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Z oBsaHU

ÚvoDnÍk

Jihovýchodní obchvat holešova
Jihovýchodní obchvat Holešova je stavba, 
která výrazně pozitivně ovlivní dopravní 
situaci v centru města. Bude odkloněna 
nejen nákladní přeprava, ale zcela přirozeně 
se tímto dopravním koridorem přesměruje 
i doprava osobních vozidel. 
Přestože stavební práce po zdlouhavé 
a složité přípravě byly zahájeny teprve minulý 
rok v květnu, je na pohled zcela evidentní, že 
v těchto dnech se již nachází ve stádiu téměř 
finálních a dokončovacích prací. Oficiální 
termín dokončení celého díla je však pláno-
ván až na květen příštího roku, kdy bude 
v souladu se smlouvou o dílo stavba předána 
k užívání až po dokončení všech prací se 
všemi souvisejícími detaily. 
To, že bude umožněno užívání obchvatu již 
od 1. září tohoto roku, je především zásluhou 
sdružení dodavatelů stavby. Je to EUROVIA 
CS, a.s., STRABAG a.s. a KKS, spol. s r. o. 
Zlín a Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. 
Nemalý podíl na této skutečnosti však má 
i vedení města Holešova, které svým tlakem 
na uvedené firmy chtělo co nejdříve ulehčit 
složité dopravní situaci na objížďce směrem 
na Bystřici p. Hostýnem přes Prusinovice. 
Šlo především o občany Dobrotic, kteří v pře-
chodné době uzavření průjezdu do Holešova 
museli využívat provizorních objížděk.

Pokračování na str. 3 >>>

►

Z oBsaHU
▶ Město získalo grant na opravu 1. Základní školy. 
▶ Městský úřad informuje občany. 
▶ Pozvánka, rozpisy – kopaná. 
▶ Seriál o P. alexovi – pokračování. 

Pohár mistrů evropských zemí 
v minigolfu.

Nové kolumbárium na holešovském 
hřbitově.

Z vernisáže výstavy 
„Květiny na zámku“. 

Letní škola barokní hudby 
v Holešově již po jedenácté. 

stUdenti Z celéHo světa 
na BRigádě v Holešově

holešov – V rámci festivalu Týden židovské 
kultury (TŽK) proběhla již tradičně na židovském 
hřbitově v Holešově mezinárodní dobrovolnic-
ká studentská brigáda, pořádaná ve spolupráci 
se sdružením dobrovolných aktivit INWX-SDA, 
Židovské obce Brno a MKS Holešov. Mladí lidé, 
tentokrát například ze Španělska, Číny, Francie, 
či Jižní Koree se v rámci tohoto dobrovolnické-
ho projektu zhruba čtrnáct dnů věnovali údržbě 
a zvelebování židovského hřbitova.

Dobrovolnické projekty, jedním z nichž je 
i pomoc při údržbě holešovského židovského 
hřbitova, zajišťuje nezisková organizace INEX-
SDA také pro české dobrovolníky, kteří se mohou 
zúčastnit projektů v Evropě, Americe, Austrálii  
i Africe. Jsou zaměřeny nejen na údržbu historic-
kých objektů, ale zahrnují i oblast ekologických 
problémů, podpory venkova, sociální problema-
tiku apod. 

Pokračování na str. 3 >>>



2 Holešovsko

Předčasné Užívání stavBy JiHovýcHodníHo oBcHvatU
Stavba „Silnice II/490: Holešov – jihový-

chodní obchvat“ bude částečně uvedena do pro-
vozu dne 31. 8. 2013 a to v rozsahu od začátku 
úseku u obce Dobrotice po okružní křižovatku  
u Martinic (včetně křižujících komunikací na 
obce Žopy a Přílepy). K tomuto dni budou také 
zrušeny objízdné trasy spojené s celkovou uza-
vírkou silnice II/490. Zbylá část trasy obchvatu, 
tj. připojení Holešova u zámecké zahrady, bude 
zprovozněna do začátku zimní sezóny. 

Na stavbě budou i nadále probíhat stavební 
práce, které mohou způsobovat částečná krátko-
dobá omezení v dopravě. Dále budou realizovány 
přidružené objekty, jako jsou účelové komuni-
kace, polní cesty, vegetační úpravy apod. Veške-
rá stavební činnost na obchvatu bude ukončena  
v termínu dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem, což 
je 31. 5. 2014. 

holešov – V uplynulých dnech potvrdila 
Městská policie Holešov (MP) opět svoji akčnost, 
když se jí podařilo vyřešit dva ne zrovna běžné 
případy a znovu se osvědčil i kamerový systém, 
který monitoruje nejfrekventovanější holešovské 
části a ulice již více jak deset let. 

Podrobnější informace pro naše čtenáře 
sděluje velitel MP Holešov Antonín Zalabák. 
„Nejzávažnější věcí, kterou řešila Městská policie 
v poslední době, bylo zadržení celostátně hleda-
né osoby. To se podařilo ve čtvrtek 25. července 
hlídce MP, která měla službu v ranních hodinách. 
Dopadenou osobu, která již byla delší dobu celo-
státně hledaná, strážníci MP Holešov předvedli  
a předali k dalšímu šetření na obvodní oddělení 
Policie České republiky (PČR). Poslední závažněj-
ší případ se nám podařilo vyřešit v neděli 4. srpna 
dopoledne, kdy operační důstojník PČR ze Zlína 
volal, že se ztratil šestiletý chlapec z Holešova. Tuto 
informaci přebírala obsluha kamerového systému. 
Ta ihned za pomoci přibližovacího zařízení kamer 
a popisu hocha začala prověřovat jednotlivé části 
města, kde by se mohl zdržovat. Chlapce podob-
ného popisu obsluhující kameraman zaznamenal 
již během sedmi minut po nahlášení, i když jeho 
oděv již neodpovídal zcela přesně popisu. Obslu-
ha kamer pojala podezření, že se jedná o hledané 
dítě a volala zpět na operační oddělení policie do 
Zlína. Nahlásila, že chlapce spatřila na ulici Ma-

městská Policie Holešov infoRmUJe
sarykova. Neboť hlídky MP Holešov i obvodního 
oddělení PČR Holešov byly v tuto dobu mimo 
Holešov, zamířily sem dva automobily s policisty 
ze Zlína, aby po chlapci pátrali. Z Dobrotic vyjel 
i policejní psovod. Chlapec byl poté v pořádku 
předán své rodině. Díky kamerovému systému i 
jeho obsluze se možná zabránilo velkému pátrání, 
které mohlo následovat. Tuto skutečnost potvrdil 
i operační důstojník ze Zlína, který zpětně volal 

po ukončení a vyřešení případu, aby poděkoval za 
akční spolupráci. Kdyby se chlapec nenašel, obná-
šelo by to přinejmenším místní, popřípadě celo-
státní pátrání. Určitě jsme také předešli nasazení 
velkého počtu policistů, hasičů a dalších složek, 
které by do případného pátrání musely být zain-
teresovány.“   

Za rozhovor poděkovala Jana Zapletalová
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>>> Pokračování ze str. 1 

To se však 1. září změní. Pro osobní dopra-
vu bude umožněn průjezd do Holešova přes 
křižovatku u Žop, pro ostatní dopravu bude 
obchvat průjezdný až po kruhový objezd 
u Martinic. Přibližně v polovině října však 
bude zprůjezdněna i komunikace přímo do 
Holešova přes ulici Partyzánská.
Jsme rádi, že tuto důležitou informaci 
můžeme občanům našeho města oznámit 
již nyní. 
Všem řidičům přejeme šťastnou jízdu bez 
nehod po novém jihovýchodním obchvatu 
Holešova. 

Pavel Svoboda, starosta

město, městský úřad

>>> Pokračování ze str. 1
Do Holešova se v letošním roce sjelo celkem 

devět zahraničních dobrovolníků, kteří pod vede-
ním dvou českých studentek na židovském hřbito-
vě především upravují okolí jednotlivých náhrob-
ků, sečou a odvážejí trávu a odstraňují náletové  

dřeviny. Nemalou měrou pomohli také pořa-
datelům Týdne židovské kultury při zajišťování 
průběhu festivalu. Z programu TŽK je uchvátila 
především koncertní vystoupení. Nechybělo také 
pozvání na radnici, kde je přijali představitelé 
města, poděkovali jim za práci, popřáli mnoho 
úspěchů a předali upomínkové předměty. 

Pořádání těchto projektů je bezpochyby 
přínosem pro jednotlivé památky, ale také pro 
samotné účastníky projektů, což nám několik  
z nich při návštěvě na holešovské radnici potvrdi-
lo. Nutno také říci, že veškeré náklady související 
se zprostředkováním a dopravou si hradí studenti 
ze svých prostředků:

EPHRAIM – student zeměpisu a historie  
z Francie. Chtěl poznat život v České republice na 
malém městě. ČR si vybral proto, že jeho předko-
vé pocházejí z východní Evropy a byli, tak jako on, 
židovského původu.

SEOGYEONG – jedenadvacetiletá student-
ka médií z Jižní Korey. Česko si vybrala proto, že 
již navštívila západní země, na východě doposud 
nebyla a zajímá ji historie východních zemí. Ho-
lešov proto, že si myslí, že na malém městě pozná 
pravý život a kulturu ČR. Pochvalně se vyjádřila  

studenti z celého světa na brigádě v Holešově
o kvalitě zdejší stravy. Tu si studenti připravují 
sami v zámecké kovárně, která byla v Holešově 
jejich dočasným domovem a zázemím. Přiznala, 
že zde přibrala na váze. 

XIAOHANG PENG – devatenáctiletá dívka 
z Číny, studentka bohemistiky. Ovládá češtinu, 
neboť v minulosti strávila osm měsíců na stáži  
v Praze. V českém jazyce se chce ještě zdokona-
lit. Líbí se jí, že jsou u nás lidé ochotní a vstřícní. 
Nejvíce si oblíbila průvodkyni z Malého muzea 
kovářství Libuši Matulovou, která studentům 
vyprávěla o Holešově a mnohdy přinesla i něco 
dobrého na zub. Mluvila za všechny, když řekla, že 
domů, pro své přátele, si odvážejí jako dárek zdejší 
slivovici, kterou se potom chystají společně vypít. 
Za všechny také poděkovala svým dvěma průvod-
kyním, studentkám Barboře Tomšů a Michaele 
Ondráčkové, které se o všechny po celou dobu 
pobytu v Holešově staraly.      

Velký dík scenáristky a režisérky celého festi-
valu Mgr. Jany Slovenčíkové patří technikům To-
máši Dvorníkovi a Luboši Drobilovi. Rovněž také 
občanskému sdružení OLAM Judaica Holešov.   

Text a foto Jana Zapletalová    

holešov (JZ, KB) – Město Holešov jako zřizo-
vatel základních škol ve městě se trvale věnuje je-
jich rozvoji a potřebným úpravám. Zatímco v mi-
nulých letech byla pozornost věnována 3. Základní 
škole a nemalým nákladem bylo vybudováno de-
sítky let očekávané hřiště u této školy a současně 
opraven a zprovozněn bazén 3. ZŠ, v letošním roce 
je pozornost věnována 1. Základní škole.

 Na základě projektu zpracovaného městem 
Holešov „Zateplení a úspory 1. Základní školy 
Holešov“ bylo započato s  pracemi na zateplení  

město získalo grant na zateplení fasády a výměnu 
oken přístavby 1. Základní školy

fasády a výměně oken přístavby budo-
vy 1. Základní školy v Holešově. Dotace 
byla poskytnuta z Operačního programu 
Životní prostředí, podoblast podpory 
Realizace úspor energie. Výběrové říze-
ní na tuto veřejnou zakázku proběhlo 
formou otevřeného řízení a nabídku do 
něj podalo dvanáct uchazečů. Zvítězila 
v  něm a zakázku získala firma Trigema 
Building a. s., Bucharova 2641/14, Praha 
5 s  nabídnutou a posléze vysoutěženou 
cenou 8  886  094 korun včetně DPH. 
Konkrétně se jedná o práce na zateplení 
obvodových stěn a výměnu stávajících 
plastových otvorů. Práce na tomto díle 
byly započaty 22. července 2013 a do-
končeny mají být 23. září 2013.  

Možná si někteří okolojdoucí položí otázku, 
proč  je most, vedoucí přes příkop do holešovské-
ho zámku, stále „zaneřáděn“ zařízením staveniště, 
i když nádvorní fasáda a odpovídající část střechy 
zámku jsou již hotovy. Odpověď je jednoduchá – 
práce na zámku stále pokračují. 

V  současnosti město Holešov ve spolupráci 
s Městským kulturním střediskem Holešov zajiš-
tují rekonstrukci zámecké restaurace v  přízemí 
zámku, která by měla být otevřena nejpozději do 
1. října letošního roku. Intenzivně se připravuje 
rekonstrukce nádvoří zámku. To by mělo být vy-

Práce na zámku pokračují
dlážděno částečně i s použitím původní,  historic-
ké dlažby, která byla objevena pod jeho povrchem. 
Nádvoří zámku by mělo sloužit, tak jako zámek 
celý, ke společenským a kulturním účelům. Na 
menším pódiu by se zde měly odehrávat koncerty, 
divadelní představení pod širým nebem (možná 
že se někdy v budoucnu dočkáme holešovské ob-
doby slavných Letních shakespearovských slav-
ností), měla by zde být i venkovní „zahrádka“ 
zámecké restaurace.

-kb-
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Z  důvodu dlouhodobé nespokojenosti  
s minulým nájemcem smuteční síně v  Holešově 
vypovědělo tepelné hospodářství tento smluvní 
vztah k 30. 6. 2013 a následně celý objekt prona-
jalo společnosti Technické služby Holešov. Po pře-
dání objektu a před zahájením nového provozu 
byly provedeny vnitřní udržovací práce - malo-
vání, zednické úpravy, oprava podlah a stropních 
podhledů v  technických místnostech a následně 
ve spolupráci s TS úklid vnitřních a venkovních 
prostor. V letošním roce budou realizovány ještě 
některé opravy venkovních částí budovy, jakožto 
nátěry okenních rámů, oprava dlažby a částí fa-
sády. Dříve než budou provedeny finální úpravy 
fasád, bude nutno opravit i střešní krytinu. Mo-
mentálně se tyto konečné práce naceňují s tím, že 
k realizaci dojde patrně v příštím roce. 

Veškeré prostory smuteční síně (Grohova ul., 
č. p. 1067) byly od 1. 7. 2013 pronajaty obchod-
ní společnosti Technické služby Holešov, s. r. o., 
která doposud vykonávala jen obstarání správy 
nemovitosti – městských hřbitovů (evangelické-
ho a katolického). V rámci této služby obchodní 
společnost provádí komplexní údržbu pohřebišť, 
která zahrnuje zejména sečení a úklid travnatých 
ploch, úpravu čestných a kněžských hrobů, úpra-
vu volných hrobových míst, letní a zimní údržbu 
komunikaci a odvoz odpadů. Technické služby 

Budovu obřadní síně spravují technické služby
Holešov, s. r. o., s pověřením 
města Holešov uzavírají ná-
jemní smlouvy na pronájem 
hrobových míst včetně vy-
bírání poplatků za nájemné, 
služby na pohřebištích a za-
jišťují veškeré administrativ-
ní práce spojené s  evidencí  
a pronájmem hrobových míst. 
V  rámci nově pronajatých 
prostor smuteční síně do-
šlo k  přemístění kanceláře 
správce hřbitova do prosto-
ru bývalé pohřební služby. 
Vchod do této kanceláře je 
vedle hlavního vstupu do 
smuteční síně. Další zásadní 
změnou je to, že ze stávajících prostor na pohře-
bišti byly přemístěny veřejné záchody do prostor 
smuteční obřadní síně. Poplatek za použití WC 
činí 5,- Kč. V  době konání smutečních obřadů 
jsou tyto toalety bezplatné. V  minulých dnech 
došlo na pohřebišti k dokončení další stavby – ko-
lumbária, které slouží k uložení uren. Technické 
služby Holešov, s. r. o., doposud zajistily vybudo-
vání pěti kolumbárií, která obsahují celkem 228 
schránek. Všechny tyto schránky byly pronajaty 
jednotlivým nájemcům, a protože zájem o nová 

místa neustále vzrůstá, obchodní společnost za-
jistila vybudování kolumbária dalšího, které ob-
sahuje 56 samostatných schránek. Zájemci o pro-
nájem schránky se mohou dohodnout v  úřední 
hodiny v kanceláři správy hřbitova na pohřebišti 
v Holešově, ul. Grohova. 

Za informace děkujeme Zdeňku Chudárko-
vi, jednateli společnosti Tepelné hospodářství Ho-
lešov a Heleně Bucňákové, ekonomce společnosti 
Technické služby Holešov. 

holešov (JZ) – Od počátku měsíce července 
probíhá v  Holešově celková obnova kabelového 
vedení nízkého a vysokého napětí. Obnova vedení 
byla zahájena od trafostanice v ulici Očadlíkova, 
odkud byla vedena trasa výměny kabelu NN smě-
rem k  Plačkovu a opačně směrem k  Bille. Další 
trasa obnovy kabelu VN vedla také od trafostani-
ce Očadlíkova, přes park ulicí Masarykova, kolem 
budovy městského úřadu a dál k  trafostanici do 
Smetanových sadů. 

Ze Smetanových sadů vede trasa obnovy 
kabelu VN dál směrem do města, ulicí Palacké-
ho, Nerudova po dvorní část pošty, kde bude ob-
nova ukončena v trafostanici Nerudova. Obnovu 
vedení provádí společnost E.ON Servisní, s. r. o. 

obnova vedení vysokého a nízkého napětí 
v Holešově před dokončením

V současné době práce finišují a vše by 
mělo být dokončeno, včetně terénních 
úprav, do konce měsíce srpna. Veškeré 
úpravy jak veřejného prostranství, tak 
komunikací a chodníků dotčených stav-
bou jsou ošetřeny smlouvou o udělení 
souhlasu ke stavbě, která obsahuje i další 
záruční podmínky. 

Za město Holešov dozoruje akci 
odbor investic a údržby města. Podrob-
nosti k  výše uvedené akci nám sdělila 
Monika Partyková. Současně probíhá 
obnova vedení i v  další části města, ve 
Všetulích, kde je dotčena ulice Palacké-
ho podél silnice, směr Kroměříž.  

oZnámení oBčanŮm
Uzavření ulice
národních bojovníků
V průběhu měsíce srpna až října 2013 bude společ-
nost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. prová-
dět opravu kanalizace na ulici Národních bojovní-
ků. Z tohoto důvodu bude celá ulice uzavřena pro 
průjezd všech vozidel. Příjezd na ulici Novosady 
bude možný přes ulici Školní a Havlíčkova. 
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neděle 25. srpna 2013
otevřeno 13–17 hodin
Město Holešov a stavební firmy EUROVIA, 
STRABAG a KKS zvou na prohlídku nově vybu-
dované komunikace – „jihovýchodního obchvatu 
města Holešova“. Zájemci si mohou prohlédnout, 
popř. projet na kole či kolečkových bruslích pro-
story nové komunikace od kruhové křižovatky  
u Martinic až po sjezd do Dobrotic a Holešova  
(u koupaliště). Prohlídka je na vlastní nebezpečí  
a je třeba respektovat provoz na komunikacích 
(křížení) na Přílepy a Žopy. R. Seifert

Pozvánka na tradiční holešovské parkúrové závo-
dy pořádané pod záštitou starosty města Holešova 
a hejtmana Zlínského kraje. Přehlídka nejlepších 
koní a jezdců ze Zlínského kraje a trenčínské ob-
lasti na Slovensku a dalších míst ČR a SROV.

sobota 7. září 2013 od 9.00 hodin
zámecká zahrada v Holešově
„louka u hájenky v oboře“

Zajištěno občerstvení a celodenní doprovodný 
program.

R. Seifert

Tradiční souhrnná výstava holešovských výtvar-
níků – již 11. ročník přehlídky. Příznivcům umě-
ní představí holešovští tvůrci – malíři, kreslíři, 
sochaři, řezbáři, fotografové atd. - pestrou paletu 
svých prací v různých technikách a směrech.
Novinkou letošních Letních iluzí je, že výstava 
proběhne poprvé ve velkém sálu zámku. Otevřena 
bude do konce října 2013.

další informace: tel. 724  030  893 nebo e-mail: 
rudolf.seifert@holesov.cz.

R. Seifert

den otevřených dveří 
na „obchvatu města 
Holešova“

Jezdecké závody 
„o pohár starosty města 
Holešova“ – viii. ročník
a „Pohár moravsko-slovenského 
partnerství“ – iv. ročník

„letní iluze 2013“
Zahájení výstavy – vernisáž: 
čtvrtek 12. září 2013 v 17 hodin
zámek Holešov – velký sál

holešov  - V pondělí 2. září od 10 do 12 hod. bude zahájena další sezo-
na provozu Mateřského centra Srdíčko ve Školní ulici – objekt bývalého SVČ 
DUHA. V dalších dnech bude provoz probíhat v dopoledních hodinách od  
8 do 12 hodin a odpolední program dle připravovaného harmonogramu. 

Kurzy a běžná pracovní doba budou zahájeny druhý týden v září. Otevře-
no bude 10 lekcí ve všech kurzech. V pondělí 9. září od 10 do 11 hodin začne 
kurz Cvičení pro čiperky – pro děti od 2 let, kdy opět platí možnost, že se zájem-
ci mohou přijít podívat na první lekci a potom se rozhodnout. Cvičení probíhá  
60 minut (10 lekcí - 350 Kč, jedna zkušební lekce 30 Kč). V úterý 10. září od 
16 do 17 (někdy do 17.30) hodin bude probíhat kurz „Výtvarné hrátky pro děti 
bez maminek“. Kurz je pro děti předškolního věku, ale tříletí ještě potřebují 

mateřské centrum - zahájení další sezony
pomoc maminky. Kurz je omezen počtem lavic (10 lekcí - 300 Kč). Ve středu 
11. září od 9.30 začne kurz Malovaná písnička pro děti od 2 do 4 let. Kurz 
probíhá 60 minut a skládá se ze dvou činností. Napřed se maluje, potom zpívá 
a tančí. Opět je počet účastníků omezen počtem lavic. Cena 10 lekcí - 300 Kč. 

Vedoucí Mateřského centra Srdíčko Eva Fuksová, která vám zodpoví dal-
ší dotazy a podá informace dodává: „I u výtvarných kurzů platí, že se můžete 
přijít jednou podívat a kurz vyzkoušet - samozřejmě zdarma. Přeji vám pěkný 
konec prázdnin a těším se brzy na viděnou.“ 

Další informace na tel.: 573  397 163, e-mail: m.c.srdicko@seznam.cz, 
web: www.srdicko.estranky.cz

R. Seifert

holešov – Druhým zářím vstoupí i u nás žáci 
a studenti do nového školního roku. Všechny ho-
lešovské školy jsou připraveny nejen na tento den, 
ale i celé náročné desetiměsíční období. To se týká  
i 1. Základní školy ve Smetanových sadech, která 
nyní prochází náročnou investiční akcí a zateplová-
ním „nové“ budovy. Práce budou ukončeny a stav-
ba předána sice až 23. září, ale zahájení školního 
roku a následující provoz školy nebudou výraznější 
měrou omezeny. Některá opatření asi ještě bude 
třeba ze strany žáků a pedagogů respektovat, ale 
následně již bude probíhat výuka a provoz podle 
zvyklostí a rozvrhů. S menším omezením provozu 
je třeba počítat jen z počátku září při provozu haly 
(týká se i prvního utkání nové sezony holešovských 

Zahájení školního roku 
na 1. Základní škole není ohroženo

házenkářů – 15. 9.) a také je třeba respektovat sta-
veniště a lešení ve Smetanových sadech. Druhá 
základní škola vstupuje do školního roku s novou 
ředitelkou Mgr. Helenou Moravčíkovou a pro prv-
ňáčky by měla být připravena nově opravená učeb-
na. Třetí ZŠ se může pochlubit na jaře opraveným 
bazénem a nově upraveným systémem vytápění. 

Stavební práce budou v závěru léta a podzimu 
probíhat na nové budově Mateřské školy Sluníčko 
v Havlíčkově ulici, ale také tato činnost nijak neza-
sáhne do provozu zařízení. Ostatní školky ve městě 
zahájí provoz bez výraznějších změn, za zmínku 
snad stojí nové dětské hřiště vybudované při ma-
teřské škole v Žopích.

R. Seifert

Ještě stále se mohou zájemci přihlásit na zá-
jezd, který pořádá občanské sdružení Castellum 
Holešov do Lednicko-valtického areálu. Zájezd 
proběhne v  neděli 15. září a odjezd je v  7.30 ho-
din z holešovského autobusového nádraží. Návrat 
je předpokládán kolem 20. hodiny. Přihlášky po-
dávejte na Městské informační centrum v Holešo-
vě – přízemí zámku. Záloha je 200 Kč při podání 
přihlášky.

Lednicko-valtický areál je zapsán mezi pa-
mátkami UNESCO a vznikal v průběhu posledních 
pěti století. Tvoří ho barokní zámek ve Valticích  
a neogotický zámek v Lednici, který je považován 
za vrcholné dílo romantické architektury. 

R. Seifert

ZáJeZd 
do lednicko-valtického 
areálu 15. září

Pozvánka do količína
Sobota 24. 8. 2013 - 18. ročník pivní ligy + taneční zábava MOTUS 
Celodenní program od 8.00 hod. - sportovní areál
Pátek 30. 8. 2013 - hodová taneční zábava – kulturní areál
neděle 1. 9. 2013 – v 9.00 budíček, 10.30 polní mše u kapličky, 
14.00 odpolední hodová zábava s dechovou hudbou Hulíňané – kulturní areál

Zlínský kraj - Hejtman Zlínského kraje vyhlásil od 25. července 2013 
pro celé území Zlínského kraje období nepříznivých klimatických podmínek. 
To je v souladu s nařízením, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení po-
žární ochrany. Toto nařízení stále platí. Jde především o tato omezení:
• zákaz spalování hořlavých látek (odpad, suchá tráva, plevel, větve apod.) 

na volném prostranství, a to zejména v blízkosti porostů, polí s obilovi-
nami a pícninami,

• povinnost zajistit trvale volné příjezdové komunikace do lesů a ke zdrojům 
vody určeným k hašení požárů,

• zákaz provádění ohňostrojů, pyrotechnických efektů, při kterých se použí-
vá otevřený plamen (např. lampiony štěstí)

R. Seifert

Poutě na sv. Hostýně
25. srpna Orelská pouť - pontifikální mše v 10.00 h
 na venkovním oltáři, program i v sobotu od 18.00 h
31. srpna Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin,  
 v 10.15 pontifikální mše za děti, rodiny a mládež
7. září Dvacátá první pouť muklů, vězňů totalitních režimů, mše v 10.00 h

Zákaz rozdělávání otevřených 
ohňů stále platí
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Město Holešov v  letošním roce pokračuje 
v inventarizaci stromů ve městě. Nově jsou zhod-
noceny stromy v  areálech mateřských škol Slu-
níčko v ulici Havlíčkova, Radost v ulici Grohova  
a školky v ulici Masarykova, dále v zahradě 3. ZŠ 
a Tymy centru ve Všetulích a v zahradě centra pro 
seniory.

Kromě těchto areálů byly zhodnoceny i so-
litérní stromy např. jasan u sv. Martina, javor na 
Dlažánkách a lípa u křížku v Rymické. Výsledky 
2. etapy inventarizace města budou v nejbližších 
dnech zveřejněny na portálu www.stromypod-
kontrolou.cz. 

druhá etapa inventarizace stromů
ve městě

Ve Smetanových sadech město Holešov postupně ob-
novuje stromořadí javorů. Vzhledem ke stísněnému 
prostoru pro výsadbu stromů musely být nejprve insta-
lovány ochranné mříže. Svislé mříže slouží k ochraně 
stromů před mechanickým poškozením, vodorovné 
mříže jsou vyrobeny tak, aby plocha pod stromy zůstala 
pochůzná, případně pojízdná a stromy měly zajištěn pří-
sun vody a vzduchu ke kořenům.  >>>

V další etapě budou inventarizovány stromy 
na sídlišti U Letiště a na návsích místních částí Žopy  
a Dobrotice.

Ing. Pavla Pšejová

Jako alternativní možnost ke stávající, tra-
diční platbě mincemi v parkovacím automatu má 
platba prémiovými SMS několik výhod:
• nemusíte hledat hotovost nebo chodit shánět 

drobné mince
•  platbu můžete realizovat z pohodlí vašeho vozu
•  parkovací lístek máte pouze v mobilu, takže mů-

žete kdykoliv zkontrolovat čas zaplaceného stání

v Holešově můžete uhradit poplatek za parkování 
i mobilním telefonem

•  parkování můžete kdykoliv prodloužit bez 
nutnosti dojít k parkovacímu automatu a ne-
platíte dvakrát díky prodloužení o další časové 
období 

•  tarif je stejný pro všechna parkoviště v Holešově, 
můžete tedy mezi parkovišti přejíždět

•  můžete být upozorněni SMS zprávou na konec 
doby parkování

Jak objednat parkovací lístek mobilem?
odešlete SMS v tomto tvaru:
HOLmezeraRZ vozidla
příklad SMS: HOL 1Z11111 na tel. číslo 90206

Vzápětí je vám SMS zprávou doručen par-
kovací lístek. V případě, že vám parkovací lístek 
doručen nebyl, NENÍ PARKOVNÉ ZAPLACENO.

Cena SMS parkovacího lístku je 15 Kč za 45 
minut + cena za odeslanou SMS dle tarifu u vaše-
ho mobilního operátora. Chcete-li objednat delší 
dobu parkování, odešlete více objednávek, doba 
parkování se prodlužuje.

Chcete-li být upozorněni SMS 5 minut před 
koncem zaplacené doby parkování, na konec ob-
jednací SMS napište písmeno U. 
Příklad: HOL 1Z11111 U 

Objednání parkovného pomocí SMS můžete 
ještě více zjednodušit díky funkci párování s RZ va-
šeho vozidla. Systém si vaši SPZ zapamatuje s vaším 
telefonním číslem, a pokud svůj mobil použijete  
k objednávce, do objednací SMS stačí napsat HOL.

Párovat RZ vozidla a mobilního čísla může-
te na stránkách www.parkovacilistek.cz/holesov 
nebo také pomocí SMS.
Odešlete: HOL REG RZ vozidla na 90206.
Příklad: HOL REG 1Z11111
Párování vám bude potvrzeno.

Budete-li si přát zaparkovat s jiným vozem, 
pošlete běžnou objednací SMS s požadovanou RZ 
vozidla. Párování nebude uplatněno.

holešov (JZ) – V roce 2011 bylo započato s budováním kanalizace  
v Tučapech a v Količíně. Dodavatelskou firmou je KKS, s. r. o., Zlín. Dle in-
formací z odboru investic a údržby města, který stavby za město Holešov 
dozoruje, práce probíhají podle stanoveného harmonogramu. Větší zakáz-
ky vyžadují technický dozor. Pro město jej vykonává firma LM inženýrink.  
V obci Tučapy je již kanalizace hotova, v současné době probíhají pouze drob-
né terénní úpravy a finální práce. Intenzivně se ale ještě pracuje v Količíně, 
kde se dokončují poslední trasy kanalizace. Hotovo by mělo být do konce mě-
síce srpna, pokud bude počasí příznivé, a dokončovací práce do konce září. 
Jedná se o terénní úpravy, doasfaltování, opravy zpevněných ploch. Stavba 
bude předána do konce září.      

Přečerpávací stanice kanalizace v Tučapech. >

nová kanalizace v tučapech a v količíně
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Odbor územního plánování a stavebního 
řádu Městského úřadu Holešov - obecního úřa-
du obce s rozšířenou působností jako pořizovatel 
Územního plánu Holešov ve smyslu § 6 odst. 1 
písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plá-
nování a stavebním řádu v platném znění (sta-
vební zákon) dále jen stavební zákon oznamuje  
v souladu s § 52 odst. 1 a § 22 stavebního zákona 
a ve spojení s částí šestou - § 171 a násl. zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), veřejné projed-
nání návrhu opatření obecné povahy Územního 
plánu holešov (dále jen návrh) a vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území, které se usku-
teční ve středu 18. 9. 2013 v 16.00 hod. na Měst-
ském úřadu Holešov, Masarykova 628, Holešov, 
v zasedací místnosti (2. patro).

Územní plán řeší správní území města Ho-
lešova, tj. k.ú. Holešov, Všetuly, Količín, Tučapy, 
Dobrotice a Žopy.

Návrh a Vyhodnocení vlivů územního plánu 
na udržitelný rozvoj území vč. Vyhodnocení vlivu 

veřejná vyhláška
oznámení o veřejném  projednání  návrhu opatření obecné povahy   

územního plánu Holešov a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
a 

zveřejnění návrhu opatření obecné povahy 
územního plánu Holešov a vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území

územního plánu na životní prostředí jsou vysta-
veny k  veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení 
veřejné vyhlášky do konce lhůty pro uplatnění 
připomínek, námitek a stanovisek (tj. od 7. 8. do 
25. 9. 2013 včetně) u pořizovatele na Městském 
úřadu Holešov, Odboru územního plánování  
a stavebního řádu, pracoviště Tovární 1407, dveře 
č. 311 a zveřejněny na webových stránkách města 
Holešova www.holesov.cz na adrese: http://www.
holesov.cz/mestsky-urad/odbor-uzemniho-pla-
novani-a-stavebniho-radu/uzemne-planovaci-
dokumentace-rozpracovana.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného 
projednání může každý uplatnit své připomínky  
a dotčené osoby námitky. námitky proti návrhu 
územního plánu mohou podat pouze vlastníci po-
zemků a staveb dotčených návrhem řešení, opráv-
něný investor a zástupce veřejnosti. Námitky musí 
obsahovat požadavky uvedené v § 52 odst. 3 sta-
vebního zákona, tj. odůvodnění námitky, údaje 
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená 
práva a vymezit území dotčené námitkou.

dotčené orgány a krajský úřad jako nadří-
zený orgán uplatní do 7 dnů od veřejného pro-
jednání stanoviska k částem řešení, které byly od 
společného jednání změněny.

 K později uplatněným stanoviskům, při-
pomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Stanoviska, námitky a připomínky musí být 
v souladu s § 22 stavebního zákona uplatněny 
písemně, opatřeny identifikačními údaji a podpi-
sem osoby, která je uplatňuje.

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám 
ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání 
Zásad územního rozvoje, se nepřihlíží.

Stanoviska, připomínky a námitky podávejte 
písemnou formou a zasílejte na adresu: Městský 
úřad Holešov, Odbor územního plánování a sta-
vebního řádu, Masarykova 628, pracoviště Továr-
ní 1407, 769 01 Holešov.

Ing. Radomíra Pospíšilová
referent odboru územního plánování

a stavebního řádu

Čápi na pivovarském komíně patří k  létu 
v Holešově. V letošním roce se jim bohužel nepo-
dařilo vychovat mladé. Jelikož jsme zaznamenali 
několik dotazů občanů, zda nesouvisí tato sku-
tečnost se stavem čapího hnízda, požádali jsme  
o odborný názor ornitologa Bc. Martina Vymaza-
la z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Podle pana Vymazala rostliny na hnízdě čá-
pům nevadí. Spíše se může stát, že je čapí pár ne-
plodný nebo vinou počasí se nepodaří odchovat 
mláďata. Především dlouhotrvající deště v době, 
kdy rodiče krmí malá mláďata, která mají ještě 
špatnou termoregulaci, mohou způsobit prochlad-

čápi na pivovarském komíně
nutí a úhyn mláďat. Samozřejmě některé páry 
zvládnou mladé vychovat i v nepříznivém počasí, 
ale ne všem se to podaří. Pokud se na hnízdě mlá-
ďata ani nevylíhla z vajec, tak se může jednat také  
o problém s počasím, případně o neplodný pár.

Co se týče hnízda, je třeba snižovat jeho výš-
ku v případě, že by hrozil pád nebo bylo příliš mo-
hutné vůči komínu, na kterém je vystavěno, což 
v Holešově zatím nehrozí. Prostor uvnitř hnízda 
jsou čápi schopni „udržovat“ sami tak, aby bylo 
pro ně vyhovující.

Pavla Pšejová
Odbor životního prostředí MěÚ Holešov

výtěžek ze Zavařeninobraní putuje zdravotně postiženým 
Žopy (JZ) – Sobotní odpoledne 

10. srpna si do areálu u lesa v Žopech 
přišly užít celé rodiny s dětmi. Konal 
se zde 3. ročník pohádkového Zava-
řeninobraní s bohatým programem. 
Společně se sdružením Naděje Zlín  
a dalšími dobrovolníky je pořádají 
hasiči ze Žop. Spíše se jednalo o puto-
vání za pohádkovým dortem Moniky 
Lacinové, neboť děti luštily také kří-
žovku, která byla slosovatelná právě 
o onen dort. Pestrý program byl při-
praven i v samotném areálu. Tradičně 
se soutěžilo o nejlepší marmeládu. Do 
této soutěže bylo zapsáno třicet vzor-
ků. Vítězkou a LADY MARMELADE 
3. ročníku se stala Maruška z Rusavy 
se svojí višňovou marmeládou. Velký 
zájem byl i o bleší dobročinný bazar – 

Dobročinná hasičárna. Velká pozornost patřila také 
studentce gastronomie a hotelnictví Radce Horké, 
která předvedla svoji dovednost v carvingu. Jedná 
se o výtvarnou techniku – ovocné tvoření, které se 
stává stále populárnější. Divadelní představení  se-
hrál  divadelní spolek Hvizd z Holešova. Celým pro-
gramem provedl již třetím rokem moderátor rádia 
Kiss Publikum Ondra Albrecht. Pro vyhladovělé, 
žíznivé a unavené byly připraveny stánky s nezbyt-
ným občerstvením – například sladké pohádkové 
pochutnání od Moniky a Věrky. Pánové se raději 
občerstvovali u chaloupky s názvem Pivní potok 
a Klobásové království. Vstupné bylo dobrovolné, 
ale vzhledem k tomu, že se jednalo o dobročinnou 
sbírku, většina příchozích se do ní zapojila, neboť 
výtěžek z ní bude věnován obyvatelům chráněného 
bydlení střediska Naděje Zlín. V neposlední řadě 
patří velký dík pořadatelů Hotelu Tacl, Radku Půč-
kovi, firmě Wastex a Zlínskému deníku.         
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Mikroregion

Mikroregion Holešovsko, město Holešov  
a další instituce a spolky srdečně zvou všechny ob-
čany Holešova a okolních obcí, ale i návštěvníky 
z blízka i daleka na Dožínky Holešovska, které se 
budou konat v neděli 8. září v Holešově. 

Celodenní oslavu úrody a její sklizně pořádají 
obce sdružené v mikroregionu Holešovsko, město 
Holešov, Agrodružstvo Roštění, Muzeum země-

Pozvánka na dožínky Holešovska

dělské techniky v Pravčicích, Římskokatolická far-
nost Holešov, Městské kulturní středisko Holešov 
– Městské muzeum a galerie Holešov, Středisko 
volného času – TYMY Holešov a Klub přátel umě-
ní a řemesel Holešov. Od 8.00 hodin se na náměstí 
Dr. E. Beneše u farního kostela „Pod Lipami“ bu-
dou konat řemeslné a farmářské trhy s ukázkami 
lidových řemesel, kovářství apod.

V  9.00 hodin vyjde z  Holajky do-
žínkový průvod s  prapory jednotlivých 
obcí mikroregionu, krojovanými dru-
žinami, dechovou hudbou, folklorními 
soubory, selskou jízdou, selskými povo-
zy a historickou zemědělskou technikou. 
Dožínkový průvod projde kolem zámku 
na náměstí Dr. E. Beneše, které obejde 
a skončí u farního kostela Nanebevzetí 
Panny Marie. Ve farním kostele se bude 
od 9.30 hodin konat slavnostní dožínko-
vá mše svatá.

Od 11.00 do pozdního odpoledne 
se bude ve Smetanových sadech (škol-
ním parku) konat vlastní dožínková 
slavnost – na pódiu vystoupí hudební 

soubory jednotlivých obcí mikroregionu Hole-
šovsko, folklorní soubory, v  parku bude výstavka 
historické zemědělské techniky, výstavka drobných 
i větších domácích zvířat – úspěchů Svazu chova-
telů drobného zvířectva, stánky jednotlivých obcí. 
Pro děti budou přichystány atrakce – skákací hrad, 
trampolína, projížďky v bryčkách a na žebřiňáku. 
Bohaté občerstvení bude zajištěno, a to včetně stán-
ku domácího pivovaru – Kostelecký Chmelovárek.

Od 12.00 bude zajištěn program pro děti v Ze-
manově kovárně na Holajce a jejím okolí – budou 
zde vystaveny historické exponáty vztahující se 
k  zemědělské činnosti našich předků, bydlení ze-
mědělců před sto lety, řemeslné dílničky, kde si ka-
ždé dítě bude moci vyrobit na památku předmět ze 
slámy. O děti se budou starat krojovaní průvodci. 
Děti budou k Zemanově kovárně a zpět do Smeta-
nových sadů vozit koně na bryčkách a v žebřiňáku.

Tento nultý ročník Dožínek Holešovska bude 
jakousi „zkouškou“ pro rok 2014, kdy si připo-
meneme 100. výročí od slavné Hanácko-valašské 
krajinské výstavy 1914, která se konala právě ve 
Smetanových sadech. 

-kb-

nultý ročník dožínek se bude konat v neděli 8. září 2013 v Holešově

Ředitelství Mateřské školy Roštění, okres Kroměříž oznamuje, že 
na školní rok 2013/2014 má ještě 4 volná místa a nabízí tato místa i pro 
rodiče dětí mimo obec Roštění. Naše mateřská škola pracuje v  souladu 
s programem školy podporující zdraví, děti jsou rozděleny do 2 smíše-
ných tříd, v nichž pracují 3 pedagogické pracovnice. Využíváme zdravého 
způsobu učení dětí předškolního věku - formou prožitkového učení, pro-
střednictvím individuálních a skupinových činností. Podporujeme osobní 
zodpovědnost nad volbou činností a her. 

Snažíme se vést děti ke zdravému a čistému způsobu života, vzájem-
né ohleduplnosti, ochotě pomoci si, chránit zdraví, přírodu a životní pro-
středí v návaznosti na rodinnou výchovu.

Více informací o naší škole získáte na webu školy.http://rostenims.
webnode.cz

Na spolupráci se těší ředitelka školy Jana Vybíralová.

informace mateřské 
školy Roštění

nabízíme k pronájmu
Palackého ulice č. p. 531, 769 01 Holešov
Typ: Nebytový prostor (restaurace)
Výměra: 132 m²
K dispozici: od 1. 9. 2013
Podrobnější informace v úřední dny: 
Po, St: 7.00 – 11.00, 12.00 – 16.30 hod. v kanceláři 
Tepelného hospodářství Holešov, spol. s r. o.
(tel. 573 506 240)

nebytový prostor
Palackého ulice č. p. 531



Srpen 2013 9

kUltURa

holešov – Skvělý hudební zážitek si odná-
šeli účastníci úvodního koncertu lektorů LŠBH. 
Uskutečnil se v  nedělní podvečer ve velkém sále 
holešovského zámku. Úchvatné byly nejen výkony 
všech účinkujících sólistů, ale také „moderátorský 
koncert“ perfektního Vojtěcha Babky, redaktora 
Českého rozhlasu Vltava. Divákům jej představil 
Roman Válek a rovněž popsal, jakou náhodou se 
na LŠBH Babka objevil. Proto byl také po celou 
dobu oděn v cyklistickém úboru. A protože je ten-
to pán nejen milovníkem cyklistiky, ale také vážné, 
především barokní hudby, přinášíme našim čtená-
řům rozhovor, v němž nám poví o skladbách, které 
na koncertu zazněly, i jejich interpretech, z nichž 
každý je v hudebním světě u nás či v zahraničí vel-
kou osobností. 

Řekněte nám, jak se stalo, že jste se ocitl zde 
v holešově a do jaké míry bylo náhodou, že jste 
koncert moderoval ve sportovním úboru.

„Nebylo to tak úplně přesně, jak říkal Roman, 
že mě ráno zahlédl projíždět na kole v zámeckém 
parku a připadal jsem mu povědomý. Pravda je 
taková, že jsem zde měl dohodnuto natáčení re-
portáží pro Vltavu na pěveckých třídách LŠBH, 
neboť systematicky mapuji pěveckou interpreta-
ci u nás. Jednou měsíčně mám na Vltavě pořad 
Operní magazín a hrozně rád se zabývám lidmi, 
kteří toto umění dělají a o kterých se moc nemlu-
ví, jako jsou třeba manželé Válkovi a jejich LŠBH.  
A protože se většinou všude dopravuji na kole, 
přijel jsem na něm i k vám do Holešova. Problém 
je, že s  sebou nevozím jiný oděv než sportovní. 
Roman ale vymyslel, že budu moderovat večerní 
koncert a že bude ještě lepší, když budu moderovat 
v dresu. Náhoda v tom přece jenom trochu byla.“

Poprosím tedy, abyste naše čtenáře provedl 
úvodním koncertem, jeho repertoárem a něco 
řekl o hlavních sólistech. 

„Já jsem se z  titulu svého zájmu o vokální 
umění soustředil především na ta čísla, kde se 
zpívalo. Velmi jsem se těšil na Adama Plachetku, 

úvodním koncertem letní školy barokní hudby 
provedl vojtěch Babka

se kterým jsem chodil ke stejnému profesorovi  
a který je dnes sólistou vídeňské státní opery. Tro-
chu mne ale zklamalo, že jeho číslo trvalo pouhé 
tři minuty. On sám ho označil za vhodný repertoár 
ke zkouškám na konzervatoř, neboť to bylo „krát-
ké, lehké, pomalé“. Letos na jaře zpíval v Americe  
s Chicagským orchestrem Bachovu mši H-mol, 
což je, myslím, pro pětadvacetiletého zpěváka vel-
kým bodem v kariéře. Dále, myslím, ne jenom mě 
zaujal kontratenor francouzského lektora Jeana 
Francoise Lombarda, který zazpíval hudbu Marca 
Antoana Charpentiera. Byla to naprosto čistá prá-
ce ve smyslu  technickém. Technicky posazený hlas 
v  hlavě znamená nezatěžkaný, lehký, odpoutaný, 
vzdušný, komorní, zklidněný, nenápadný projev, 
jehož jedním z efektů je také to, že je mu rozumět 
každé slovo. Udělal na mě takový dojem, jako když 
si ve Francii koupím něco malého, krásného, doko-
nalého. S Romanem jsme se shodli na tom, že ur-
čitě, ne jenom pro nás, to byl zlatý hřeb programu. 
Tato jeho dokonalá barokní interpretace vychází 
z teoretického studia. Neměl se ji od koho naučit, 
neboť generace, kterou on zastává, je první, v tom-
to interpretačním stylu neměla žádné předchůdce. 
Roman mi poté potvrdil, že to, jak tito mladí mu-
zikanti zpívají, je opravdu produktem jejich studia 
literatury a jiných pramenů. Dalším výrazným pě-
veckým sólistou byl pro mne polský lektor Jakub 
Burzynski, který zazpíval Pergolesiho Stabat Ma-
ter. Vždy jsem nadšen z toho, jakou on umí vnést 
do své produkce živelnost, nezvladatelnost, ne-
zkrotnost. Proto jsem se ptal Romana, zda si někdy 
nepřipadá jako krotitel, když spolupracuje s Bur-
zynskim. Ten mi potvrdil jeho temperament, který 
přirovnal k bouři a vzdoru. Opět zvolil pompézní, 
dramatický až vypjatý styl podání a je otázka, zda 
pro sekvenci Stabat Mater, jak ji známe, je vlastně 
na místě interpretovat takto pompézně, divadelně 
až předváděčsky. Proto jsem také zmiňoval již před 
jeho vystoupením, že jsme zvyklí Stabat Mater 
poslouchat v  takovém kontemplativním usebra-
ném duchu, protože zpracovává příběh matky, 
která přijde o svoje dítě. Proto jsem byl, myslím, 

ne sám dost překvapen, ale zase na druhou stranu 
byla to kuriozita, která do programu vnesla to, co 
Jakub vždy přinese – bouři a vzdor. Další výraznou 
pěveckou interpretkou LŠBH je Markéta Cukro-
vá, sólistka opery Národního divadla v Praze. Ta 
zpívala hudbu Bohuslava Matěje Černohorského, 
kterého cembalista a varhaník Lukáš Bendl nazval 
v rozhovoru „barokním Zimmermanem“, neboť 
dle jeho názoru je jeho hudba tak mnohotvárná  
a rozmanitá, že není možné, aby ji zkomponoval 
jeden člověk. Je to podle něj taková fiktivní, geni-
ální postava, něco na způsob Járy Zimmermana. 
Na základě historických dat je ale podloženo, že 
samozřejmě, Černohorský „barokním Zimmer-
manem“ nebyl. Pravda je, že to byla jedna z  nej-
výraznějších postav raného baroka u nás. Cukrová 
vedle toho, že je výborná zpěvačka, je také člověk 
s velmi jasným a jednoduchým vyjadřováním, na 
LŠBH je velmi dobře teoreticky připravená. Zazpí-
vala sólovou skladbu pro koloraturní mezzosoprán 
Regina Coeli, rukopis z první poloviny 18. stole-
tí. Určitě nejen mě výrazně zaujal také slovenský 
lektor Ján Prievoznik. Jeho variace pro kontrabas 
od Carla Ditlerse Dittensdorfa, kde jej na violu 
doprovodil kolega Ján Gréner, Roman přirovnal 
k rozvášněnému nosorožci nebo slonu v říji. Já to 
považuji za skvělý virtuózní kus a Prievoznika ob-
divuji, že to vůbec dokáže zahrát tak, že si myslíte, 
že to vůbec nic není. Jen vás tak trochu napadne, 
že na rychlost, jakou mu lítá ruka po strunách  
i smyčec, nemohou existovat tak rychlé noty. 

a co čtenářům a především holešovanům 
vzkazujete na závěr?

„Lidem z  Holešova a okolí strašně závidím 
zdejší atmosféru. Jejich zámek, park, kde do sebe 
saju inspiraci a také proto mi připadá, že se tady 
žije klidněji. Jak řekl Teleman o Hanácku, když 
učil zdejší dudáky improvizovat na dudy: „Stačí 
trocha pozornosti a člověk tady načerpá myšlenky 
na celý život.“ Nevím, kde jinde by se u nás našlo 
lepší místo pro uspořádání LŠBH. Zde u vás je to 
úžasné v  tom, že se všichni na týden mohou sejít 
na jednom místě, soustředěně od rána do večera na 
něčem pracují. Je kolem toho spousta zábavy a leg-
race, neformálního setkávání a navíc projít se ráno 
v půl osmé zámeckým parkem, to je žůžo, fantazie.“ 

Za rozhovor poděkovala Jana Zapletalová
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Podvečer středy 24. července a čtvrtého dne 
festivalu Týden židovské kultury patřil besedě  
o zásadách židovského stravování. O těch přijel až 
z  Prahy svým posluchačům do Holešova vyprá-
vět Chaim Kočí, který je předsedou posvátného 
bratrstva Chevra kadiša. Chaim je již v Holešově 
známým a jeho přednášky oblíbené, proto se i ten-
tokrát v  synagoze sešla téměř stovka posluchačů. 
Nejprve se zmínil o historii židovství v České re-
publice. Současná komunita je velmi malá záslu-
hou pohromy holocaustu a následného odlivu pře-
živších Židů do Izraele a jiných částí světa. Přesto, 
dle jeho názoru, je i současná komunita českých 
Židů velmi aktivní a navazuje tak na výrazný od-
kaz prvorepublikového židovství. Většina Židů již 
tehdy žila a i dnes žije světským – „pokrokovým“ 
způsobem života. O to méně je dnes obvyklé setkat 
se s českým Židem, který si zvolil cestu tradiční – 
chasidismus – tedy mysticky laděné hnutí v rám-
ci ortodoxního judaismu, jehož kořeny sahají do  
18. století. Chaim nejprve vysvětlil: „Samo dodr-
žování židovských přikázání, byť některá jsou velmi 
přísná, není výrazem askeze.“ Předeslal také, že 
Židé si svůj způsob života nevymysleli, ale zdědili 
po svých předcích, a je proto nepsanou povinností 
tyto zásady dodržovat. Zmínil také to, že v minu-
losti, např. ve středověku, Židé v ghettech, kteří se 
stravovali a především žili košer, netrpěli nakažli-
vými nemocemi, jakými byl tehdy například mor 
nebo žloutenka, jež byly mnohokrát metlou lidstva. 
Souviselo to s přísným košer dodržováním hygieny. 
V České republice ale řada věcí, které zbožný Žid 
potřebuje, není. Velký problém je třeba se stravová-
ním, protože značně omezuje jídelníček. 

Další část přednášky již patřila židovské košer 
– kašrut gastronomii, o kterou se mj. stará ve své 
pražské restauraci. Vysvětlil především to, co pro 

Beseda s chaimem kočím na téma košer – kašrut
Židy znamená krev v  těle 
živočichů. „Dokud v těle ko-
luje krev, je v něm duše. Židé 
tedy nepožívají krev zvířat 
proto, že by snědli – ukradli 
jejich duši.“ Tělo bez krve 
je již považováno jen za ja-
kousi skořápku. Dlouze vy-
světloval především to, jaké 
maso a jaká zvířata Židé 
mohou nebo nemohou jíst. 
Vše se řídí ustanoveními 
danými tórou. 

Večerní projekce izra-
elského filmu z  roku 1978 
„Zmrzlina na klacku“ (v heb-
rejském originále „Eskimo 
Limon“), tentokrát v  New 
Drive klubu na zámku, byla zajímavým exkursem 
do vyspělé izraelské kinematografie. Zdánlivě typic-
ká teenagerská komedie (natočená v retro stylu 50. 
let, plná rokenrolových melodií a témat spojených 
se sexem-náctiletých), nebyla zdaleka tou prvoplá-
novou podívanou, jak nám předvádějí obdobné 
americké filmy, ale melancholickým pohledem na 
svět očima mládeže, která objevuje problém zodpo-
vědnosti. Sice nijak náročná, ale příjemná podívaná.

Středeční gastrozážitek ze Starého pivovaru 
byl poměrně rozsáhlý. Protože už došla „meníčka“, 
bylo nutno si vybrat z týdenní nabídky židovských 
jídel. Polévka „krupnik“ – původně polská a poz-
ději převzata aškenázskými Židy (kteří odstranili 
masovou složku) byla vynikající – zeleninový vý-
var (i když originálnější jako základ by byla syro-
vátka) s ječmennými kroupami (proto „krupnik“) 
a dalšími luštěninami. Asi překvapením pro toho, 
kdo neočekává dost rozdílné chutě oproti běžné 

kuchyni, by byl bramborák z brambor a cizrny se 
salátem z červené řepy. Významnou složku bram-
borákového těsta tvořila nastrouhaná cibule a chu-
ťově nejvýraznější cizrna, což při absenci majorán-
ky posunulo chuť placek hodně jinam, než jsme 
zvyklí. Vynikající salát z červené řepy s typickými 
nakládanými cibulkami ale jistě usmířil i konzer-
vativce. A nakonec husí prsa pečená na česneku se 
šouletem, což je zapečená směs vařených luštěnin 
(opět kroupy, cizrna, hrách, drobné fazole a spous-
ta česneku) a jinak snad nejtypičtější židovské 
jídlo, byla velmi příjemná, opět zase pro české tra-
dicionalisty možná trochu suchá, ale ono to v ži-
dovské kuchyni moc nejde, když jsou vyloučeny 
mléčné omáčky a sádlo. Salát z pořádně kyselého 
zelí opět zajiskřil spoustou tradičních naložených 
cibulek a celek pomohl neznalému udělat si aspoň 
přibližnou představu o židovské kuchyni. 

JZ, -kb-

genocida Romů v době 
druhé světové války

Ve 30. letech se v Československu vyostřuje 
napětí mezi Romy a celou společností. Přispělo 
k  tomu zvyšování počtu bezprizorných Romů, 
kteří k  nám prchali už v  obavě před  fašismem  
z Německa, později i z Rakouska a konečně i z od-
tržených Sudet. Averze vzrůstala zejména na ven-
kově, kde byl nejvíce citelný a evidentní drobný 
parazitismus nově příchozích. Vyhrocená atmo-
sféra plně nahrávala pozdějšímu rasistickému ře-
šení „cikánské otázky“, při níž byli protektorátní 
„cikáni“ hromadně likvidováni. Bez ohledu na 
tyto okolnosti byla v protektorátu Čechy a Morava 
uplatněna postupně všechna proticikánská naří-
zení, jaká se již dříve realizovala v  říši. Zkrátka  
i bez výše naznačené atmosféry „příznivé“ pro ra-

Závěr týdne židovské kultury v Holešově
daleko Kunštátu). KPt byly určeny pouze pro 
dospělé muže, respektive muže štítící se práce, 
tedy takové, kteří nemohli prokázat legální zdroj 
své obživy nebo byli zastiženi mimo trvalé bydliš-
tě a obviněni z porušení zákazu kočování. Romo-
vé tvořili pouze 10–15 % z celkového počtu vězňů 
(„káranců“). Životní podmínky na těchto místech 
v době existence KPT (na rozdíl od pozdějších tzv. 
táborů cikánských) byly ještě dobře únosné – do-
spělí muži zde byli vězněni na přesně vymeze-
nou dobu (3–6 měsíců), kdy si odpykávali trest 
prací, po jeho skončení byli propuštěni na svo-
bodu. internováni mohli být pouze 100%  zdra-
ví muži, v případě onemocnění byli propuštěni. 
naplněnost táborů nebyla nijak vysoká, pohy-
bovala se kolem 150, maximálně 200 mužů; uby-
tovací kapacita obou táborů tedy nebyla v této fázi 
nikdy překročena. Dalším krokem v dočasně uta-
jeném postupu proti cikánům bylo v březnu 1942 
nařízení protektorátní vlády o „preventivním po-
tírání zločinnosti“. Bylo namířeno sice ještě 
obecně proti „asociálům, ale mezi takovými byli 
již výslovně citováni „cikáni“ a „osoby žijící po 
cikánsku“. Zaváděla se tzv. preventivní policejní 
vazbu, a to pro osoby, které by mohly veřejnost 
ohrozit „asociálním chováním“. Šlo o časově neo-
mezenou vazbu ve sběrných táborech, na které 
byly v Letech a Hodoníně změněny původní KPT. 
Ve sběrných táborech byli stále vězněni pouze do-
spělí muži. Policejní preventivní vazba se >>> 

Boží hody aneb Jak jedli Židé v Čechách a na Moravě, vystoupení romské skupiny Gipsy Ga-
bor, přednáška o romském holocaustu a mimo jiné také legendární sovětský film Cikáni jdou do 
nebe. Takový byl program závěrečného dne v pořadí už 13. ročníku festivalu Týden židovské kultu-
ry v Holešově. Lidé mohli také ochutnat speciality židovské kuchyně.

Úvodní přednáška sobotního odpoledne v synagoze byla na téma romský holocaust s PhDr. 
J. Horváthovou, ředitelkou Muzea romské kultury v Brně. A protože beseda na toto téma ještě na 
žádném z minulých ročníků nebyla do programu zahrnuta a o daném tématu víme velmi málo, 
přinášíme je v následující podobě: 

dikální postup proti cikánům by se v protektorátu 
– s ohledem k jeho faktické podřízenosti Němec-
ku – nutně kopíroval říšský vzor. Politika proti ci-
kánům v protektorátu byla však v první fázi (do 
jara 1942) poněkud zastřená, jistě záměrně se 
maskovala za postup proti „osobám štítícím se 
práce“ a obecně tzv. asociálům. Následkem toho 
se Romové žijící ve shodě se svým okolím a řádně 
pracující domnívali, že jim nebezpečí nehrozí, žili 
proto relativně v klidu a bez obav. Do první fáze 
proticikánských protektorátních akcí patří zákaz 
kočování vyhlášený v listopadu 1939 s tím, že kdo 
se do konce ledna 1940 neusadí, bude zařazen do 
nově zřízených kárných a pracovních táborů (dále 
jen KPT). Ty byly otevřeny dne 10. 8. 1940 na 
dvou místech na trase nově budované dálnice 
z  Plzně do Moravské Ostravy – jeden tábor byl 
v Čechách – u obce Lety (poblíž Písku) a druhý na 
Moravě – u malé vesničky jménem Hodonín (ne-
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vykonávala také v bývalých donucovacích pracov-
nách v Praze-Ruzyni, Brně, Pardubicích a mimo 
území protektorátu v  koncentračním táboře 
v Osvětimi I (Auschwitz I). K propuknutí otevře-
ně rasové politiky proti cikánům dochází v pro-
tektorátu vydáním rozkazu generálního velitele 
protektorátní neuniformované policie o potírání 
tzv. cikánského zlořádu (v Německu vešel v plat-
nost už v prosinci 1938). Cíl postupu byl nyní jas-
ně stanoven, stíhání cikánů probíhalo na biologic-
kém základě, sociální důvody již nehrály tak 
podstatnou roli. Na základě rozkazu byl dne 2. 8. 
1942 proveden v celém protektorátu soupis všech 
„cikánů, cikánských míšenců a osob žijících po 
cikánském způsobu“ (celkem 6 500 osob označe-
no za tzv. cikány a cikánské míšence). Soupis po-
skytl dobrý přehled o romské populaci v protek-
torátu, což bylo důležitý jako základ pro přípravu 
poslední etapy „konečného řešení cikánské otáz-
ky“. Evidované osoby byly rozděleny na dvě skupi-
ny: první – méně početná, ze společenského  

hlediska problémovější skupina (již trestané oso-
by, hazardní hráči, osoby nezdržující se na místě 
svého trvalého pobytu apod. a s nimi všichni ro-
dinní příslušníci takto „problémové“ osoby) byla 
ihned odeslána do nově zřízených tzv. cikánských 
táborů, které byly v den soupisu otevřeny na zná-
mých místech – v Letech a Hodoníně. Větší skupi-
nu tvořila relativně bezproblémová část Romů, ta 
byla prozatím ponechána v klidu, přitom již však 
v tichosti probíhaly přípravy i k jejich pozdějšímu 
odsunu, o němž se mělo teprve rozhodnout. Fatál-
ní výnos, který ve svém důsledku rozhodl o likvi-
daci tisíců evropských Romů, vydal šéf německé 
policie a říšský vůdce SS Heinrich Himmler dne 
16. 12. 1942 (později vešel ve známost jako tzv. 
Auschwitz Erlass). Bylo rozhodnuto o odsunu ci-
kánů a cikánských míšenců z  Německa a jemu 
podřízených zemí. V  KT Osvětim, respektive 
v  Osvětimi II-Březince (Auschwitz II-Birkenau) 
byl k  tomu účelu zřízen rodinný cikánský tábor, 
první transport Romů sem přijel dne 26. 2. 1943 
z  Německa a následovaly další. První hromadný 
transport Romů z protektorátu vyjel dne 7. 3. 1943 
z Brna, po něm další a další. Jako první byli hro-
madnými „cikánskými“ transporty z protektorátu 
do Osvětimi odváženi Romové z větší „bezproblé-
mové“ skupiny, kteří do chvíle svého povolání na 
transport netušili, v jakém jsou nebezpečí. To byl 
záměr nacistů využít moment překvapení, aby 
celá akce proběhla bez větších problémů. V prů-
běhu několika měsíců tak byla deportována větši-
na protektorátních Romů do později nechvalně 
proslulého komplexu koncentračních táborů na 
území nacisty zabraného Polska. Z cikánských tá-
borů v  Letech a Hodoníně byli romští vězňové 

odvezeni do Osvětimi se zpožděním (z Letů 
v  květnu, z  Hodonína v  srpnu 1943) oproti Ro-
mům žijícím na svobodě. Stalo se tak v důsledku 
karantény, do níž byly tábory hermeticky uzavře-
ny poté, co propukly na obou místech těžké in-
fekční nemoci. Vysoká nemocnost a následně  
i úmrtnost vězňů (zejména dětí) byla způsobena 
otřesnými životními podmínkami v obou tábo-
rech. Jednak zde byly vězněny rodiny se všemi 
svými příslušníky, tedy včetně dětí všech věko-
vých kategorií, jednak brzy po otevření cikán-
ských táborů byla jejich kapacita nejen naplněna, 
ale i 10x překročena (na každém z míst bylo věz-
něno více než 1300 osob). Přeplněnost táborů šla 
ruku v ruce s nedostatkem vody pitné i pro hygie-
nické účely, příděly stravy byly nedostatečné, těž-
kou práci v lomech a při stavbě silnice vedle mužů 
musely absolvovat i ženy s dětmi. K tomu nutno 
připočíst i mnohdy nevybíravé chování českého 
dozorčího personálu k  vězňům, z  nichž někteří 
uplatňovali na bezbranných Romech své násilnic-

ké sklony. oproti režimu 
kárných pracovních tá-
borů, jejichž káranci vě-
děli, na jak dlouho do tá-
bora jdou, vězňové 
cikánských táborů nemě-
li o délce svého věznění 
žádnou představu. nako-
nec se ukázalo, že obě 
místa sloužila v  éře ci-
kánských táborů jen jako 
dočasné shromaždiště 
Romů, přestupní stanice 
na cestě ke konečnému 
řešení, které mělo pro-
běhnout v  osvětimi. Ži-
votní podmínky v  osvě-
timském cikánském lágru 
byly ještě nesrovnatelně 
horší, než jaké zažili věz-

ňové protektorátních cikánských táborů. Také 
proto valná většina zde vězněných Romů interna-
ci nepřežila. Již v létě roku 1943 byla nemocnost  
i celková ubohost vězňů cikánského tábora tak 
markantní, že H. Himmler při návštěvě tohoto 
místa rozhodl o jeho urychlené likvidaci. Tak byli 
v průběhu první poloviny roku 1944 deportováni 
práceschopní, zejména mladí silní Romové do 
koncentračních táborů v  německém vnitrozemí, 
zpravidla muži do Buchenwaldu, ženy do Ra-
vensbrücku. Zbývající vězňové, zejména ženy 
s malými dětmi, staří a nemocní lidé, byli v průbě-
hu jediné noci, ze 2. na 3. 8. 1944, nahnáni do ply-
nových komor (celkem 2897 osob) a zde usmrce-
ni. Tak skončil osvětimský cikánský lágr, smrt 
v něm našlo kolem 20 000 evropských Romů. Cel-
kové romské ztráty v době II. světové války jsou 
odhadovány na 250 000–500 000 lidí. 
Přesná evidence však z mnoha míst ge-
nocidy chybí, je proto možné, že sku-
tečný počet romských obětí byl i vý-
razně vyšší.

Z  koncentračních táborů se po 
osvobození k  nám vrátilo do 600 
Romů, naprostá většina z  původních 
historických Romů českých zemí 
(Romů českých, moravských a němec-
kých, tzv. Sintů) tak zahynula, skupina 
českých a moravských Romů u nás 
prakticky přestala existovat a dnes se 
na ni téměř zapomnělo. Po osvobození 
k  nám začali přicházet Romové slo-
venští, kteří již tvoří naprostou většinu 
romské populace u nás, právě těm se 
dnes u nás říká „čeští Romové“.

Boží hody aneb Jak jedli 
židé v čechách a na moravě

Do židovské kuchyně nahlédli návštěvníci  
i prostřednictvím přednášky s názvem Boží hody 
aneb Jak jedli Židé v Čechách a na Moravě, kterou 
vedl Jaroslav Achab Haidler, který je především 
českým divadelním hercem, překladatelem, re-
gionálním politikem a bývalým ředitelem Čino-
herního studia v Ústí nad Labem. V Holešově na 
festivalu jsme se s ním sešli již po několikáté. Kvůli 
špatnému kádrovému posudku nemohl studovat, 
proto se vyučil spojovým mechanikem. Složil stát-
nice z  ruštiny a němčiny, z  biblických jazyků si 
vybral hebrejštinu, studoval historii a judaismus, 
ovlivnil ho chasidismus. I když tento výraz nemá 
rád, stal se praktikujícím Židem. Již na začátku 
svého vystoupení předeslal, že jeho kolega Chaim 
Kočí ve své přednášce o jídle, svátcích a hodování 
Židů vysvětlil až vědecky téměř vše. Proto se ve 
svém působivém vyprávění věnoval symbolice, 
která ho doslova fascinuje a dokáže o ní dlouze 
hovořit, tajemství a znamením. Vysvětlil, co zna-
menají některé znaky na zdech interiéru synagogy. 
Především znamení šelmy, které je vyžadováno 
klienty tattérských salonů a mnozí nositelé toho-
to symbolu ani nevědí, co znamená. Dále hovořil 
o svém postoji k židovskému holocaustu, o všeo-
becném odpuštění nebo neodpuštění židovského 
národa. V současnosti se nejvíce věnuje dokumen-
taci židovských hřbitovů v Čechách a na Moravě  
a překladům nápisů na židovských náhrobcích. 
Jeho výklad posluchače přesvědčil o tom, že bez-
mezně důvěřuje tóře: „Obrovsky důležitou pro ka-
ždého uživatele vesmíru je odpovědnost. Neseme ji 
před ostatními i za ostatní. Tak to učí tóra. Když se 
odpovědnost „předávkuje“, rodí se církve, kluby, stra-
ny, sekty. Správně dávkovaná vytváří tým. A nikdo 
kvůli tomu nemusí měnit své priority.“ Zajímavá 
byla i polemika o víře v Hospodina: „Nevěřím, ale 
snažím se mu být věrný. Na to, kde je čistá pravda, 
nepřišel ani Pilát ani „malý šéf “. Naši moudří tvrdí, 
že je vždy uprostřed. Může to znít jako šalomounská 
výmluva, ale já to tak vnímám. Ona je skutečnost 
vždycky někde uprostřed, protože každý jsme jedi-
nečný. To je ten obraz boží v  lidstvu. Jedinečnost  
a kreativita. To znamená, že i ti špatní jsou špatný-
mi každý jedinečně, neocenitelně, a možná dokonce 
potřebně. A všichni svatouškové podobně. Ta střední 
pravda se ovšem dá najít. Studiem tóry. Za předpo-
kladu, že si z ní neuděláme sekyru, bič anebo kla-
cek, kterým do „našeho“, kdoví jestli správného, ráje 
poženeme druhé.“ Vadí mu také výraz praktikující 
Žid a často používá slovní spojení Židi – lidi. „Vý-
raz praktikující Žid mi drhne o uši asi jako abstinu-
jící muslim anebo masturbující křesťan. Žid je taky 
jen člověk – jediné, co praktikuje, je život …“  >>>
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Co se týká podnikání všeobecně i jeho pod-
nikání, nám sdělil svůj názor, který se jak 
jinak, opírá o tóru: „Kdo dělá cokoli jenom 
pro peníze, nevím, jestli se u toho „udělá“ 
anebo „dodělá“. Protože peníze přijdou za 
dobrou věcí samy. Ale ruce v  klíně žádnou 
„dobrou věcí nejsou, proto nám Sladkej po-
žehnanej nařídil šest dnů makat. A dělat 
svoji „mlacha“ – melouchy. Podnikání tudíž 
není nic špatného, je ale spousta špatných 
podnikatelů. Věřím proto, že náš Shekel má 
smysl. Jeho trvanlivost je ale vymezena ka-
wanou, tedy pohnutkou „proč do toho jít“,  
a taky přírodním zákonem o energiích, který 
učí, že „nebude-li Hospodin stavěti domu, 
marně se namáhají stavitelé jeho“ … 

Více o činnosti Achaba Haidlera se 
dozvíte na stránkách Shekel s. r. o. – www.
shekel.cz nebo www.kosher-eshop.com

koncert na holešovském 
náměstí

Po dech beroucí besedě s Achabem Haidle-
rem následovalo koncertní vystoupení holešovské 
romské kapely Gipsy Gabor. Náměstí E. Beneše 
ožilo z  úst Jany Gaborové nejen veselými taneč-
ními tóny, ale i plačtivými klasickými cikánskými 
písněmi. V horku letního podvečera tančily neú-
navné děti, další využili laviček a stínu holešov-
ského náměstí, festivaloví brigádníci se chladili 
v městské kašně. Celotýdenní program uzavřel 
moldavský film Cikáni jdou do nebe v  Šachově 
synagoze. Podle sdělení dramaturgyně festivalu 
Mgr. Jany Slovenčíkové se již nyní můžeme těšit 
na jeho další ročník. 

Text Jana Zapletalová
Foto Jana Zapletalová, Mgr. Jana Slovenčíková    

holešov (JZ) – Na jubilejním X. roční-
ku výstavy se v  zahradách holešovského zámku 
v  sobotu 13. července setkali milovníci veteránů  
a hasičské historické techniky. Pořadatelem této 
oblíbené tradiční akce je sbor dobrovolných ha-
sičů z Němčic u Holešova. V doprovodném pro-
gramu pomohli i holešovští hasiči. Díky sluneč-
nému počasí přijel své miláčky ukázat do zámecké 
zahrady rekordní počet vystavovatelů. Podle sta-
tistiky pořadatelů zde bylo celkem 680 veteránů, 
z  toho 260 motorek, 420 automobilů, z okolních 
hasičských sborů dorazilo 38 exponátů. Podívat 

desátý ročník velkého setkání veteránů v Holešově
se na ně přišlo 3 258 platících. Příjemným dopl-
ňujícím programem byla burza náhradních dílů, 
která místy připomínala proslulé holešovské bleší 
trhy. Na burzu přijelo 160 prodejců. V doprovod-
ném programu předvedl SDH Kvítkovice hašení 
parní stříkačkou vyrobenou v  roce 1907, hašení 
ruční stříkačkou SDH Tečovice společně s  SDH 
Dřevohostice. Historickou motorovou stříkačku 
předvedl SDH Míškovice. Na programu byla i his-
torická módní přehlídka spolku slečen 40´s ladies. 
Klub vojenské historie Československa Olomouc 
v  dobových policejních uniformách zajišťoval  

a organizoval dopravu v zámecké zahradě. Přede-
vším chlapeckou atrakcí byl trenažér F1, který si 
mohli vyzkoušet a který přivezli hasiči z Nenko-
vic. Fronta zájemců se tvořila i u plošiny SDH Ho-
lešov, díky níž si mohli návštěvníci prohlédnout 
celou zámeckou zahradu z výšky. Akce byla ukon-
čena okružní jízdou po městě a vyhlášením sou-
těže elegance. Oceněni byli vítězové v kategoriích 
nejpěknější automobil, motorka a hasičská techni-
ka. Oceněn byl také nejvzdálenější účastník, který 
přijel automobilem Ford A až z německého Stutt-
gartu. Vítězové si odnesli hodnotné věcné ceny.          
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Čtvrtek 26. 9.  Zahajovací koncert
 Streicheracademie Bozen
 Kaspar Zehnder - dirigent a flétna (Švýcarsko)
 Kamilla Schatz – housle (Švýcarsko)
 Petru Iuga - kontrabas (Rumunsko)
 Karel Košárek – klavír
 
Program:  Bloch - Concerto grosso č. 1 pro smyčcový orchestr a klavír
 Bach - Koncert pro flétnu a orchestr d-moll
 Bottesini - Grand duo pro housle, kontrabas a orchestr
 Rota - Koncert pro smyčce
 
Pátek 27. 9. Komorní koncert 
 Zemlinského kvarteto 
 Kamilla Schatz - housle
 Kaspar Zehnder flétna
 Karel Košárek - klavír

 Martinů - Sonáta pro flétnu, housle a klavír
 Mozart - Kvartet pro flétnu, housle, violu a violoncello 
 D- dur, KV 285
 Suk - Meditace na svatováclavský chorál op. 35a
 Dvořák - Smyčcový kvartet č. 12 F-dur, op. 96 „Americký“

Festival MUSICA HOLEŠOV v září 2013 bude kulturní událostí zdaleka přesa-
hující hranice regionu. Na pódiu holešovského zámku se potkají a budou spo-
lečně hrát špičkoví hudebníci z několika zemí Evropské unie – Itálie, Rakouska, 
Švýcarska, Rumunska a samozřejmě České republiky. Budou to sváteční dny, 
kdy budeme slyšet v Holešově jazyky různých národů. Nad nimi ale jeden, kte-
rý je bude spojovat a ladit do naprostého souznění a porozumění – jazyk hu-
dební. MUSICA HOLEŠOV 2013 je důkazem, že mimořádné kulturní a hudeb-
ní akce nemusí probíhat jen v zaběhnutých centrech velkých měst, ale můžou 
mít mnohdy i větší smysl v místech s bohatou historickou kulturní tradicí, která 
byla v nedávné minulosti opomíjena nebo třeba i úplně zničena.

festival mUsica Holešov 2013

Mikulov se stává městem festivalů všech žán-
rů. Jedním z posledních letních je mezinárodní fes-
tival pěveckých sborů Kampanila. 

Letošní Kampanila se uskuteční ve dnech  
30. srpna až 1. září. 

Na sobotním koncertě v Rajské zahradě miku-
lovského gymnázia bude uvedena kantáta němec-
kého skladatele Carla Orffa caRMina bURana. 
Spolu s Virtuosi di Mikulov se na provedení budou 
podílet italští hosté, Moravské děti holešov, Smí-

Hledáte hudební zážitek?
moRavské děti míří na prestižní mezinárodní festival do mikUlova

šený sbor Kantiléna Brno, Komorní smíšený sbor 
Kantila Křtiny, Gaudium Mikulov a sólisté Anna Je-
línková, Marek Olbrzymek a Jiří Miroslav Procház-
ka. Skladba bude uvedena v autorově úpravě pro dva 
klavíry (Jiří Hrubý a Jana Hlaváčková) a bicí nástroje 
(Ctibor Bártek a posluchači Konzervatoře Brno). Na 
pódiu bude 200 účinkujících, které bude řídit Martin 
Franze. Premiéra se uskutečnila v jeskyni Výpustek 
ve Křtinách. Závěrečný koncert festivalu je velmi 
prestižní záležitost, koná se vždy v první zářijovou 

neděli v den hlavní slavné pouti k mikulovské černé 
Madoně loretánské. Letošní, s  názvem te deUM, 
bude v podání holešovských Moravských dětí pod 
vedením sbormistryně Lenky Poláškové. Mikulov-
ský festival Kampanila si za 15 let své existence vy-
budoval mezi podobnými akcemi pevné postavení  
a Virtuosi di Mikulov byli za jeho pořádání odmě-
něni cenou Unie českých pěveckých sborů za přínos 
českému sborovému hnutí v roce 2012.

Jana Slovenčíková, Moravské děti
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PoZvánka
Výbor Klubu výsadkových veteránů 
v Holešově zve širokou veřejnost 
na SetKÁní PŘíSlUšníKŮ 
7. výSadKovÉho PlUKU 
ZvlÁštního URČení

Akce se koná v pátek 23. srpna 2013, 
záštitu nad ní převzal hejtman Zlínské-
ho kraje a ředitel Krajského vojenského 
velitelství Zlín a města Holešova

Shromáždění započne v 10.30 hodin
před branami kasáren 
(nyní Vyšší a Střední policejní škola 
MV Holešov), 
po zahájení a slavnostních projevech 
se přesune do prostor internátu 
policejní školy.

Možná si to ještě neuvědomujeme, ale příští 
rok, končící číslovkou čtrnáct, bude příležitostí 
k připomenutí několika významných výročí vzta-
hujících se zejména k roku 1914, tedy událostem, 
které se odehrály před sto lety. Některé z nich se 
zapsaly i do historie našeho města a je na nás, aby-
chom se na ně připravili v dostatečném časovém 
předstihu. Většina Holešovanů už asi ví, kam mí-
řím – ano, samozřejmě mám na mysli Hanácko-
-valašskou krajinskou výstavu 1914, která v době 
svého konání pozvedla naše město do středu zá-
jmu nejen celé Moravy, ale daleko za její hranice.

Století je však velmi dlouhá doba, během 
níž se odehraje spousta událostí a lidská paměť 
je velmi nedokonalý nástroj pro  jejich uchování. 
Postupně se vytrácejí detaily, posléze zapadnou 
i důležité informace a nakonec zbude jen matná 
připomínka něčeho, co se podle nás odehrálo tak 
dávno, že už na to stejně všichni zapomněli. Na-
víc se v průběhu století vymění několik generací, 
takže – co asi ví dnešní třicátník o události, která 
se stala v šerém dávnověku ještě před narozením 
jeho babičky? 

Výstava v roce 1914 se svým významem nedá 
přirovnat k  žádné z  kulturních akcí pořádaných 
v našem městě v posledních letech. Její příprava 
trvala téměř celé dva roky a podporovali ji všich-

Blíží se výročí … ni, kdo ve městě a okolí něco znamenali. Výstavní 
prostory byly na pozemku městského sadu (dnes 
Smetanovy sady), v  okolních pronajatých zahra-
dách a především v nedávno postavených budo-
vách chlapecké a dívčí školy. Již s předstihem – od 
září 1913 – byl vydáván Výstavní věstník informu-
jící o stavu příprav.

Na výstavě se prezentovaly především morav-
ské firmy, živnostníci a řemeslníci, jejichž venkovní 
expozice byly večer osvětlovány elektřinou vyrábě-
nou agregátem firmy Františka Křižíka, která zde 
rovněž vystavovala. Atraktivitu výstaviště umocňo-
vala pravá valašská chalupa s dobovým vybavením, 
studna s okovem a valašský kříž v její blízkosti. 

Ve školních budovách pak byly instalovány 
exponáty oddělení náro-
dopisného, zdravotního, 
ženského a mnoha dal-
ších. Své výrobky zde vy-
stavovali i drobní řemesl-
níci z okolí. Pro umístění 
exponátů z oblasti příro-
dovědy, školství a kultu-
ry byla využita i budova 
gymnázia.  

Samotná výstava 
byla v  souvislosti s  po-
litickou situací po sara-
jevském atentátu na ná-
sledníka trůnu zahájena 
s  týdenním zpožděním 

12. července 1914. Její průběh měl být provázen 
množstvím doprovodných kulturních akcí, uká-
zek lidových zvyků a sjezdů různých spolkových, 
živnostenských i stranických organizací. Vzhle-
dem k  vyhlášení války však bohužel musela být 
výstava již 31. července předčasně ukončena. Na-
místo plánovaných téměř dvou měsíců trvala jen 
20 dnů. Některé z exponátů, zejména z oddělení 
národopisného, se zásluhou tehdejšího ředitele 
městské spořitelny Rudolfa Janovského staly zá-
kladem sbírek pozdějšího městského muzea. 

Několika snímky si připomeňme atmosféru 
prvního dne výstavy, kdy počet návštěvníků dosá-
hl téměř deseti tisíc.

Miroslav Olšina



Srpen 2013 15

školství

měsíc v tymy
v PodHRadní lHotě Jsme oPět 
PRožili doBRodRUžství s indiány

Již po několikáté se ve stanovém táboře 
v  Podhradní Lhotě konal tábor Dobrodružství 
s indiány. V letošním roce děti plnily úkoly, které 
jim posílal v orlích skořápkách Hladový orel, a že 
kolikrát byly zapeklitě těžké. Malí indiáni nejen že 
si osvojili některé indiánské zvyklosti, ale také se 
naučili několik táborových dovedností, a co je nej-
důležitější, poznávali přírodu a i sami sebe. 

Mezi táborníky se během tábora přijelo po-
dívat několik zajímavých hostů, kteří se pokusili 
dětem předat své znalosti a dovednosti a za to jim 
patří velký dík. První návštěvnicí byla Markéta 
Veselá, která dětem přiblížila svět neslyšících. Na 
druhý den k nám zavítal pan Zdeněk Patík s BE-
SIP, který měl pro děti nachystané kola a překáž-
kovou dráhu. Ovšem zajímavější byla překážková 
dráha s alkobrýlemi. Jeden večer nám zpříjemnila 
táborák skupina Texas svými country písničkami, 
děti si nejen zazpívaly, ale i zatancovaly. Další ve-
čer k nám zavítali hvězdáři z Valašského Meziříčí, 
a protože nám počasí přálo, mohli jsme pozorovat 
nejen hvězdy, ale i planetu Saturn. Ve čtvrtek za 
námi přijel ornitolog pan Kočvara s ukázkou od-
chytu a kroužkování ptáků, odchyt byl úspěšný, 
děti si prohlédly 4 druhy ptáčků. Na druhý den 
nám odpoledne zpříjemnili bubeníci z Rytmu pro 
život, malí indiáni si vyzkoušeli různé druhy ná-
strojů. Závěrem celého tábora nás navštívil bývalý 
osadník vesnice „Čokan Nagi“, Hladový orel, který 
děti přivedl k  šamanovi apředal medicinmanové 
váčky, ty je budou chránit před zlými duchy. Věří-
me, že nově získané kamarádství nás bude prová-
zet nejen po dobu prázdnin, ale i během školního 
roku. Už teď se těšíme na naše potáborové setkání. 

KatkáVrágová, „Mlsná liška“

indiánům z tymy velké díky!
SVČ – TYMY každoročně pořádá něko-

lik příměstských i pobytových táborů. Letos již 
potřetí jsme do nabídky zařadili indiánské téma 
pod názvem „Dobrodružství s  indiány“. Toto 
téma je pro děti velmi přitažlivé a nabízí spous-

tu zajímavých her a námětů. Chtěla 
bych poděkovat všem, kteří se na pří-
pravě a organizaci letošního tábora 
podíleli. Děkuji všem dospělákům, 
kteří se podíleli na přípravě i celé 
organizaci v průběhu tábora a za 
skvělou týmovou spolupráci. Věřím, 
že zážitky z letošního „Dobrodružství 
s  indiány“ budou doprovázet děti 
i nás dospělé nejenom po dobu 
prázdnin v duchu rčení: „Kdo najde 
přátele, najde poklad.“

HOWGH Jarmila Vaclachová, 
„Velká malá hadice“, 

vedoucí tábora

Barevný mini tábor 
v tymy

V týdnu od 22. do 26. 7. se v našem středisku 
sešly děti, které mají rády barvičky a všemožné ru-
kodělné tvoření. No a protože se jich sešlo malin-
ko, každý z nich mohl být autorem dne a tvořilo se 
dle jeho přání. Vyzkoušeli jsme si různé výtvarné 
techniky a zhotovili tak spoustu věcí na výzdobu, 
k darování, ale ozdobili jsme si i některé užitko-
vé předměty. Tvorba byla místy i dosti náročná, 
zvláště na jemnou motoriku, ale tak to děti chtě-
ly a také výborně zvládaly. Velmi mile překvapily 
svou trpělivostí a pečlivostí při práci. Tak jako na 
každém táboře, i tady jsme si zazpívali při kytaře, 
hráli různé hry, nejčastěji deskové, ale nechybělo 
ani tolik oblíbené skákání na trampolíně. Posled-
ní den jsme zakončili výletem na Velehrad a ná-
vštěvou skanzenu Slovanů v  Modré. Myslím, že 
se tábor vydařil a byl pro nás opravdu příjemným 
setkáním.

Jana Češková

děti v tymy prožily pohádkové
dobrodrůžo

Jedním z dalších táborů, které si letos mohly 
děti vybrat z pestré nabídky SVČ Tymy, byl pří-
městský tábor „Pohádkové dobrodrůžo“.

Jak je patrné už z názvu, celý tábor byl moti-
vován pohádkami.

Všechny hry, soutěže a táborové dovednosti 
děti prožívaly ve společnosti pohádkových hrdinů 
jako Sněhurka, Šípková Růženka, král, princ a dal-
ší. Nechyběl ani kouzelný dědeček, který odmě-
ňoval děti za úspěšně splněné úkoly. V programu 
tábora nechybělo ani čtení a vyprávění pohádek. 
Jednu z nich děti nacvičily jako divadelní předsta-
vení, které s velkým úspěchem předvedly řidičům. 

Olga Pešková

tymy PodPořilo RodinU 
ZasaženoU Povodněmi

Pracovníci SVČ – TYMY se zapojili do po-
vodňové sbírky. Naše pomoc směřovala do Zá-
lezlic–Kozárovic rodině Adámkové. Tato rodina 
byla letošními povodněmi velmi citelně zasažena. 
Vzhledem k  tomu, že jsme této rodině pomáha-
li již při povodních v roce 2002, byla naše volba 
jasná. S  rodinou Adámkovou udržujeme již 10 
let kontakt. Při povodních v roce 2002 se této ro-
dině narodil syn Lukášek, kterého jsme nazvali 

Plaváček. Nyní má Lukáš již 10 let. Do naší výzvy 
pomoci této rodině se zapojili interní pracovníci 
SVČ, přispěli nám také naši externí spolupracov-
níci, členové kroužků a také děti a rodiče z Ma-
teřské školy Sluníčko – Všetuly. Na účet Adámko-
vých jsme zaslali částku 7 245,- Kč. Děkuji všem, 
kteří se do této pomoci zapojili. Jsme rádi, že jsme 
mohli konkrétně pomoci lidem, kteří tuto pomoc 
potřebovali.

Jarmila Vaclachová

morava – krásná zem
5. července jsme se zúčastnili festivalu pod 

názvem „Morava – krásná zem“, který uspořáda-
lo folklorní sdružení Dubravček ve slovenském 
Plevniku–Drienové poblíž Považské Bystrice. 
Jednalo se o setkání, které bylo věnováno Mora-
vě, Moravanům, moravským písničkám, zvykům  
a tradicím. Touto akcí chtěli organizátoři podpořit 
moravsko-slovenskou vzájemnost a také oslavit 
velký svátek všech Slovanů – příchod věrozvěstů 
na území dnešní Moravy. Program byl velmi pes-
trý a zajímavý. 

Za nás vystoupil folklorní soubor Malá Rusa-
va i se svojí cimbálovou muzikou. Kromě tohoto 
vystoupení se představil divákům také František 
Uher, známý lidový vypravěč. Se svým progra-
mem vystoupil také místní soubor Dubravček. 

Jarmila Vaclachová
Redakční úprava KB

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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Hej, Slované, poklad je schované, příroda 
matka nám napomáhá. Tato úvodní slova tábo-
rové hymny vyjadřují hlavní myšlenku letošního 
čtrnáctidenního táborového dobrodružství členů 
PS M. Očadlíka, Holešov. Náš tábor se konal na 
tradiční táborové základně v Podhradní Lhotě od 
21. 7. do 3. 8. 2013. Letošní celotáborová hra byla 
zaměřena na období slovanství, včetně příchodu 
Cyrila a Metoděje na Moravu. V rámci této zají-
mavé motivace se měly možnost děti seznámit 
s  různými řemesly, např. kovářstvím, košíkář-
stvím, hrnčířstvím, včelařstvím. Formou hry po-
znaly život našich předků, blíže se s  ním mohly 
seznámit také na výletě do skanzenu Modrá u Ve-
lehradu. Děti zde nejvíce zaujaly expozice, které 
ukazují tradiční obydlí /včetně chovu domácího 
zvířectva/ a řemeslné dílny. Součástí výletu byla 
také návštěva Velehradu, kde jsme navštívili bazi-
liku a udělali si krátkou přestávku před odjezdem 
zpět na tábor. Táborový program byl velmi pestrý 
a bohatý. Novinkou letošního roku byla návštěva 
mladých lidí ze zahraničí, přijeli mezi nás mladí 
lidé ze Španělska, Francie, Belgie, Číny a Koreje, 
kteří s námi společně strávili na táboře celý den. 

Holešovští pionýři poznali život starých slovanů
Za tu dobu jsme měli možnost se s nimi blíže se-
známit, naučili jsme je některé naše hry a písničky. 
Dorozumívali jsme se různými prostředky, byla u 
toho spousta legrace. Další zajímavostí na našem 
táboře byla návštěva moderátorů rádia Impuls, 
kteří u nás dělali reportáž. Moc se jim na našem 
táboře líbilo, obdivovali hlavně naše sprchy. Vel-
mi se jim líbila také řeč jednotlivých rodů. Všem 
dětem přivezli dárečky, které nás potěšily. Jednot-
livé vstupy z našeho tábora byly vysílány na rádiu 
Impuls v  pátek 2. 8. 2013. Také v  letošním roce 
se uskutečnilo odpoledne pro rodiče a hosty, kde 
jsme předvedli to nejzajímavější z táborového ži-
vota. Součástí programu byl také slovanský trh, 
kde děti předvedly své vlastní rukodělné výrobky. 
Vyvrcholení celotáborové hry a celého táborové-
ho programu bylo v pátek. Nejdříve se uskutečnila 
oblíbená hra „Pevnost Boyard“, potom si jednotli-
vé družiny samy vařily kotlíkový guláš. Odpoled-
ne dostaly všechny rody poslední úkol v rámci ce-
lotáborové hry, a to získat co nejvíce vody a semlít 
mouku. Tento úkol byl dost náročný, ale všichni 
se ho zhostili se ctí. Po slavnostní večeři následo-
val přesun na Hostýn, kde jsme hledali poslední 

indicie k  získání starého keltského 
pokladu. Všechny potřebné indície 
se nám podařilo nakonec získat a nic 
již nebránilo tomu, abychom poklad 
objevili. Poklad střežil kupec Sámo, 
který postupně přijal všechny rody  
a předal jim pamětní jantarové amu-
lety a dobové mince. Nejlepší  dru-
žině Borovanů vydal celou truhlici 
s pokladem. S truhlicí plnou vzácné-
ho pokladu a plni krásných zážitků  
a dojmů jsme se v  pozdních hodi-
nách vrátili na tábor. Tady jsme se 
ještě na chvíli společně sešli u tábo-
rového ohně, u kterého jsme si za-
zpívali naše nejoblíbenější táborové 
písničky a zhodnotili jsme také naše 
dvoutýdenní společné dobrodruž-
ství. Pro ty, kteří měli ještě dostatek 

síly, byla připravena oblíbená hra „ Svíčková“. Již 
tradičně si ti nejstarší táborníci ještě mohli po-
vídat u ohně a zároveň tak hlídat klidný spánek 
svých mladších kamarádů. 

14 táborových dnů uteklo jako voda, po ce-
lou dobu jsme měli krásné, chvílemi až tropické, 
počasí. Program byl velmi pestrý a zajímavý, kro-
mě celotáborové hry na téma „Za legendou sta-
rých Slovanů“ jsme si užili spoustu her, soutěží, 
písniček atd. Pro všechny velmi oblíbené bylo čte-
ní u táboráku, a to různých pověstí z našeho kraje. 
V průběhu tábora jsme se také naučili spoustu no-
vých písniček, vyrobili jsme si dobové slovanské 
oděvy, nabarvili trička, seznámili jsme se s různý-
mi tábornickými dovednostmi jako morseovka, 
topografie, buzola, uzly atd. Zahráli jsme si také 
spoustu zajímavých her a soutěží jako například 
Byrokraté, Lesní bojovka, Dřevorubecká olym-
piáda, Oko za oko, hry s kin ballem a padákem, 
Tantalova muka, Jantarová stezka atd. Na tábor 
také za námi přijeli různí zajímaví hosté například 
naši oblíbení bubeníci, pracovníci hvězdárny, le-
sák pan Macůrek, BESIP – pan Patík atd. Každá 
návštěva byla pro nás něčím zajímavá a poučná. 
Po celou dobu mezi sebou soutěžilo 6 slovanských 
rodů: Dubovci, Borované, Nivové, Bukované, 
Hájové, Hvozdové, v čele každého rodu stál kníže 
nebo kněžna a zemanka. Všechny rody se snažily 
plnit úkoly co nejlépe, v rámci svých rodů si děti 
vzájemně pomáhaly a staly se opravdovými par-
tami. Všem nám zůstaly krásné vzpomínky a zá-
žitky, těšíme se na další dobrodružství, které spo-
lečně zažijeme na víkendových akcích. Děkujeme 
všem vedoucím i pracovníkům tábora za úžasnou 
práci a za vše, co pro nás připravili a vymysleli. 
Poděkování si také zaslouží pracovníci hotelu Zu-
bříč a také konzum HRK za vzornou spolupráci. 
Děkujeme také panu Kryštofovi a Loučkovi za za-
jištění dopravy, obci Osíčko za spolupráci a panu 
poslanci Josefu Smýkalovi za příjemnou návštěvu.

Účastníci tábora Za legendou starých Slovanů 
PS M. Očadlíka Holešov   

PRovoZ tYMY 
Kancelář SVČ, p. o.: 
o prázdninách pondělí – pátek 8.00 – 14.00
ve školním roce pondělí – pátek 8.00 – 18.00
Kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis, trampolí-
na, nájem tělocvičny: objednávky tělocvičny dle 
předchozí telefonické domluvy minimálně den 
předem, objednávky v kanceláři či na tel.: 573 39 
69 28, 734 358 563

ZveMe vÁS
1. 9. loUČení S PRÁZdninaMi– od 15.00 na 
zámku, atrakce pro děti, výtvarné dílny, BESIP, vy-
stoupení zájmových útvarů TYMY, projížďky na 
koních, kolotoče, houpačky, vláček Pacifik, skákací 
hrad atd.
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. otevřený domeček v tYMY – 9.00 – 11.00, 
14.00 – 17.00 – dopoledne skákací hrad, během 

celého dne zápis do všech kroužků, ukázka výtvar-
ných a keramických kroužků
9. 9. – 11. 9. Světluška – charitativní sbírka 
9. 9. Potáborové glazování – Harry Potter
9. – 13. 9 dny otevřených dveří -10.00 – 12.00, 
13.00 – 17.00 - prohlídka prostor a kluboven, zápis 
do kroužků a kurzů
14. 9. otevřený domeček v tYMY – 9.00 – 11.00, 
14.00 – 17.00 – dopoledne skákací hrad, během 
celého dne prohlídka prostor a kluboven, zápis do 
kroužků
15. 9. Zábavné odpoledne s tescem – od 15.00 /u 
Tesca/
16. – 20. 9 dny otevřených dveří -10.00 – 12.00, 
13.00 – 17.00 - prohlídka prostor a kluboven, zápis 
do kroužků a kurzů
16. – 20. 9. Srdíčkový den - veřejná sbírka o. s. Ži-
vot dětem
20. – 21. 9. noční deskohraní – od 18.00, cena: 
70,-, přihlášky do 18. 9.
17. 9. Potáborová schůzka – Dobrodružství s in-

diány a Poznáváme přírodu Hostýnských vrchů, 
od 16.00
18. 9. Zasedání PdM – od 9.00 na MÚ 
18. 9. Potáborová schůzka Retaso – od 16.00
18. 9. turnaj ve stolním fotbálku – od 15.00
19. 9. centrum preventivní medicíny – PROME-
DICAL  - možnost vyšetření od 9.00 do cca 20.00, 
informace a přihlášky předem v kanceláři TYMY
20. 9. Schůzka edie – od 17.00 v TYMY
20. 9. den bez aut – pro školy – od 8.30 na hřišti 
u 1. ZŠ, od 15.00 do 17.00 na cyklostezce ve Vše-
tulích
21. 9. otevřený domeček v tYMY – 9.00 – 11.00, 
14.00 – 17.00 – dopoledne skákací hrad, během 
celého dne prohlídka prostor a kluboven, zápis do 
kroužků
23. – 27. 9. dny otevřených dveří -10.00 – 12.00, 
13.00 – 17.00 - prohlídka prostor a kluboven, zápis 
do kroužků a kurzů
24. 9. Muzikoterapie – v  16.00, cena: 400,-, při-
hlášky do 20. 9. >>>
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28. 9. běh za svatým václavem – od 14.30 prezen-
tace u TYMY
28 .9. otevřený domeček v tYMY – 9.00 – 11.00, 
14.00 – 17.00 – dopoledne skákací hrad, během 
celého dne prohlídka prostor a kluboven, zápis do 
kroužků

Úvodní hodinY KRoUŽKŮ
9. 9. Prostřeno – od 16.00
 výroba šperků – od 17.00
 basketbal – od 14.45
 Fotbaloví benjamínci – 16.00
 atletika nejstarší -17.15
 Pidilidi – 15.00
10. 9. Ušij si sám – od 16.00
 Malý technik – od 15.30
 týmovky – od 15.00
 táborová kytara a kytarová školička od 14.00
 Společenský tanec + taneční přípravka 
 od 16.00
  Zumba – od 16.00
  hraní na tradiční hudební nástroje, 
 výroba vlastních – od 16.00
  Gymnastické dovednosti – od 14.45
  volejbal – od 17.45
  orientační běh – od 16.00
11. 9.  dívčí klub – od 16.00
  hra na keyboard – od 15.00
  badminton – od 14.30, Florball od 15.45
  atletická školka /nejmenší/ - od 17.00
  anglická školička – od 16.00
  Yoyování – od 16.30

12. 9. baby dance – od 16.00
 Papírové modely – od 15.00
 Máme rádi zvířata – od 16.30
 atletika i /přípravka/ - od 14.30
 netypické sportovní hry – od 15.45
 Keramika – od 16.00
13. 9. Proletíme celý svět – od 16.00
 hip-hop – od16.00
 break dance – od 17.00
  břišní tanec dívky – od 15.30
16. 9. Pompony – od 16.00
 barvička a Keramika pro rodiče s dětmi 
 od 16.00
17. 9. orientační běh – od 16.00
18. 9. Zrníčko – od 15.30
  Yoyování – od 16.30
19. 9. herna stolní tenis – od 16.00 u kina Svět
  happy dance – od 16.00
20. 9. trampolíny – od 15.00
21. 9.  Kouzelnická škola – od 14.00
23.9. barvička a Keramika pro rodiče s dětmi –  
 od 16.00
26. 9. herna stolní tenis – od 16.00 u kina Svět

všechny informace k zahájení činnosti ostatních 
kroužků vám rádi předáme v  kanceláři tYMY, 
tel.: 573 396 928 nebo mobil: 734 358 563.

nabídKa
JUMPinG tRaMPolínKY v tYMY – kaž-
dá středa v září od 19.00, cena: 80,- Kč , počet 
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.
MoŽnoSt PRonÁJMU JídelnY 
S KUchYŇKoU
Tento nově zrekonstruovaný prostor je vhodný pro 
pořádání rodinných či podnikových oslav. Kapaci-
ta cca 40 osob. Je zde samostatný vchod přímo ze 
zahrady a součástí je také sociální zařízení. Infor-
mace na tel.: 573 39 69 28
vaniČKovÁní - OS ČČK nabízí plavání dětí od 
6 týdnů do 1 roku
Kde: Středisko volného času – TYMY, Sokolská 70
Kontakt: OS ČČK Kroměříž, Koperníkova 2646, 
tel.: 777 627 440, mail: plavani-cck@seznam.cz 

PŘíMĚStSKÉ tÁboRY 
26. 8. – 30. 8. – U nás v TYMY – 1.190,-

Nabídku zájmových kroužků na školní rok 2013-
2014 najdete na stránkách – www.tymycentrum.cz
Přihláška do kroužků - v kanceláři TYMY nebo na 
stránkách www.tymycentrum.cz 

vystoUPení Známé dvoJice 
eva a vašek k PoslecHU a tanci
se uskuteční 11. 10. 2013 od 18.00 
do 21.00 hod., cena v předprodeji 200,- Kč, 
na místě 240,- Kč

ateliéR tance, PoHyBU a sPoRtU 
* novinky *
1.*Posilování – příprava na vzpírání od 10 let 
2x týdně 1.400,-
2. Kondiční cvičení od 15 let 1.800,-
3. cyklistický – cyklovýlety 600,-
a mapování –  děti a rodiče s dětmi   
4. Pidilidi 800,-
hudebně-pohybová a výtvarná činnost – děti 3-6 let
5. trampolínky JUMPinG    1.000,-
pro kluky a holky 6-15 let
6. break dance 6-15 let  800,-
7. Společenský tanec 1.000,-
latinskoamerické, 7-15 let
8. Společenský tanec 1.000,-
standardní, 7-15 let
9. taneční přípravka 1.000,-
latinskoamerické, standardní, 4-7 let
10. Zrníčko 800,-
Hanácký folklorní soubor od 3 let
11. Gymnastické dovednosti 800,-
cvičení na nářadí a s náčiním, děti s rodiči
12.*břišní tance, dívky 1.000,-
orientální tance pro dívky od 8 let
13.*afrotance  1.000,-
orientální tance pro dívky od 6 let
14. hiP-hoP  800,-
základy hip-hopu pro děti 10-14 let
15. Fotbaloví benjamínci 800,- 
základy fotbalu pro děti narozené 2007/08
16. Mladí fotbalisté roč. nar.  2002  600,-
17. Floorbal děti od 6  let 800,-
18. badminton děti od 8 let 800,-
19. baSKetbal od 8 let  800,-
20.*netypické sportovní hry
pro děti od 8 let  800,-
21. *orientační běh 1000,-
pro děti od 6 let, rodiče s dětmi

22. Stolní tenis hobíci 800,-
pro začátečníky 6-18 let
23. Stolní tenis PRoFíci  800,-    
pro pokročilé hráče  
24. babydance  800,-
taneční výchova pro předškoláky
25. Sundance pro děti 10-12 let 1.000,-
moderní tanec pro pokročilé
26. happydance 800,- 
moderní tanec pro začátečníky 7-13 let
27. balet aneb základy klasického tance 
základy baletu pro děti od 6 let 800,-
28. *Jojování 800,-
29. *týmovky, kolektivní hry od 7 let 800,-
30. atletická školka  4-7 let 1 000,-            
31. atletická přípravka i 1.000,-
pro děti 7-10 let  
32. atletická přípravka ii 1.000,-
pro děti 11-15 let  
33.*Zumba pro děti od 6 let 800,-
34. volejbal od 12 let 800,-
35. Pom-pony roztleskávačky 6-10 let 800,-

ateliéR HUdeBní, divadelní, výtvaRný 
1. *logopedie pro školáky 1000,-
2. *Krása mandaly,  tajemství kruhových obrazců 
a jejich vytváření - od 7 let 800,-                                
3. *Recyklart 800,-
– tkaní a další zpracování starých oděvů, látek, od 7 let                              
4. Keramika na hrnčířském kruhu 
od 10 let 1.600,-
5. *výroba šperků 1.200,-
– práce s korálky a komponenty, výroba náušnic, 
náramků  
6. Klásek pro děti 7 let 2x měsíčně 400,-
7. Základy oděvní tvorby 800,-
 pro dívky od 10 let
8.* vařila myšička kašičku pro děti do 6 let 800,- 

9. vaříme, pečeme s Janou 800,-
pro děti 6-9 let
10. *Prostřeno pro děti od 9-12 let 800,-
11. *Kuchařská pohotovost 800,-
pro děti od 12 -15 let
12. hra na KeYboaRd   1.000,-     
13. Kytarová školička 800,-
hra na kytaru pro začátečníky od 8 let
14. táborová kytara 800,-
pro pokročilé, písničky k táboráku
15. Flétnička pro děti 800,-
16. *bubnování, výroba vlast. hud. nástrojů 800,- 
pro děti od 6 let, hra na bubny, chrastidla
17. Základy keramické tvorby
pro kluky a holky 5-12 let 1.600,-
18. Keramika pro pokročilé  
užitá keramika, plastiky 2.000,-
19. barvička 1.000,-
keramika +výtvarka - rodiče s dětmi od 3 let
20. *Keramika pro rodiče s dětmi
děti od 3 let 1.600,-
21. *Papírové modely děti od 8 let 800,-
22. *batikaRt děti od 10 let 1.200,-
23. *Zábavné kreslení 800,-
24. *Foť, kameruj, bav se  800,-
Foto, kamera v exteriéru i v interiéru, úprava fotek
25. anglická školička 1.000,-      
základy angličtiny hrou pro děti od 4-7 let
26. happy day s Jonathanem 1400,-
pro kluky a holky do10 let   
27. Konverzace s Jonathanem 1400,- 
pro kluky a holky od 12 let                     
28. *Kouzelnická škola  800,-
každý měsíc 2 x 2 hodiny v sobotu, od 6 let
29. *divadlo dramatizace, scénky  800,-
pro děti od 7 let
30. Módní klub pro dívky od 10 let  800,-
31.*tradiční i moderní pletení 800,-
děti od 10 let >>>

nabídka kroužků pro děti a mláděž 2013–2014, tymy
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Historik Pavel Kvasnička, dlouholetý farář 
v  Holešově, ve sborníku ,,Vlastivěda moravská – 
Okres Holešov“ uvádí, že ,,…školu lze v Holešově 
předpokládati již ve 14. století, neboť tam v literních 
počátcích vzdělával se humanista  Jan z Holešova“.

Písemné prameny dokládají, že v  roce 1524 
byla v Holešově bratrská škola v bratrském domě 
na nynějším náměstí Sv. Anny (před nedávnem 
zbouraný nejstarší dům ve městě, a tedy i nejstarší 
holešovská školní budova). Luteránská farní škola 
je zmiňována v roce 1574.

V  17. století, v  době protireformace, byla ve 
městě zřízena katolická farní škola; sídlila v soused-
ství fary, v místě nynější lékárny ,,Pod Věží“. Je o ní 
záznam ve farní kronice v roce 1620. Škola se nazý-
vala triviální; podle toho, že se v ní vyučovalo třem 
předmětům: čtení, psaní, počítání a samozřejmě také 
náboženství. Měla tři třídy a podle nařízení mohlo 
být v jedné třídě až 90 žáků. Kolem roku 1658 půso-
bila v holešovské židovské části škola ješiva – vysoká 
talmudská škola pro vzdělávání učenců a rabínů, kte-
rou vedl proslulý Sabataj ben Meir ha Kohen. 

Po roce 1774 byla reformami Marie Terezie 
vyhlášena povinná šestiletá školní docházka pro 
děti od 6 do 12 let. Starší žáci měli možnost úlev 
od dubna do listopadu, aby mohli vypomáhat ro-
dičům hlavně při práci v  zemědělství. V  té době 
navštěvovalo holešovskou školu kolem 200 chlap-
ců a 150 dívek. Kromě této školy byla ještě měst-
ská, do které ,,…byli přijímáni ti, kdož v triviální 

stručná historie holešovského školství

ateliéR oBJevŮ, PříRodovědy, tecHniky
1. Želežniční modelář 800,- 
pro chlapce od 8 let, modelová železnice
2. Mladý technik - debrujár 800,-                                       
přírodní věda a taje trochu jinak, děti od 8 let
3. Mladý rybář pro děti od 6 let 600,-
4. turisťák pro děti od 6 let 600,-
turistické a táborové dovednosti 
5. *Geocaching 600,-
turistické výlety, hledání pokladu dle GPS
6. šachy, moderní deskové a karetní hry
pro děti od 6 let 600,-    
7. *Čtenářský kroužek od 9 let 600,-

8. Psaní na počítačové klávesnici
2 vyuč. hodiny/týden, děti do 15 let  1.600,-
9. *Mladý kutil - pro děti od 6 let 800,-
10. *Mladý zahrádkář děti od 6 let 800,-
11. *bylinky babky kořenářky 800,-
pro děti od 7-10 let
12. *Mladý přírodovědec od 7 let  800,-
13. *Časopis křížovky, rozhovory, aktuality 800,-
14. *Proletíme celý svět 800,- 
poznávání zajímavých míst ze světa hrou 
15. *Máme rádi zvířata 800,- 
poznávání, chov, pomocí her a kvízů        
16. *dětský sněm od 9 let  400,-
zájem o veřejné dění, organizace akcí, besed 

17.*dofe -edie od 14 let 100,-
18.*Mladý policista od 7 let 600,-
19.*Krásy domova od 7 let 600,-
poznávání našeho okolí, výlety, besedy
aktivity: Kulečník, trampolína, fotbálek, stolní 
tenis, icM. Pronájem tělocvičny nutno nahlásit 
den předem v kanceláři tYMY
Přihláška do kroužků  v kanceláři tYMY  
Platby u kroužků jsou celoroční !!!
bliŽší inFoRMace v KancelÁŘi tYMY
Po – Pá 7.30 – 18.00. Středisko volného času,  pří-
spěvková organizace, Sokolská 70, 769 01 Holešov  
www.tymycentrum.cz, vsetuly@centrum.cz, 
573 396 928, mob.: 734 358 563                       

nová 
Pálenice PřílePy 
ZaHaJUJe PRovoZ

objednávky na: 
tel.: 602 619 522

!Pálíme za staré ceny!

naBíZím úklidové slUžBy
• Strojní čištění koberců, 
 čalouněného nábytku
• Koupelen
• Žehlení
• výpomoc v domácnosti

tel.: 728 338 262

pilností a nadáním vynikali…“ Mládež do 20 let se 
ještě mohla učit v nedělní opakovací škole.

Také židovská část města měla v tehdejší době 
školu, kam chodilo asi 60 chlapců a 35 dívek. Býva-

lá školní budova stojí dodnes na náměstí  Svobody 
– byl v ní ještě nedávno průchod k synagoze.  

Pokračování v příštím čísle
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sPolky, Politické stRany

letošní čmelák model 
sHow PoZnamenala 
tRagédie

Letecký modelářský klub Čmelák Ho-
lešov je občanským sdružením, které pořádá 
vlastně nejstarší akci. Letošní Čmelák model 
show – mezinárodní přehlídka leteckých 
modelářů – vstoupila do 15. ročníku. Kro-
mě Bikemaratonu Drásal je to tedy opravdu 
nejstarší nepřetržitě trvající holešovská akce. 
Ale zatímco pořádání Drásala převzala před 
lety od holešovských cyklistů Česká spořitel-
na, „Čmeláka“ pořádají stále, již patnáct let, 
holešovští modeláři sami. Jejich mimořádná 
aktivita letos ještě zesílila – pro polokulaté 
výročí minimálně celorepublikově proslu-
lého Čmeláka holešovští modeláři připravili 
mimořádně úspěšnou jarní výstavu modelů 
a modelářů v  holešovském zámku (náš list 
informoval). A modelářští nadšenci nepole-
vili ve svém úsilí a připravili opravdu skvělé 
setkání – Čmelák model show se měla konat 
v  sobotu a v  neděli 10. - 11. srpna na mo-
delářském letišti za Větřákem u silnice na 
Martinice. První den setkání sice stovkám 
nadšených modelářů moc nepřálo počasí 
– po týdnech tropických veder přišlo prud-
ké ochlazení, velká oblačnost a lehký déšť, 
ale stejně se plocha letiště zaplnila stovka-
mi návštěvníků, kteří obdivovali technicky  
i výtvarně a historicky dokonalé modely le-
tadel a jejich skvělé „piloty“, kteří předváděli 
přímo neuvěřitelné akrobatické kousky. Zá-
jemci mohli absolvovat vyhlídkový let ve vr-
tulníku, bylo připraveno skvělé občerstvení, 
atrakce pro děti, TYMY Centrum mělo svůj 
stánek s hrami a dalšími dětskými zábavami, 
atmosféra byla perfektní. Opravdové uznání 
patří předsedovi TMK Čmelák Holešov panu 
Vladimíru Zicháčkovi a skoro šedesátce obě-
tavých organizátorů, kteří zvládli celou tak 
logisticky náročnou akci, kterou toto mezi-
národní setkání leteckých modelářů bylo.

Bohužel, zcela mimo možnosti obě-
tavých a zkušených pořadatelů se dostalo 
podvečerní neštěstí. V  sobotu se na plochu 
Čmelák show zřítilo ultralehké letadlo, které 
se mělo přehlídky rovněž zúčastnit. Pravdě-
podobně vinou pilota došlo k havárii, která 
stála pilota život a jen díky štěstí (a možná 
poslednímu správnému rozhodnutí a ma-
névru pilota) nebyl nikdo z účastníků show 
zraněn. Tragédie bohužel ukončila tuto jinak 
velmi podařenou akci a potvrdila, že letecký 
sport je sice nádherný, ale také, alespoň co se 
týče letadel s lidskou posádkou, nebezpečný. 
Během dopolední přehlídky se jeden z mo-
delů také dostal mimo ovládání a havaroval 
– zde to odnesl jen neživý model.

Vyjadřujeme tímto hlubokou soustrast 
pozůstalé rodině zlínského pilota a současně 
přání, aby tato tragická událost negativně ne-
ovlivnila jinak příkladnou činnost holešov-
ského leteckého modelářského klubu a aby-
chom se sešli na 16. ročníku Čmelák model 
show v roce 2014!

- kb -

Ještě než začaly prázdniny v  plném proudu, 
strávili všichni mladí hasiči z Holešova se svými ve-
doucími víkend od 28. do 30. 6. na hasičárně. Pro-
tože ještě nebylo počasí na přespání venku, udělali 
jsme si noční spaní v sále hasičské zbrojnice. V pá-
tek jsme měli sraz v 19 hodin, kdy jsme si nachystali 
věci na nocleh a pak šli rozdělávat oheň, abychom 
si opekli špekáčky a zahráli nějaké společenské hry. 
Ve 22 hodin nás čekalo překvapení v podobě noč-
ní prohlídky holešovského zámku, kterou jsme se 
neodvážili protáhnout přes půlnoc, jelikož jsme se 
dozvěděli, že v zámku po této hodině straší. Ovšem 
našli se i odvážlivci, kteří se nebáli a chtěli zůstat 
na zámku déle. V  noci nás ve zbrojnici vzbudil 
poplach na výjezd, a tak jsme mohli neplánovaně 
poprvé vidět noční výjezd našich hasičů. V sobotu 

víkend mladých hasičů
hned po snídani jsme pěšky vyrazili do Dřevohos-
tic podívat se na hasičské muzeum. Tímto chceme 
poděkovat panu Martinu Josiekovi za ochotu nás 
provést celým muzeem s pečlivým výkladem mimo 
otevírací dobu. Také jsme vystoupali do věže tam-
ního zámku, kde jsme měli celý kraj na dohled. 
Cestou ze zámku jsme se stavili na výbornou to-
čenou zmrzlinu. Jelikož byl výlet pěšky do Dřevo-
hostic pro některé z nás náročný, byli jsme zpět na 
hasičskou zbrojnici odvezeni auty. Večer nás čekal 
opět táborák se scénkami ze sobotního dne, které 
děti připravily vedoucím. Kluci z jednotky nás pak 
překvapili v  protichemických oblecích. Po celou 
dobu se o občerstvení starala naše členka Markéta 
Molková, které tímto děkujeme. 

vedoucí MH Ing. Hana Rezková

Týden 15. 7. – 19. 7. 2013 jsme prožili v há-
jence v  zámeckém parku s  Marťou – Opi, Jolčou 
– Džou a Pájou z o.s. Skřítek. 

První den jsme se seznamovali a hráli hry. 
Druhý den jsme malovali po skupinkách na velké 
papírové skicáky a nebylo to malování obyčejné, 
ale prsty, což se nám moc líbilo. Z výtvorů, které 
vznikly, jsme si pak udělali výstavu. Po obědě ná-
sledovala bojovka, která byla super. Třetí den jsme 
měli celodenní výlet do Žop. Tam jsme si zahráli 
golf a uvařili oběd – kotlíkový guláš na ohni. I když 
bylo velké horko, tak jsme si výlet užili. Čtvrtý den 
jsme si stavěli domečky z  přírodních materiálů  

PRáZdninové doBRodRUžství 
v osadě RaRotonga

a odpoledne jsme měli lanové aktivity. Nejvíce se 
nám líbilo, když nás Marťa s pomocí kluků vyta-
hovala na laně do výšky, až do koruny stromu. Po 
vyčerpávajících výkonech jsme si opékali špekáčky 
a to už společně s našimi rodiči, kteří za námi při-
šli. Poslední den jsme jezdili na loďce po zámec-
kém rybníku a odpoledne jsme hráli hru a každý 
si vybojoval svůj pytlíček se sladkou odměnou  
a překvapením. Celý týden se nám všem moc líbil, 
poznali jsme nové kamarády a zažili spoustu dob-
rodružství. Už se těším, až se zúčastním takového 
dobrodružství i příští rok. 

Terka Partyková   

Na poutní místo Hostýn jsme se všichni rádi 
vraceli po celý život a jinak tomu není ani teď, když 
nás osud přivedl do centra pro seniory v Holešově. 
Naše pouť se konala 10. června 2013 za doprovodu 
zaměstnanců zařízení. V 10 hodin jsme nastoupi-
li do autobusu – my vozíčkáři jsme to měli trošku 
těžší – a zvesela se vydali na cestu. Na Hostýně nás 
čekala tradiční krásná mše za naše zařízení, kterou 
celebroval Otec Chromeček, který nás velmi po-
těšil následnou návštěvou v poutním domě, kde 
jsme jej po obědě rádi přivítali. Obeznámil nás se 
všemi novotami ke korunovaci Matice svatohos-

senioři na Hostýně
týnské a hezky si s námi popovídal. Poté jsme si 
prohlédli okolí, nakoupili svým blízkým drobné 
dárky a samozřejmě jsme nezapomněli na vodu  
z léčivého pramene. Slavnostní atmosféru ještě po-
sílily zvony, které v plné síle hlaholily do krajiny. 
Poté jsme se unavení, ale spokojení vydali na cestu 
domů. Chtěli bychom poděkovat zaměstnancům 
zařízení za celodenní péči a překrásný zájezd, kte-
rý si snad příštím rokem zopakujeme. 

Za uživatele centra pro seniory 
p. Vlastimila Koplíková
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Po příliš horkém letošním létě a prázdnino-
vém odpočinku zveme zájemce o pravidelný pohyb 
do některé ze cvičebních hodin v  Tělovýchovné 
jednotě Sokol Holešov. Začínáme od počátku  září.

V našem cvičebním programu, který je zve-
řejněn v  propagační skříňce TJ Sokol Holešov 
umístěné na budově Sokolského domu, je mimo 

Zveme do sokola jiné cvičební hodina pro nejmenší děti v doprovo-
du rodičů. Další cvičební hodina je připravena pro 
předškoláky. Ženy si mohou vybrat ze cvičebních 
hodin od pondělí do čtvrtka, a to kondiční cvičení 
při hudbě, zdravotní cvičení a cvičení na velkých 
míčích – gymbalech. Tyto hodiny doplňuje i osmý 
ročník cvičení TAI-ČI. Cvičení žaček je vhodné 
pro dívky školního věku do 14 let a vede je dlouho-
letá cvičitelka žen ing. Anna Friesová. Patří jí náš 
dík, protože její zásluhou se ženy TJ Sokol Holešov 

mohly v  letošním červnu zúčastnit veřejného vy-
stoupení v Roudnici nad Labem, o kterém jsme in-
formovali v krátkém článku minulého Holešovska. 

Protože redakčním zkrácením článku podě-
kování ing. Friesové vypadlo, činíme tak doda-
tečně, a to za její dlouholetou dobrovolnou práci 
nejen s mláděží, ale i při nácviku sletových skladeb 
s našimi ženami.

výbor TJ Sokol Holešov
redakční úprava KB

Předposlední červnová sobota patřila žákovskému miniturnaji Holešov-
ska, který uspořádal Dívčí fotbalový klub Holešov. Realizaci akce podpořili 
finančně Zlínský kraj, Olympia o. s., AŠSK ČR a město Holešov, svou účastí 
pak poslanec PSP ČR Josef Smýkal. Ve vzájemných soubojích se střetl domácí 
celek s družstvy Žeranovic a Martinic, hrálo se 2x 20 minut a k vidění byly 
pěkné fotbalové okamžiky. Domácí celek si po zásluze vybojoval první místo, 
když získal dvě vítězství, stříbrnou příčku obsadily Martinice a bronz patřil 
Žeranovicím. Všechna družstva si odvezla krásné medaile, poháry za umís-
tění a sladkou odměnu. Nejlepší hráčkou byla zvolena domácí Sára Illéšová, 
střelcem turnaje se stal William Uruba.

DFK Holešov: Valentýna Illéšová, Jan Pospíšil, Sára Illéšová, Ema Jirouš-
ková, Terezie Pospíšilíková, Klára Turečková, Zuzana Tesárková, Beáta Kota-
sová, Karolína Smýkalová, Eliška Pospíšilová, Tomáš Láník.

Mgr. Svatava Ságnerová

turnaj žákyň a žáků vyhrál dfk Holešov

Rozpis kopané

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

Pěstitelské Pálení
Martinice, a. s. oznamuje všem pěstitelům, že pálenice všetuly  

zahajuje tradiční pěstitelské pálení v pátek 16. 8. 2013. Přihlásit 
se můžete ihned na tel. 573 399 070 nebo mob. 724 187 093 

a od 16. srpna (dle pálení) přímo v pálenici na tel. 573 397 667.

Pálenice Přílepy zahájí provoz 
v pátek 11. října 2013. 

tel. 573 397 997

PODZIM 2013 TERMÍNOVÁ LISTINA  PŘÍPRAVKA
KOLO DEN DATUM ČAS SOUPEŘI HŘIŠTĚ ODJEZD

1. NE 08. 09. 2013 10.00 Bystřice p. H. – SFK ELKO HOLEŠOV 9.15  Všetuly

2. NE 15. 09. 2013 14.00 SFK ELKO HOLEŠOV – Val. Meziříčí Všetuly

3. PO 23. 09. 2013 Kroměříž B – SFK ELKO HOLEŠOV UT

4. SO 28. 09. 2013 10.00 Hulín – SFK ELKO HOLEŠOV 9.15  Všetuly

5. NE 06. 10. 2013 14.00 SFK ELKO HOLEŠOV – Chropyně Všetuly

6. PO 14. 10. 2013 Kroměříž A – SFK ELKO HOLEŠOV UT

7. NE 20. 10. 2013 VOLNO

PODZIM 2013 TERMÍNOVÁ LISTINA ŽÁcI A
KOLO DEN DATUM ČAS SOUPEŘI HŘIŠTĚ ODJEZD

3. NE 25. 08. 2013 9.30    11.15 Juřinka – SFK ELKO HOLEŠOV

4. SO 31. 08. 2013 9.30    11.15 SFK ELKO HOLEŠOV – Val. Klobouky Všetuly

5. NE 08. 09. 2013 9.30    11.15 Horní Bečva – SFK ELKO HOLEŠOV

6. SO 14. 09. 2013 9.30    11.15 SFK ELKO HOLEŠOV – Paseky Zlín Všetuly

7. SO 21. 09. 2013 9.30    11.15 Bystřice p. H. – SFK ELKO HOLEŠOV

8. SO 28. 09. 2013 9.30    11.15 V O L N O

9. NE 06. 10. 2013 9.30    11.15 Nedašov – SFK ELKO HOLEŠOV

10. SO 12. 10. 2013 9.30    11.15 SFK ELKO HOLEŠOV – Hulín Všetuly

11. NE 20. 10. 2013 9.30    11.15 V. Karlovice – SFK ELKO HOLEŠOV

1. NE 27. 10. 2013 9.30    11.15 Štítná n. Vl. – SFK ELKO HOLEŠOV

2. SO 02. 11. 2013 9.30    11.15 SFK ELKO HOLEŠOV – Vlachovice Všetuly

PODZIM 2013 TERMÍNOVÁ LISTINA DOROST

KOLO DEN DATUM ČAS SOUPEŘI HŘIŠTĚ ODJEZD

3. SO 24. 08. 2013 10.00 SFK ELKO HOLEŠOV – Malenovice Střelnice

4. NE 01. 09. 2013 14.00 1. Valašský FC – SFK ELKO HOLEŠOV UT 12.15  Střelnice

5. SO 07. 09. 2013 10.00 SFK ELKO HOLEŠOV – Návojná Střelnice

6. SO 14. 09. 2013 10.00 Hulín – SFK ELKO HOLEŠOV 9.00  Střelnice

7. SO 21. 09. 2013 10.00 SFK ELKO HOLEŠOV – Vlachovice Střelnice

8. SO 28. 09. 2013 13.30 Baťov 1930 – SFK ELKO HOLEŠOV UT 12.15  Střelnice

9. SO 05. 10. 2013 10.00 SFK ELKO HOLEŠOV – Brumov Střelnice

10. NE 13. 10. 2013 10.00 Bystřice p. H. – SFK ELKO HOLEŠOV 9.00  Střelnice

11. SO 19. 10. 2013 10.00 SFK ELKO HOLEŠOV – Luhačovice Střelnice

12. Ne 27. 10. 2013 10.00 Uherský Brod – SFK ELKO HOLEŠOV 8.00 Střelnice

13. SO 02. 11. 2013 10.00 SFK ELKO HOLEŠOV – Dolní Němčí Střelnice

14. SO 09. 11. 2013 10.00 Kunovice – SFK ELKO HOLEŠOV 8.15  Střelnice
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holešov – Jak již nadpis předesílá, ve dnech 
3.–5. října proběhne v Holešově historicky nejvý-
znamnější mezinárodní sportovní akce - Pohár 
mistrů evropských zemí v  minigolfu. Jeho pořa-
datelem je oddíl minigolfu MGC Holešov, o. s. 

klub českých turistů v Holešově
oznamuje svým členům, příznivcům a vůbec všem občanům, že v sobotu dne 
14. září 2013 pořádá za  podpory MÚ Holešov, TJ Sokol Holešov, OZP
a firmy JacoM s. r. o. holešov již  44. ročník

„Rusavskými kotáry na kole i pěšky“,
dříve s názvem „Holešovská padesátka rusavskými kotáry“. Cykloturisté mají
připraveny trasy na 50 a 25 km po silnici a 50 km terénem (z valné části proti  
a po trase populárního Drásala), pěší turisté půjdou tradiční pochody na 50, 
35, 25 a 10 km. Start pochodů je mezi 7.00-9.00 hod. od budovy holešovské 
sokolovny, kde bude také cíl pochodů. Cykloturisté mají start od 9.00 do 10.00  
hod. také od budovy sokolovny a zde mají rovněž cíl svých tras. Pořadatelé upo-
zorňují, že se nejedná o závod, nýbrž o procházku nebo projížďku za účelem 
kochání se krásami Hostýnských vrchů.    
Ing. František Hostaša Jakub Šneidr
tel.:  604/465413 tel.: 736103994
e-mail: f.hostasa@email.cz e-mail: kubazhol@seznam.cz               

Historicky nejvýznamnější mezinárodní 
sportovní akce v Holešově

významný podíl z  vybraného startovného, z  ně-
hož se budou hradit výdaje spojené s pořádáním 
turnaje. Klíčový je také klub a jeho sponzoři.

Jak se připravujete technicky?
Mnoho úsilí a také peněz nás stála příprava 

hracího hřiště, kterou se nám podařilo v  těchto 
dnech dokončit. Jeho údržba nás přišla zhruba 
na 20 tisíc bez započtení úhrady za práci. To by 
se výdaje vyšplhaly nejméně na 40 tisíc. Upravo-
valy se všechny překážky, protože musí splňovat 
stanovené technické normy. Musely být jednotlivě 
vyzvednuty na špalky, následovalo obroušení, ná-
těry, lakování. Desky, které již byly problematické 
se musely vyhodit, odřezat a znovu usadit. Mnoh-
de jsme museli vyměnit i celé části překážek. 

v holešově se jedná o ojedinělou akci, kte-
rá neunikne zájmu fanoušků a veřejnosti. Jak 
bude zpřístupněna? 

Jak v tréninkové, tak v turnajové 
dny bude hrací areál samozřejmě veřej-
nosti přístupný, a turnaje tudíž budou 
moci diváci sledovat. Vstup není nijak 
zpoplatněn.

Kde zajistíte ubytování pro ta-
kové množství lidí, které do holešova 
přijede? 

Obdrželi od nás širokou nabídku, 
kde by se mohli ubytovat. Výběr je na 
nich. Některým se levná ubytování ne-
hodí a nelíbí, naopak jiní nemají peníze 
a využívají například služeb zdejší Eu-
roubytovny. Například Hotel Tacl je již 
dnes plně obsazen Švédy i Čechy, kteří 
využili kvalitu jeho služeb, ale především 
je zlákala blízkost minigolfového areálu.

turnaj bude mít určitě oficiální 
zahájení. Kde se bude konat a bude 
přístupné veřejnosti? 

Oficiální zahájení za přítomnos-
ti hostů a sponzorů proběhne v  New 
Drive Clubu holešovského zámku. 
Bohužel, kvůli kapacitám nebude pří-
stupné veřejnosti. Dá se říci, že částeč-
ně bude přístupné, ale vstupné bude 
poměrně drahé, činí 15 eur. Účastníci 
nehradí nic, vstup (večeře) je hrazen ze 
startovného. 

hlavního aktéra, neúnavného organizáto-
ra a předsedy MGc holešov ing. Radka dole-
žela jsme se zeptali na to, co pořádání takového 
sportovního utkání obnáší. 

Akci připravujeme již rok dopředu. Orga-
nizačně se na ní podílejí aktivně tři lidé. Vlastní 
turnaj proběhne od 3. do 5. října. Jedná se tedy  
o tři hrací dny, nicméně sportovci a účastníci sem 
do Holešova přijedou již 25. září. Budou zde tudíž 
trávit 10–12 dní.

Kolik hráčů se do soutěže přihlásilo?
Předběžně se turnaje zúčastní 130 hráčů, 40 

koučů, budou zde rozhodčí a lidé z  evropského 
svazu. Celkově ale počítáme s počtem do 200 lidí.

Převzal nad turnajem někdo záštitu a kdo 
vám pomáhá s financováním?

S  financemi nám velice pomáhá město Ho-
lešov. Starosta Pavel Svoboda nad akcí převzal pa-
tronát. O záštitu jsme požádali také krajský úřad, 
ale ten se k  žádosti prozatím nijak nepostavil, 
nepomohlo ani ministerstvo. Nejvíce nás podpo-
řilo město Holešov. Světová minigolfová federace 
a Evropská minigolfová federace nám poskytnou 

Kdy a kde bude turnaj ukončen? 
První fáze slavnostního zakončení a předání 

medailí proběhne přímo na hřišti. Závěrečný slav-
nostní ceremoniál se bude konat na zámku, kde 
proběhne oficiální předání cen, následovat bude 
slavnostní večeře v Drive Clubu.

Jak zajímavé budou ceny pro vítěze?
Vítěz dostane putovní pohár, který dodává 

přímo Evropská minigolfová federace. Od nás to 
potom budou také krásné poháry a originální vý-
roční medaile s logem. Vítězné kluby mohou do-
stat případnou odměnu od svých národních fede-
rací. Protože se nejedná o profesionální sport, ale 
turnaj amatérů, kteří vedle tohoto koníčku mají 
klasické zaměstnání, nedosahují ani odměny ví-
tězů výše a úrovně odměn profesionálních hráčů. 

 Za rozhovor poděkovala J. Zapletalová 
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ZakáZkové
kReJčovství
* Šití, úpravy a opravy byto-
vého textilu, ložního prádla, 
dětských, dámských, pánských 
oděvů či pracovního oblečení 
* Opravy do 24 hodin

Kontakt:
taMaRa SaJdaKovÁ
Hlinsko pod Hostýnem 42
768 41
Tel.: 737 177 019
Otevřeno: 
po – čt 9.00 – 16.00 hod.

Pokračování literárního textu, zpracovaného znalcem života a díla  
P. Františka Alexe, holešovským občanem a členem Vlastivědného kroužku 
Ing. Františkem Rafajou: 

… Již v době svých studií na reálném gymnáziu v Hranicích jej smysl pro 
trvalé duchovní hodnoty přivedl k zájmu o knihy, který se pak v pozdějších 
letech vyvinul ve výraznou a  soustředěnou sběratelskou vášeň. Když po ma-
turitě v r. 1935 odešel do olomouckého kněžského semináře studovat teologii, 
přivedl jej zájem o literaturu do řad členů Stojanovy literární jednoty boho-
slovců, v jejíž knihovně působil jako čítárník. Bohaté kulturní aktivity čítárny 
dále umocňovaly jeho čtenářské zájmy a později v něm vyvolaly i sběratelský 
zájem o krásné knihy – bibliofilii. 

Poté co byl P. František Alex 5. července 1941 v Olomouci vysvěcen na 
kněze, nastoupil  na své první kněžské působiště v Křelově nedaleko Olomou-
ce. Odtud se přestěhoval na faru  do Holešova, kde byl ustanoven kaplanem 
od 1. června 1942. V roce 1963 byl jmenován místoděkanem a o tři roky poz-
ději děkanem holešovské farnosti.

Pro zdravotní potíže  ode-
šel od 1. září 1985 do důchodu, 
ale nadále vypomáhal v duchov-
ní správě. Od 1. září 1987 byl již  
v plném důchodu a koncelebroval 
při bohoslužbách už jen nepravi-
delně. Pobyt na holešovské faře 
střídal s pobytem v kroměřížské 
nemocnici na Malém Valu. 

Znal jsem P. Františka Alexe 
od svých chlapeckých let, když 
jsem v 50. letech patřil  k partě 
holešovských ministrantů. Vzpo-
mínám si dodnes, jak silným zá-
žitkem bývaly pro mne občasné 
návštěvy v jeho bytě v 1. patře 
na holešovské faře. Jeho byt – to 
byla už tenkrát velká knihovna, 
obrazová a grafická galerie a mu-
zeum s krásnou kolekcí umělec-
kých předmětů současně. Až se 
z té krásy malému chlapci někdy 
zatočila hlava! Ale většina z naší 
ministrantské družiny byla ten-
krát zapálena spíše pro sport než 
pro umění. Rádi jsme se vídali  
s P. Alexem na hřištích v Americ-
kém parku na utkáních holešov-
ských házenkářů či na Střelnici 
na fotbale, zvláště když jej dopro-
vázel jeho věrný kamarád vlčák. 
Choval jich za své téměř půlstoleté 
působení v Holešově postupně 
hned několik. S pamětníky jsem 
si vzpomněl na jména některých  
z nich - na Dynku, Astu, Jiskru, ale 
možná si vzpomínátete i na další. 
Čím jsem byl starší, tím víc jsem 
otce Františka obdivoval, tím mi 
byl bližší,  zvláště když jsem se 
později začal více zajímat o hud-
bu, literaturu, výtvarné umění  
a bibliofilii. V těchto oblastech 
mně pan děkan – poučený a vzdě-
laný sběratel a editor s citlivým 
vztahem k umění - předal mnohé 
cenné a důležité poznatky.  Mj. mě 
seznámil  s  vydavatelskou činností 

100 let od narození a 25 let od úmrtí holešovského děkana 
P. františka alexe (1913–1988)

Josefa Floriana ze Staré Říše 
na Moravě, která představuje 
jeden z velmi důležitých mo-
mentů kulturního vývoje na-
šich zemí od konce prvního 
desetiletí 20. století do konce 
40. let. Vyprávěl mně o jeho 
pozoruhodné rodině s 12 hu-
debně  a výtvarně nadanými 
dětmi a obdaroval mě drob-
nou grafikou nejznámějšího 
člena  této rodiny Michaela 
Floriana, který pro pana dě-
kana připravoval  každý rok 
jeho vánoční a novoroční 
tisk. Takto jsem byl postupně 
vtahován do světa sběratel-
ství umění, zejména bibliofi-
lie. Naše  vzájemné návštěvy  
a rozhovory trvaly až do kon-

ce jeho života. Jako jeho farník jsem obdivoval jeho mladistvý elán, mimo-
řádnou schopnost komunikace s mladými lidmi, živý zájem o rodiny farníků,  
o dění v církevním společenství a v umění,  který jej - stejně jako osobitý 
smysl pro humor -  neopustil ani v posledních letech  jeho života.

P. Alex po celý život neúnavně sloužil svým farníkům, u nichž získal vel-
kou oblibu a autoritu. Ale sympatie a podporu mu projevovali i mnozí z těch, 
kteří se neangažovali v praxi církve. Měl velké pochopení pro mládež a děti  
a nikdy neodmítl podpořit jejich akce peněžním příspěvkem. Mládeži se obě-
tavě věnoval jako učitel náboženství na holešovských i venkovských školách, 
při vedení ministrantů a do roku 1949 i ve skautské organizaci, ve které byl 
pověřen vedením skautské katolické mládeže jako oblastní duchovní rádce. 
Měl báječný smysl pro humor a v jeho společnosti vládla vždy dobrá nálada 
– ať již na poutních zájezdech, při návštěvách v rodinách či na holešovských 
sportovištích. Díky své přirozené autoritě a diplomatickým schopnostem 
dokázal i v nelehkých dobách po roce 1948 zaštítit mnohé nepovolené akce 
svých mladých kaplanů a křesťanské mládeže.

Panu děkanu P. Alexovi patří dík za velkou péči o zachování vzácných 
církevních památek v našem městě. Od 50. let obětavě organizoval peněžní 
sbírky na jejich opravy, které byly po léta financovány výhradně z darů věří-
cích. Jeho dlouholeté vytrvalé úsilí o přidělení státní subvence na tyto opravy 
bylo nakonec úspěšné: na konci 60. let se přece jen dočkal státního příspěvku 
na náročnou památkovou úpravu filiálního kostela sv. Anny. V péči o cenné 
církevní památky navazoval na svého předchůdce prof. Pavla Kvasničku.

Činnost P. Alexe v holešovské památkové komisi úzce souvisela s jeho 
aktivitami ve zdejším Vlastivědném kroužku, který spoluzakládal v říjnu 
1959. Ti starší z nás si ještě dobře pamatují na jeho znamenité výklady při 
prohlídkách holešovských památek a na jeho zajímavé přednášky.
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11. ročník letní školy barokní hudby
holešov (JZ) – V podvečer pátku 9. srpna 

byl slavnostně zahájen již 11. ročník LŠBH v Ho-
lešově. Ten se uskutečnil, stejně jako dva předešlé 
roky, v nadmíru inspirativním prostředí holešov-
ského zámku, v záplavě výstavy květin, která zde 
byla ve stejnou dobu instalována. Jeho pořadateli 
jsou dirigent a renomovaný odborník na starou 
hudbu Roman Válek společně se svým Czech En-
semble Baroque a občanské sdružení MUSICA 
Holešov. Představeni byli lektoři, organizátoři  
i hosté LŠBH, za město všechny pozdravil starosta 
Pavel Svoboda. Na letošním workshopu se v Hole-
šově sešlo na 160 zájemců – profesionálních mu-
zikantů a mezinárodní tým lektorů, aby se formou 
týdenní výuky zdokonalili v dobové interpretaci 
barokní hudby. Stěžejním námětem bylo dílo ně-
meckého skladatele Georga Phillipa Telemanna. 
Vyučovaly se všechny umělecké kategorie podíle-
jící se na realizaci barokních děl. Jednou z největ-
ších hvězd z řady lektorů byl sólista Státní opery 
Vídeň Adam Plachetka, dále také Francois Lom-
bard z Francie, Američan Joel Frederiksen, Jakub 
Burzynski z Polska, česko-německá cembalistka 

Barbara Maria Willi, česká pěvkyně Markéta Cuk-
rová z opery Národního divadla, celkový virtuos  
a dirigent Marek Štryncl či kontrabasista Ján Prie-
vozník a přední slovenský odborník na barokní 
hudbu Peter Zajíček. Vrcholem LŠBH byly tři vel-
ké závěrečné koncerty, které českému publiku vů-

bec poprvé představily úžasné dílo George Philipa 
Telemana, Daniel v jámě lvové. Skladba zazněla  
v podání devadesátičlenného ansámblu složeného 
z lektorů a frekventantů školy, kteří se letos – díky 
podpoře International Visegrad Fund – sjeli ze-
jména z Maďarska, Polska, Slovenska a ČR. 

„Telemannova hudba je velmi inspirativní, 
emocionální a přesto ne příliš často provozovaná. 
Chceme všem našim účastníkům, kteří přijíždí ze-
jména ze zemí V4, otevřít nové obzory a přinést 
možnost nastudovat dílo, které není běžným reper-
toárem na koncertních pódiích,“ říká k dramatur-
gii zakladatel LŠBH dirigent Roman Válek. Počet 
účastníků v jednotlivých třídách je poměrně malý. 
Je o kurzy tak malý zájem? „Ne to rozhodně není, 
naopak musíme některé studenty odmítat. Množ-
ství účastníků v jedné sólové třídě máme však 
limitovaný počtem 7 zájemců z důvodů udržení 
maximální kvality. Naší snahou je, aby měl každý 
frekventant jednu sólovou lekci s lektorem denně, 
což se, samozřejmě, při větším počtu studentů ve 
třídě nedá plnohodnotně zvládnout,“ vysvětluje 
Roman Válek. Náklady na takovou akci jsou velmi 
vysoké a nemohou být kryty pouze z kurzovného 
studentů. Proto se organizátoři snaží kurzovné dr-
žet na nejnižší hranici, aby byl workshop dostupný 
všem zájemcům. Finanční prostředky proto shání 
i jinde. Kromě Visegradského fondu dlouhodobě 
LŠBH podporuje Ministerstva kultury ČR, Magis-
trátu Zlín, Města Holešov a Bystřice pod Hostý-
nem, Český hudební fondu a Nadace život umělce. 
Součástí kurzů je také přednáška o mezinárodní 
spolupráci na projektech barokní hudby a jejích 
praktických dopadech. Více na www.baroknihud-
ba.cz, skola@baroknihudba.cz
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▶  23. 8. Folkový festival „TOULAVEJ“ 
 na zámku v Holešově. 1. ročník folko-

vého festivalu. Pozvánka s informacemi 
uvnitř čísla.

▶  24. 8. Setkání veteránů výsadkového 
pluku v Holešově – V a SPŠ MV a zámek

▶  24. 8. Pivní liga – 18. ročník + zábava 
(hraje kapela MOTUS) – sportovní areál 
Količín.

▶  8. 9. Oblastní turnaj v minigolfu – Areál 
miniaturgolfu Holešov, Palackého ulice. 
Začátek v 8,00 hod. 

▶  8. 9. Dožínky Holešovska – celodenní 
dožínková slavnost mikroregionu Hole-
šovsko.

▶  15. 9. Celostátní turnaj v minigolfu 
 s extraligou družstev - Areál 
 miniaturgolfu Holešov, Palackého ulice. 
 Začátek v 8.00 hod.
▶  20. – 22. 9. Výstava ovoce a zeleniny – 

Dům zahrádkářů, Dlažánky, Holešov.
▶  3. – 5. 10. Pohár mistrů evropských 

zemí v minigolfu – Areál miniaturgolfu 
Holešov. 

výStavY 
▶  5. 6. -  29. 9. „Moravští krajináři – žáci 

Julia Mařáka, Roman Havelka, Alois 
Kalvoda, Stanislav Lolek“. Zámek Hole-
šov – zámecká galerie. Vstupné 40 Kč; 
snížené 20 Kč.

▶  12. 6. – 29. 9. Kryštof Vaněk – fotografie. 
Výstava fotografií talentovaného dětské-
ho fotografa. Zámek Holešov – zámecká 
galerie. Vstupné 40 Kč; snížené 20 Kč.

▶  14. 6. – 31. 8. Ve službě Bohu, lidem, 
městu... 100 let od narození holešovské-
ho děkana P. Františka Alexe 

 (1913 – 1988). Městská knihovna Hole-
šov. Vstup volný.

▶  24. 7. – 27. 10. VÚ 7374 – 7. Výsadkový 
pluk zvláštního určení v Holešově (1961 
– 1969), zámek Holešov – 1. poschodí.

▶  17. 9. – 29. 11. Rudolf Janovský, život, dílo 
a odkaz – výstava u příležitosti 140 let 
od narození čestného občana Holešova, 
vlastivědného badatele, sběratele, archeo-
loga a vrchního ředitele Spořitelny města 
Holešova. Studovna Městské knihovny 
nám. Dr. E. Beneše 17. Úterý 8.00 – 12.00; 
13.00 – 18.00 hod. Vstup volný.

Z vernisáže „květiny na ZámkU“

Ve dne 9. - 11. srpna se uskutečnila verni-
sáž výstavy „Květiny na zámku“. Každoročně je 
dílem členů holešovské zahrádkářské organizace.  
V horkých dnech letošního léta byla výstava po-
prvé instalována ve velkém sále holešovského 
zámku. Poprvé se také uskutečnila ve spojení  
s hudebním festivalem Letní škola barokní hud-
by. Hosty vernisáže i tvůrce výstavy přivítala  
Mgr. Jana Slovenčíková, dále promluvila Vlasta 
Čablová, slovy díků nešetřil ani starosta města Ho-
lešova Pavel Svoboda. Poté se již obecenstvo vno-
řilo do tónů líbezných barokních melodií v podá-
ní lektorů hudebního festivalu. Páteční vernisáž 
navštívilo asi 150 návštěvníků, v čele se starostou  
a místostarosty města a dalšími hosty. Měla krás-
nou, slavnostní atmosféru. Dle Čablové patří podě-
kování především pěstitelům, kteří dodali květiny 
na tuto výstavu, do aranžmá a velkých kytic zdar-
ma. Jsou to Helena Kubíčková z Otrokovic, Jaroslav 
Koníček ze Sadské u Nymburka, Petr Mimránek  
z Mysločovic a Lubomír Rypar z Loučky. Přede-
vším pro pěstitele a zahrádkáře uvádíme infor-
maci, že své výpěstky a sorty květů předvedli:  
2 odrůdy p. Machala ještě nepojmenované nově 
vyšlechtěné mečíky – Gladiris Ratiboř, Jaro-
slav Buksa z Hranic přivezl 9 odrůd, Petr Zagora  
z Bohumína 28 odrůd, Petr Mimránek z Myslo-
čovic 20 odrůd. Pavel Ševčík z Velkých Opato-
vic pak dodal 28 odrůd jiřin. Vytvořit z těchto  
květů krásu a dát celému sálu  
a i celému zámku květi-
novou atmosféru pomoh-
li aranžéři a zahradníci  
v čele s Jaroslavem Malým, 
zahradníkem a floristou  
z Pražskéhu hradu. Své flo-
ristické cítění pak přidaly 
i Vlasta Čablová, Zdenka 
Fitlová z Ostravy - Poru-
by, Jana Skotková a Anna 
Večeřová z Míškovic. Bez 
pomoci členek a členů ZO 
ČZS Holešov, kteří se po-
díleli na přípravě, průběhu  
a také úklidu celé výsta-
vy, by se nemohla nároč-
ná akce uskutečnit. Dík 
předsedkyně holešovských 

zahrádkářů patří především přítelkyni Věře 
Jurygáčkové, Evě Mikeškové, Zdeně Gloziko-
vé, Pavle Ševečkové i dalším přátelům – Sta-
nislavu Inquortovi, Oldřichu Gahurovi, Jiřímu 
Růžičkovi, Milanu Šrámekovi, Karlu Lešingro-
vi a Lubomíru Zavadilovi. Pravidelně na všech 
zahrádkářských akcích nechybí a svou pomoc 
vždy nabídnou Marie Zachovalová, Božena To-
bolíková, Zdenka Plachá a další šikovná děvča-
ta. Zelený materiál na doplnění aranží poskytli 
holešovští zahrádkáři ze svých zahrádek. 

Součástí vernisáže byl také výborný raut. 
Na jeho dokonalosti se podílely opět člen-
ky holešovské zahrádkářské organizace, ale  
i další. Jmenovitě Marie Odstrčilíková, Zde-
na Dusíková a Hana Kuchařová. Každá z nich 
přinesla něco ze svého kuchařského umění  
a naaranžovat na stůl všechny dobroty dokáza-
la Dana Utěkalová se svojí sestrou. Jen za sobo-
tu shlédlo výstavu na 500 lidí včetně autobusu 
plného slovenských zahrádkářů z Lužianek, 
kteří přijeli navštívit své holešovské kolegy  
a prohlédnout si i další památky města. Velký 
dík za finanční podporu a pomoc patří měs-
tu Holešov a Městskému kulturnímu středis-
ku Holešov. A celkový dojem hlavní aktérky 
Vlasty Čablové? „Holešovskému zámku se ko-
nečně dostává zadostiučinění.“

JZ  


