
poddanských povinností ,,…dům pod zámkem 
ležící, v němž správcové nebo kněží bratrští s po-
mocníky  a čeládkami svými bydlení mají, i sbor, 
do něhož se k službám božím scházejí…“ Budova 
patrně i v té době z onoho místa kryla celý nízký 

bratrský sbor, který stával do roku 1742 na místě 
dnešního kostela. Ten nechal postavit v roce 1746 
uměnímilovný hrabě František Antonín z Rottalu.

Ještě lepší pohled na celou stavbu kostela je 
z  místa před zmíněnou historickou zdí. Ovšem 
tyto ojedinělé pohledy, které jsem zvěčnil na foto-
grafiích, nebudou mít příliš dlouhého trvání – za-
brání tomu totiž novostavba na místě zbouraného 
domu, která má mít patrně podobu a také i výšku 
předchozího.    
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spoRt

Od roku 1981 usiluje šachový klub založený 
PhDr. Antonínem Šelešovským o postup z okres-
ního přeboru do krajské soutěže. Zprvu pod ná-
zvem SKP Holešov, posléze Sokol Holešov a od 
letošní sezóny pod hlavičkou SK EMKaD Holešov. 

Konečně po 32letém snažení je postup 
realitou. V základní sestavě týmu hráli: Radek 
Holman, Peťa Ploch, Martin Sovadina, Ivana Sed-
lářová, Antonín Peška, Libor Janík, Ivan Směš-
ný a Ludvík Botek. Jelikož dva hráči, kteří jsou 
v  základní sestavě a nemohli trvale nastupovat, 

šachisté sk emkad Holešov postoupili do krajské soutěže
p. Směšný bydlí trvale v Praze a do Holešova za-
jíždí jen kvůli šachu, a pí Sedlářové se v průběhu 
soutěže narodila holčička Maruška, doplnili tedy 
základní sestavu družstva dva stálí náhradníci Mi-
roslav Kunc a Roman Kubla. 

Většina aktivních hráčů jsou právě odcho-
vanci již zmíněného PhDr. Šelešovského a další 
jeho žáci se postupně do oddílu vracejí.

Vlastní postup nebyl vůbec snadnou zále-
žitostí. V  průběhu sezóny se tým pohyboval na 
průběžném 3.–4. místě. O všem se rozhodlo až  

v dramatickém  posledním kole, kdy ze tří mož-
ných postupujících /Sokol Morkovice, RAPOS 
Sulimov, SK EMKaD Holešov/ nakonec postoupil 
oddíl  SK EMKaD Holešov, a to rozdílem jedné 
vítězné partie nad RAPOSEM.

Všem hráčům tímto gratulujeme a přejeme 
hodně úspěchů v nadcházející sezoně 2013–14  
a Vás ostatní šachisty, kteří zatím nikde nehrajete 
a máte o šach zájem, srdečně zveme mezi nás.

(mk, mt)

Už si ani neuvědomujeme, jak nádherné pro-
středí je kousek od náměstí, za Rusavou na hole-
šovských Rybníčkách. Stovky Holešovanů si tuto 
romantiku užily v sobotu 18. května, kdy zde od čas-
ného rána pořádala Místní organizace Moravského 
rybářského svazu Holešov jarní rybářské závody.  
Pořadatelé s netrpělivostí očekávali, jaké bude poča-
sí, protože protože v předcházejících letech vždy pr-

tradiční rybářské závody na Rybníčkách
šelo. Ani tentokrát počasí nezklamalo a hned 
po zahájení závodů sprchlo. Patron rybářů sv. 
Petr se ale tentokrát slitoval a přes chmurné 
předpovědi brzo začalo hřát sluníčko. Díky 
tomu přišla do areálu spousta návštěvníků, 
pro které bylo připraveno rybářské občerst-
vení, bohatá tombola i koncert skupiny Texas. 
Jen lovících rybářů se do soutěže přihlásilo 

méně, tentokrát to bylo jen 43 
osob. Celkovým vítězem závodů 
se stal holešovský rybář Marek 
Ret, který v kategorii o největší-
ho uloveného kapra chytil rybu 
51 cm dlouhou a v kategorii  
o nejvyšší součet  ulovených ryb dosá-
hl neuvěřitelných 597 cm.
Na dalších pořadích se umístili:
2. místo Mgr. Antonín Bačík, 408 cm
3. místo Pavel Šenkyřík, 275 cm
4. místo Richard Žák (závodník mlad-
ší 15 let), 270 cm
5. místo Jiří Kanor, 273 cm
Všichni tito závodníci jsou členy MO 
MRS Holešov. 6. místo obsadil Tomáš 
Hnízdil z Chropyně. 

Pořadatelé tímto děkují všem štědrým spon-
zorům, příznivcům a přátelům za účast a za dary 
do tomboly. 

Výbor MO MRS upozorňuje, že se v měsíci 
červnu uskuteční další rybářské závody, tentokrát 
dětí do 15  let, které vlastní státní rybářský lístek. 

Výbor rovněž informuje veřejnost, že je mož-
né zapůjčit si plně vybavenou rybářskou chatu na 
Rybníčkách. 

Předseda MO MRS Holešov
JUDr. Jindřich Pruš
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V sobotu 25. května proběhly v  areálu hole-
šovské hasičské zbrojnice závody v požárním útoku 
„O pohár starosty SDH“. Soutěžilo se ve dvou kate-
goriích, mladší a starší žáci. Počasí nám nepřálo, ale 
o to větší byla chuť bojovat a zúročit to, co se každý 
čtvrtek učíme na trénincích. Závodů se zúčastnilo 
5 družstev v kategorii mladších žáků a 6 družstev 
v kategorii starších žáků. I přes výhodu domácího 
prostředí se nám nepodařilo získat lepší než 3. mís-
to, a to v kategorii mladších žáků.

Umístění v  jednotlivých kategoriích bylo ná-
sledující. Mladší žáci: 1. Míškovice (17,14) 2. Záh-
linice (17,77) 3. Holešov (24,55) 4. Rymice (40,5) 5. 
Karlovice (47,67). Starší žáci: 1. Rymice (15,58) 2. 
Pravčice (17,18) 3. Ludslavice (24,53) 4. Záhlinice 
(30,16) 5. Karlovice (41,61) 6. Holešov (N).

Všem dětem bych chtěla jménem vedoucích 
poděkovat za účast a plné nasazení. Dík také patří 
jednotce sboru a členům sboru za pomoc při pořá-
dání závodů pro mladé hasiče.

Celá akce by se neobešla ani bez sponzorů, 
kterými byla společnost Nestlé Česko s. r. o., město 
Holešov, Markéta Molková a OSH Kroměříž. SDH 
Prusinovice děkujeme za půjčení časomíry.

 Ing. Hana Rezková, vedoucí mladých hasičů

Závody mladých hasičů v požárním útoku

dFk Holešov - tJ chvalčov  0:1 (0:1)
Sestava: Honza Pospíšil – Ema Jiroušková 
– Tereza Pospíšilíková – Klára Turečková – 
Zuzana Tesárková – Beatrice Kotasová – Ve-
ronika Vokounová – Valentýna Illéšová – Ka-
rolína Smýkalová – Gabriela Lipková.

dFk Holešov - tJ vlkoš  0:1 (0:0)
Domácí tým prohrál se zkušenějším a tech-
ničtějším soupeřem, který měl více ze hry; 
výkon DFK však díky dobré poziční hře  
a bojovnosti všech děvčat uspokojil všech-
ny přihlížející fanoušky. sestava: Kuchařová 
(Lipková), Fojtová, Kozlanská, Hovořáková, 
Pospíšilíková, Jiroušková, Zahradníčková, 
Zichalová, Procházková, Víznerová, Illéšová

Mgr. Svatava Ságnerová (redakčně zkráceno)

tJ chvalčov - dFk Holešov
3:1 (1:0) - žákyně
Poslední utkání soutěžní sezóny odehrály žá-
kyně Dívčího fotbalového klubu Holešov na 
hřišti TJ Chvalčov. Výsledek byl příznivějším 
pro domácí – děvčata hrála jednak v oslabené 
sestavě bez Emy Jirouškové a Sáry Illéšové, 
jednak většina z nich nepodala optimální vý-
kon. K vítězství chyběla především bojovnost 
a vůle po vítězství. Zápas se vyvíjel příznivěji 
pro Chvalčov, který v úvodu první půle skóro-
val, po přestávce hosté srovnali po rohu Hon-
zy Pospíšila a lehké teči Karolíny Smýkalové; 
domácí však přidali na důrazu a po pěkných 
křídelních akcích dvakrát skórovali.
Žákyně a žáci Dívčího fotbalového klubu Ho-
lešov tak zakončili letošní ročník okresního 
přeboru mladších žáků okresu Kroměříž na 
8. místě. 
DFK Holešov odehrál soutěž žákyň a  žáků na 
jaře 2013 v  tomto složení: Gabriela Lipková, 
Sára Illéšová, Terezie Pospíšilíková, Valentý-
na Illéšová, Klára Turečková, Ema Jiroušková, 
Jan Pospíšil, Beatrice Kotasová, Zuzana Tesár-
ková, Karolína Smýkalová, Veronika Vokou-
nová, Tomáš Láník, Natálie Pospíšilíková.

Mgr. Svatava Ságnerová (redakčně zkráceno)

V  pátek 3. května proběhl přebor nižších 
tříd Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov ve smí-
šené kopané. Ve sportovní hale se poprvé utkala 
družstva složená ze tří hochů a jedné dívky, která 
bojovala podle pravidel sálové kopané. Nižší po-
čet družstev vyvážily pěkné výkony všech týmů 
a navíc vynikly i některé individuality. Po jasné 
převaze zvítězil celek tercie, druhé místo obsadila 
sekunda a bronzoví byli primáni, v jejichž řadách 
byl i nejlepší hráč turnaje – David Jetelina. V závě-
ru utkání sehrály týmy exhibiční zápas s pořadate-

přebor nižšího gymnázia
ve smíšené kopané

Podařilo se nám udělat mapu holešovského 
zámeckého parku a okolí domova důchodců.  Pro-
to jsme mohli uspořádat 4. závod žebříčku valašské 
oblasti orientačního běhu ve sprintu. A tak bylo 
postupně odstartováno 152 závodníků ve věku od 

kčt oB Holešov

li celé akce. Utkání s přehledem rozhodoval Radek 
Novák. Všechna družstva si odnesla sladkou od-
měnu, vítězové navíc zlaté medaile.  
1. tercie – Zuzana Tesárková, Natálie Pospíšilíko-
vá, Tomáš Zakopal, Jiří Maňásek, Tomáš Šico, Jiří 
Navrátil.
2. sekunda – Ema Jiroušková, Tomáš Odstrčil, Ja-
kub Kočenda, Daniel Kliment, Zdeněk Zatloukal.
3. prima – David Jetelina, Martin Horčička, Do 
Minh Hu, Martin Kovář, Otakar Stejskal.

Mgr. Svatava Ságnerová

6 let po nejstaršího, který měl 82 let. Pěkné jarní 
počasí přispělo ke zdárnému průběhu celého závo-
du. Vyhlášení výsledků proběhlo ihned po doběh-
nutí posledního závodníka.

Díky všem a těšíme se na další závod.
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vlastivěda

V pátek 3. května se opět povedlo naplnit stu-
dovnu Městské knihovny při dalším pokračování 
vlastivědných přednášek. Téma se vzhledem k vý-
ročí osvobození nabízelo samo: květnové události 
v našem regionu v roce 1945. Organizaci přednášky 
opět zajistila Městská knihovna Holešov a Městské 

Barvitý popis událostí května 1945 v přednášce 
ing. milana kopeckého

niční hřebeny. Po vykreslení postupu ve východní 
části republiky se přednáška zaměřila na Holešov 
a zvláště na rekonstrukci tragédie v Rymicích, kdy 
dva automobily československých spojařů 6. květ-
na 1945 špatně odbočily při průjezdu Holešovem 
a zamířily cestou na Rymice. V této době zde ov-
šem stále ještě bylo obranné postavení německých 
jednotek. Při této srážce padlo 21 českosloven-
ských vojáků (3 z nich byli zajati a zastřeleni poz-
ději). Někteří byli bestiálně ubiti bajonety a pol-
ními lopatkami. V příštím díle časopisu Historie  
a vojenství vyjde k  této události obsáhlý článek 
právě z pera Ing. Kopeckého. Přednášející nako-
nec popsal tvrdé boje o Břest a cestu sboru dovedl 
až k  závěrečnému vojenskému defilé na Václav-
ském náměstí 17. května 1945.

Po Daliboru Kolbingerovi se Ing. Milan Ko-
pecký stal dalším přednášejícím, který holešov-
skému publiku v krátké době potvrdil, že kvality 
amatérských (rozumějme neprofesionálních) ba-
datelů se vyrovnají, ba mnohdy i předčí úroveň 
profesionálních historiků. Vlastivědný kroužek 
v  těchto měsících připravuje nový přednáškový 
plán, který, jak doufáme, si tuto stoupající kvalitu 
udrží i ve druhém pololetí příštího roku.

Mgr. Ondřej Machálek

muzeum a galerie v Holešově. Mgr. Janu Machalovi 
z Vlastivědného kroužku Holešov se podařilo do-
mluvit přednášejícího na slovo vzatého.

Ing. Milan Kopecký z  Prahy se vedle svého 
civilního povolání zabývá již dlouhou dobu histo-
rií 1. čs. armádního sboru v SSSR a jeho působe-

ním v průběhu druhé světové války. 
Publikoval významné práce o 1. sa-
mostatné tankové brigádě, o  čs. 
ženistech a  čs.  dělostřelcích. Vyšla 
mu řada článků, které se týkají jak 
dějin sboru, techniky sboru, tak  
i některých osobností sboru. Vy-
dává je i  v  renomovaných perio-
dikách, jako je například časopis 
Historie a vojenství. Za svou pub-
likační činnost byl právem oceněn. 
V  roce 2002 získal čestné uznání 
pro autora do 35 let - součást pres-
tižní Ceny Miroslava Ivanova.

Ing. Kopecký pojal holešov-
skou přednášku jako poutavé líčení 
posledních dnů a bojů 1. čs. armád-
ního sboru, který po osvobození 
Žiliny překonal tok řeky Váh, vy-
stoupal do Javorníků a přešel hra-

k významným vědeckým pracovníkům, 
kteří byli svým původem spjati s Holešovskem, 
patřil také poslední profesor československých  
dějin na karlově univerzitě v praze před vítěz-
ným únorem otakar odložilík, narozený dne 
12. ledna 1899 v kostelci u Holešova.

Původním povoláním archivář, pak profe-
sor československých dějin na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze a po únoru 1948 pro-
fesor na několika univerzitách v USA  - nakonec 
profesor na Pennsylvánské univerzitě ve Philadel-
phii. Jeho život a vědecká dráha byly postiženy 
dvěma totalitami. Zatímco před nacistickou oku-
pací nalezl dočasný azyl v USA a ve Velké Británii, 
v červnu 1948 unikl komunistické totalitě druhým 
a již definitivním odchodem z vlasti do USA, kde 
pak žil až do své smrti. 

Za nejšťastnější dobu svého života považo-
val svůj pobyt v Londýně, kde v letech 1928–1930 
působil jako lektor češtiny na Škole slovanských 
studií londýnské univerzity. Později rád vzpomí-
nal na hodiny strávené pod kopulí čítárny Britské-
ho muzea. Místo, kde sedával, sice není označeno 
tabulkou jako místo, kde sedával Karel Marx, ale 
Odložilíkův krajan a přítel, světoznámý byzantský 
historik prof. František Dvorník, rodák z Chomý-
že, si je ještě pamatoval.

Odložilíkův hlavní badatelský zájem se upí-
nal k dějinám české reformace v širokém kontextu 
od Husových předchůdců až po působení Jana 
Amose Komenského. Zabýval se mimo jiné údě-

otakar odložilík - historik, který odešel do země 
zaslíbené (1899–1973)

lem a posláním exilu, zejména osudy pobělohor-
ských exulantů, které studoval za svých pobytů ve 
Velké Británii. V jeho díle zanechala trvalou stopu 
cesta do Mexika, kterou podnikl v létě 1943. Vě-
noval pozornost misijním aktivitám České pro-
vincie Tovaryšstva Ježíšova v Novém Španělsku v 
17. a 18. století. Jako jeden z našich prvních vý-
znamných historiků stanul u počátků zájmu české 
historiografie o jezuitské misie; v obdobném smě-
ru působil v domácím prostředí historik Zdeněk 
Kalista. Bibliografie prof. Odložilíka zahrnuje cel-
kem 203 prací, které vycházely nejen v češtině, ale 
i v angličtině, francouzštině, němčině, polštině, 
švédštině a španělštině. Vedle historie byla jeho 
velkou láskou i česká literatura, které věnoval ně-
kolik svých exilových výborů a řadu drobnějších 
příspěvků v exilových časopisech. 

Od roku 1966 každoročně o prázdninách 
navštívil prof. PhDr. Otakar Odložilík Kostelec 
u Holešova, Kroměříž (kde kdysi maturoval na 
gymnáziu a dějinám toho města věnoval ve své 
práci svůj badatelský zájem) a Holešov. Přímo 
Holešova a Holešovska se týká jeho knížka „Listy 
z rodného kraje“ (New York 1954), pojednávající 
o historickém vývoji kraje ve střední části morav-
ské země v blízkosti hranice Hané a Valašska ve 
středověku. A pak dva články z dějin Holešova  
v první polovině 17. století - „V bouřném čase“  
a „Vratislav ze Žerotína“. Ty odevzdal autor k vy-
tištění v roce 1972 v souvislosti s oslavami 700 let 
města Holešova. Bohužel se domácím historikům 

nepodařilo přesvědčit  prof. Odložilíka, aby zaslal 
do Holešova svoji literární pozůstalost. Nenadálá 
smrt mu nedovolila splnit slib, že napíše dějiny své 
rodné obce. Krátce před smrtí uložil prof. Odlo-
žilík v muzeu v Holešově obálku, na niž napsal: 
„Neotvírat za autorova života“. V obálce byla ve-
dle drobné třístránkové stati ještě vzpomínková 
črta „Matčina podobizna“, ve které autor podává 
portrét své maminky a celé své rodiny. Vzpomín-
ka vyšla jako tisk místního národního výboru  
v Kostelci u Holešova v roce 1974 k prvnímu vý-
ročí úmrtí autora.

V létě roku 1973 na svého každoročního hos-
ta z USA čekal pokoj v kroměřížském hotelu Haná 
i archiválie v zámku marně. Při cestě do rodné vlas-
ti byl za pobytu v Jugoslávii ve slovinské Bohinji  
v hotelu Zlatorog stižen záchvatem srdeční mrt-
vice a po převozu do nemocnice v Jesenici lékaři 
již jen konstatovali jeho smrt. V souladu s přáním 
zesnulého byl jeho popel uložen v hrobce na hřbi-
tově v George Washington Memorial Park, Whi-
temarch Township. Podle závěti zesnulého byly  
u hrobu vykonány jen prosté smuteční obřady. 

Ačkoliv od smrti prof. Otakara Odložilíka 
letos uplyne již 40 let, zůstáváme trvale vděčni za 
vzácné vědecké dílo muži, který v českém dějepi-
sectví od konce 30. let až do své smrti vedl hrst-
ku těch, kdo soustavně odmítali být poplatnými 
době.

Ing. František Rafaja                                                     
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Bikemaraton drásal české spořitelny 6. 7. 2013
20. ročník

Závod horských kol Zlínského kraje
pod záštitou 
hejtmana Zlínského kraje mvdr. stanislava mišáka, 
starosty města Holešova pana pavla svobody
a poslankyně evropského parlamentu mUdr. olgy sehnalové, mBa

nejstarší mTB maratón v Čr / součást největšího seriálu závodů horských kol v Čr / 
nejtěžší závod seriálu kolo pro život / prestige Trophy marathon 2013 / soutěž zaměstnanců 
Fs České spořitelny / Biker nad 100 kg / rodinné teamy / Firemní teamy / Fitness jízda / Junior Trophy 

Trasy HlavníHo ZávodU:     

 prezentace 5. 7.: prezentace 6. 7.: start 6. 7.: Časový limit: vyhlášení vítězů: Tombola:

Trasa a - 115 km/3200 m: 16:00 - 20:00 nelze !!! 7:45 18:00 17:30 18:00

Trasa B - 53 km/1500 m: 16:00 - 20:00 8:00 - 11:00 11:30 16:30 16:30 18:00

Trasa c - 37 km/1150 m:* 16:00 - 20:00 8:00 - 11:30 11:55 16:30 16:30 18:00

Trasa d - 10 km/150 m: 16:00 - 20:00 8:00 - 11:30 13:00 15:00 nevyhlašuje se 18:00

* trasa C je určena také pro kategorii kadetů 14 - 16 let    

Závody děTí JUnior TropHy:  
prezentace: pátek 16:00 - 20:00, sobota 8:00 - registrace končí vždy 30 minut před startem jejich konkrétní kategorie   

kategorie: kl.+hol. 12-13 kl.+hol. 10-11 holky 8-9 kluci 8-9 holky 6-7 kluci 6-7 holky do 5 kluci do 5 odrážedla

start:* 9:40 10:00 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50

* V případě velkého množství účastníků může dojít k dalšímu rozřazení a většímu počtu jednotlivých startů.  

doprovodný program: Bohatá tombola pro děti i dospělé / Prodejní a doprovodné akce partnerů / Po celý den Dětský klub se spoustou her a malováním, 
občerstvením a Škola kola Pepy Dresslera / Pro děti možnost dokoupení obědu za zvýhodněnou cenu / Od pátku hospoda Kolo pro život / Bohatá nabídka jídla 
a pití za rozumné ceny / V sobotu Drásalova Moon Night s půlnočním ohňostrojem / vstup a hlídání kol zdarma
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▶  22. 6. „Holešovská Regata“ – třetí ročník 
– zámek

▶  22. a 23. 6. Hody v Dobroticích 
 – podrobnější pozvánka uvnitř čísla
▶  29. 6. ARCHA CUP – Fotbalový turnaj 
 a zábava – hřiště Všetuly
▶  5. – 7. 7. Středoevropské mistrovství ve 

vzpírání (18 let) – policejní škola Hole-
šov

▶  6. 7. BIKEMARATON DRÁSAL 20. 
ročník – start na náměstí v 7.45 hod. 

 – pozv. uvnitř. čísla 
▶  13. 7. Velké setkání automobilových 

veteránů a historické hasičské techniky 
 v zahradách holešovského zámku 10. 

ročník – zámecká zahrada (od 8.00 hod.)
▶  21. 7. – 27. 7. – Festival Týden židovské 

kultury – Holešov- podrobný program 
 a pozvánka uvnitř čísla; slavnostní 

zahájení festivalu 21. 7. – 16.00 hod.; po-
drobný program festivalu: www.holesov.
info a www.olam.cz

▶  28. 7. Pouť ke sv. Anně  - pouť a mše sva-
tá v kostele sv. Anny v Holešově

▶  10. a 11. 8. Velká výstava mečíků – 
pořádají zahrádkáři Holešov – zámek 
Holešov

▶  11. 8. Pouť holešovské farnosti v hlav-
ním kostele – kostel Nanebevzetí Panny 
Marie

▶  9. – 18. 8. Letní škola barokní hudby – 
mezinárodní setkání – zámek

▶  10. 8. Western Rodeo Show – westerno-
vý areál v Jankovicích – začátek v 9.00 
hod.

▶  10. a 11. 8. Čmelák model show – setká-
ní leteckých modelářů – letiště Holešov

▶  17. 8. Holešovské hopsání – závody 
agility – kynologický areál Holešov – 
začátek od 8.00 hod.

▶  17. 8. Rusavská padesátka 10. Ročník – 
maraton horských kol – Rusava

▶  23. 8. Folkový festival „TOULAVEJ“ 
 na zámku v Holešově
▶  24. 8. Setkání veteránů výsadkového 

pluku v Holešově – VaSPŠ MV a zámek
▶  24. 8. Pivní liga – 18. ročník + zábava 

MOTUS – sportovní areál Količín
▶  Kino Svět Holešov – v době letních 

prázdnin Kino Svět nepromítá.  

Zámek se pyšní novými fasádami

Holešov – Až nečekaně rychle se podařilo ob-
novit fasády ve vnitřní části, tedy nádvoří, zámku. 
Původní zadání počítalo s  obnovou střechy v  této 
části objektu, ale po zjištění nákladů na stavbu leše-
ní vedení města usoudilo, že by bylo dobré opravit i 
fasády. Ty byly dokončeny v závěru května letošního 
roku podobně jako hlavní část akce, výměna střešní 
krytiny a oprava a zabezpečení krovů. Obnova stře-
chy ze strany nádvoří je tedy již dokončena a nyní 
se uzavírají práce na vnější severní straně. Tímto se 
tato etapa prací uzavírá. 

S dokončením nádvoří ale také souvisí obnova 
fasád, která ale je mnohem více středem pozornosti. 
Především pro zvolení barevnosti a její členění.

Zvolit barevnost fasády nebylo jednoduché, 
protože jednak bylo třeba stanovit dobu vývoje či 
historie, která by měla prezentovat zámek, ale také 
z architektonického a grafického pohledu prezento-
vat samotné členění fasády. V podstatě se vycházelo 
ze dvou variant, zvolit okrové či žluté odstíny (po-
dobné jako doposud), nebo použít bílé (tzv. starobílé)  
a šedé členění. V průběhu jara probíhaly polemiky na 
úrovni Národního památkového ústavu, vedení měs-
ta a pracovníků městského úřadu a také některými 
zásadními připomínkami přispěl Ing. arch Ladislav 
Patrnek. Jedním z nejdůležitějších momentů pro roz-
hodnutí bylo bohaté členění fasády a také skutečnost, 
že kolem oken jsou kamenná pískovcová ostění.

A jaký je výsledek? Ten každý již může 
zhodnotit. Někteří příchozí argumentují tím, že 
odstín „žluté“ ve výplních mohl být sytější. Toto 
tvrzení jistě vychází z dřívější barevnosti, kdy fa-
sády na nádvoří byly laděny do okru a pocházely 
zřejmě z  počátku 70. let minulého století. Sou-
časná barevnost významnou měrou zvýrazňuje 
právě onu bohatost členění fasády a zdůrazňuje 
její prvky. Mezi ně patří právě ostění oken a pila-
stry (naznačené sloupy).

Každý člověk je jistě jiný a má jiné estetické 
vnímání a asi si budeme muset na nové řešení 
barevnosti zvyknout. Ale její současné řešení 
dává stavbě velkou dominantnost a přispěje jis-
tě k  důstojnosti naší nejvýznamnější památky  
a chlouby našeho města a širokého regionu.

V  současné době dále probíhají práce na 
zprovoznění zámecké restaurace a také se při-
pravuje konečná podoba řešení nádvoří. Po dal-
ších schůzkách výše jmenovaných zřejmě bude 
nádvoří zadlážděno žulovou dlažbou a také bude 
prezentováno v částmi kolem kašny původní va-
lounové dláždění. Zámek tedy tím v  dohledné 
době získá velmi zajímavý a multifunkční pro-
stor a rozšíří své zázemí pro další bohaté aktivity. 
A tím přispěje k dalšímu rozvoji společenského 
života u nás.

Rudolf Seifert

Fasáda po opravě a před opravou


