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MEZINÁRODNÍ 
FESTIVAL MUSICA 
HOLEŠOV

Vážení a milí přátelé hudby,
je pro mě velmi milou příležitostí vyjádřit 
svůj vztah k hudbě, ať již klasické či moderní, 
převzetím záštity nad festivalem Musica Ho-
lešov. Činím tak s potěšením nejen jako před-
stavitel hostitelského města, ale především 
proto, že festival za pouhé 4 roky existence 
dosáhl mimořádné úrovně zajímavou 
a pestrou programovou nabídkou, stejně jako 
účastí plejády špičkových umělců. Festival si 
již získal věhlas jak u odborné veřejnosti, 
o čemž svědčí řada příznivých ohlasů v tisku, 
tak především u posluchačů, milovníků 
hudby. Svým významem a přínosem zcela 
jistě přesáhl hranice regionu a je skvělou 
propagací našeho města Holešova. Chci proto 
vyjádřit uznání malému kolektivu organizá-
torů za neúnavnou 
a jistě náročnou přípravu všech dosavadních 
koncertů a doufám, že i následující ročníky 
přinesou mnoho krásných hudebních zážitků 
a setkání. Město Holešov si je vědomo příno-
su kultury pro společenský život, podporuje 
a i nadále bude podporovat festival, stejně 
jako mnoho dalších kulturních aktivit, ať již 
na profesionální či amatérské úrovni. 
Hudebnímu festivalu Musica Holešov přeji 
hodně skvělých uměleckých výkonů a poslu-
chačům mnoho krásných zážitků v atmosféře 
nádherných prostor našeho holešovského 
zámku.

Pavel Svoboda
starosta města Holešova 

►

z oBsaHU
▶ Historicky první Dožínkové slavnosti Mikroregionu Holešovsko.
▶ Městský úřad informuje občany.
▶ Centrum pro seniory rozšiřuje své služby. 
▶ Kopaná – rozpisy. 

První ročník folkového festivalu 
zahájil v Holešově novou tradici.

Slavnostní setkání bývalých vojáků 
7. výsadkového praporu. 

Pozvánka na výstavu holešovských 
výtvarníků Letní iluze XI.

Část jihovýchodního obchvatu ote-
vřena s dvouměsíčním předstihem.

Představitelé Radnice PoPřáli 
PRvňáčkům mnoHo úsPěcHů

Holešov – Ani letos nezapomnělo vedení 
města v čele se starostou Pavlem Svobodou po-
zdravit čerstvé prvňáky. Přišli je uvítat společně  
s jejich učitelkami i ředitelkami do všech třech ho-
lešovských základních škol. Celkový počet dětí, pro 
které v holešovských ZŠ začala v letošním školním 
roce platit povinná školní docházka, je 127. Všech-
ny tři základní školy ale jako každý rok zazname-
naly změny, neboť většinou počet zapsaných dětí 

se neshoduje s počtem, který skutečně po prázd-
ninách nastoupí.  Na 1. ZŠ nastoupilo 45 prvňáků 
do dvou tříd. Druhá základní škola otevřela jednu 
první třídu s počtem dětí 16 a nejvíce prvňáků 
bude mít tradičně 3. ZŠ. Do čtyř prvních tříd tu 
rozdělili celkem 66 dětí. 1. A třída je ale speciální 
-logopedická pro děti s vadami řeči a letos do ní 
přijali 10 prvňáků.     

JZ
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Holešov – Historicky první, či spíše 
nultý ročník dožínkových slavností Ho-
lešovska se konal v Holešově druhou zá-
řijovou neděli. Celodenní oslavy úrody  
a sklizně, jak jsme již předeslali v minu-
lém čísle, uspořádaly obce sdružené v Mi-
kroregionu Holešovsko společně městem 
Holešov, Římskokatolickou farností Ho-
lešov, Městským kulturním střediskem – 
Městským muzeem a galerií, Střediskem 
volného času TYMY Holešov, Muzeem 
zemědělské techniky v Pravčicích a Klu-
bem přátel umění a řemesel Holešov. Ce-
lodenní bohatý program zahájily ukázky 
lidových řemesel a malý farmářský trh  
u holešovského farního kostela. Již v osm 
hodin ráno se lidé začali scházet na slun-
cem zalitém holešovském náměstí. Hlav-
ní program zahájil v 9 hodin za dopro-
vodu Holešovské dechovky dožínkový 
průvod, který vyšel od Holajky, dále pak 
pokračoval kolem zámku, přes kruhový 
objezd náměstí až k farnímu kostelu. 
Vévodil mu krojovaný jezdec - Hanák 
na koni - se vztyčenou národní vlajkou. 
Pak již následovala čtveřice krojovaných 
starostů a starostek okolních obcí nesou-
cí překrásný dožínkový věnec, který se v ulicích 
Holešova skvěle vyjímal. Obě krojované starostky 
Kurovic a Prusinovic byly velkou ozdobou úvodní 

Holešovské dožínky zalité slUncem a PoHodoU

části celého průvodu. Dalšími účastníky slavnost-
ního průvodu byli představitelé holešovské rad-
nice, starostové obcí mikroregionu na koňských 

bryčkách, dobrovolní hasiči, 
kteří nesli prapory jednotlivých 
zúčastněných obcí. Následovala 
je selská jízda s povozy plnými 
krojovaných dětí i dospělých  
v hanáckých i valašských krojích, 
dosvědčujících polohu našeho 
města na rozhraní Hané a Valaš-
ska. Ti pěší nesli navíc historické 
zemědělské nářadí – cepy, hrábě, 
dřevěné vidle a kosy. Po celou 
cestu je zdravilo nadšené obe-
censtvo. Od 9.30 následovala ve 
farním kostele Nanebevzetí Pan-
ny Marie slavnostní dožínková 
mše svatá, kterou sloužil hole-
šovský děkan a farář Mgr. Jerzy 
Walczak a hudebně podmalová-
vala Holešovská dechovka, Ho-
lešovský chrámový sbor a nepře-
konatelný mužský pěvecký sbor 
Hlahol z Mysločovic. Účastníci 
mše společně poděkovali za le-
tošní úrodu, vyslechli si kázání 
o tom, že bez Božího požehnání 
bychom neměli tu nejzákladněj-
ší potravinu, kterou je chleba  
a po závěrečných obřadech se 
celý průvod přesunul, opět za 
zvuků Holešovské dechovky ve-
dené Josefem Vajdou, do nedale-
kých Smetanových sadů. Smeta-
novy sady byly vybrány záměrně 
– sice v Holešově zatím nikdy 
dožínky nebyly, ale v roce 1914 
se zde konala slavná Hanácko-
-valašská krajinská výstava, jejíž 
stoleté výročí si příští rok při-
pomeneme a protože i na ní se 
prezentovalo nejen naše město, 
ale především okolní obce, chtě-

li bychom v její slavné tradici pokračovat právě 
dožínkami. Zde již bylo připraveno pódium pro 
účinkující a veškeré zázemí pro děti i dospělé 
návštěvníky. Smetanovy sady se tak v tento den 
opět staly překrásným výletním místem a každý 
návštěvník jistě ocenil i stín a soukromí, které  
v tento, bohužel asi poslední letní den, skýtaly 
zdejší vzrostlé stromy a zákoutí. Oficiální zahájení 
programu patřilo starostovi Holešova Pavlu Svo-
bodovi, který společně s předsedou Mikroregionu 
Holešovsko a starostou Kostelce u Holešova Ra-
doslavem Pospíšilíkem popřál všem přítomným, 
aby si v klidu a pohodě užili celodenní program. 
Na pódiu pak vystoupily hudební a taneční fol-
klórní soubory jednotlivých obcí mikroregionu, 
k vidění byla také výstava historické zemědělské 
techniky a výstava malých i velkých domácích zví-
řat. Pro děti byl připraven kolotoč, houpačky, ská-
kací hrad, vláček Pacifik a velký zájem byl o sveze-
ní na slavnostně vyzdobených koňských bryčkách 
a žebřiňácích, které děti s rodiči vozily na Holajku, 
kde probíhal speciální program pro děti. K tomu 
všemu bylo k mání bohaté občerstvení včetně 
stánku domácího kosteleckého pivovaru – Kos-
telecký Chmelovárek. V Zemanově kovárně, nyní 
Malém muzeu kovářství, probíhal program pro 
děti. Pod dohledem krojovaných průvodců si zde 
mohly vyzkoušet některé z řemesel našich předků. 
Umění kovářské ukázal mistr kovář, v řemeslných 
dílničkách se učily plést výrobky ze slámy, které si 
pak odnesly na památku. 

O tom, že se dožínkové odpoledne opravdu 
povedlo, svědčí i to, že se v podvečer při dechovce 
i tančilo a nejžádanějším tanečníkem, ale i zpě-
vákem dne, byl holešovský děkan Jerzy Walczak.  
Ta děvčata, na která se nedostalo, si budou mu-
set počkat na další dožínkovou slavnost, která se 
bude konat příští rok, a doufejme, že se podaří 
přinejmenším tak, jako ta letošní. Mimořádný 
dík patří také ochotným kuchařkám a vedoucí 
Ústřední školní jídelny, které pro účinkující a hos-
ty uvařily dobrý oběd. 

   
JZ
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město, městský úřad

Holešov, Všetuly – Oku pozorného spo-
luobčana jistě neuniklo, že přejezd přes želez-
niční trať vedoucí zčásti podél ulice Palackého, 
naproti odbočce v ulici 6. května ve Všetulích, 
je již nějakou dobu pro automobily neprůjezdný. 
Léta používanou cestu přes trať využívali v těchto 
místech především zemědělci za účelem příjez-
du ke svým polím, ale přecházeli zde hojně i pěší  
a cyklisté. Na základě rozhodnutí Drážního úřadu 
mělo původně dojít k jeho zrušení. Následně však 
proběhlo několik jednání mezi městem Holešov  
a správcem této trati, kterým je Oblastní ředitel-
ství SŽDC Olomouc. Za Holešov vyjednával mís-
tostarosta Jaroslav Chmelař. Výsledkem bylo jeho 
zachování, ale pouze pro cyklisty a chodce. Jelikož 
podmínkou správce bylo odstranění výstražného 
zabezpečovacího zařízení, možnost přejezdu pro 
automobily byla tímto zrušena. Pokud by město 
na tuto podmínku nepřistoupilo, byl by přejezd 
bez náhrady odstraněn.

Uzavření přejezdu přes železniční trať ve všetulích 
město nemohlo ovlivnit

Mimořádná 18. schůze Rady města Holešova, 
konaná dne 15. července 2013, projednala celkem 
4 body. Schválila vyhlášení výběrového řízení na 
prostory v  holešovském zámku, které by měly 
sloužit jako zámecká restaurace. Toto výběrové 
řízení zajistí Městské kulturní středisko Holešov. 
Dále zrušila již zastaralá pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek městem, která neodpovídají 
v roce 2012 přijaté novelizaci zákona o veřejných 
zakázkách, a pověřila vedoucího finančního od-
boru vypracováním nových vnitřních pravidel pro 
použití finančních prostředků města, která budou 
odpovídat současné zákonné úpravě v této oblasti. 
Současně rada města schválila plat nové ředitelky 
2. Základní školy Holešov a navýšení počtu stráž-
níků Městské policie Holešov z 11 na 12 z důvodu 
zajištění nepřetržité služby městské policie.  

19. řádné zasedání Rady města Holešova, 
které se konalo dne 12. srpna 2013, projednalo 
celkem 30 bodů. Kromě organizačních záležitos-
tí, pronájmů drobných ploch nebytových prostor  
a pozemků a zřízení věcných břemen pro provozo-
vatele energetických a informačních sítí na pozem-
cích ve vlastnictví města rada projednala přijatou 
petici č. 2/13 za zachování zahrádek na sídlišti 
„U Letiště“ se zástupci petičního výboru s tím, že 
jejich připomínkami se bude zabývat na příštím 
jednání rady města. Rada dále schválila dodatek ke 
smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z  rozpočtu Zlínského kraje. Touto dotací ve výši 
100 tis. Kč se zabezpečuje akceschopnost jednot-
ky sboru dobrovolných hasičů v Holešově. Vzhle-
dem k  tomu, že Zlínský kraj nyní navýšil dotaci  
o 21 tis. Kč (na celkových 121 tis. Kč), muselo se 
město zavázat, že bude ze svého rozpočtu krýt mi-
nimálně 20 % nákladů na zajištění akceschopnosti 
našeho hasičského sboru. Rovněž bylo schváleno 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro město 

informace o jednáních orgánů města Holešova
v rámci Regionálního operačního programu regi-
onu soudržnosti Střední Morava  na modernizaci 
a napojení vyrozumívacích a varovacích systémů 
ve městě v celkové výši nákladů 3,8 mil Kč, z če-
hož podíl (spoluúčast) města činí 25 %. Rada dále 
projednala žádost občanů Očadlíkovy ulice (část 
mezi Grohovou ulicí a Plačkovem) o odklon za-
těžující silniční dopravy. Uložila odboru investic, 
správy nemovitostí a údržby města ve spolupráci 
s odborem dopravním a správním připravit vari-
anty řešení dopravního značení   v uvedené loka-
litě. Dále Rada města Holešova schválila uzavření 
dohody o předčasném užívání stavby – jihový-
chodního obchvatu, díky kterému se může od  
1. září opět jezdit přes Dobrotice a skončí úmorná 
objížďka přes Prusinovice. V souvislosti s  jihový-
chodním obchvatem doporučila rada zastupitel-
stvu města uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěv-
ku k investičním účelům mezi městem Holešov  
a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o., Zlín na 
výstavbu podchodu na cyklostezce Holešov–Příle-
py – jedná se o částku 440 tis. Kč, která však bude 
jen přesunuta z rozpočtu na jihovýchodní obchvat 
na příspěvek k  investičním účelům. V  rámci vý-
stavby této cyklostezky schválila rada města rov-
něž dodatek s dodavatelskou firmou Strabag, kte-
rým se navyšuje rozpočet o prokázané vícepráce  
o 171 tis. Kč. Do problematiky navazující na vý-
stavbu jihovýchodního obchvatu patří rovněž ra-
dou schválená smlouva mezi městem Holešovem  
a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje o právu pro-
vést stavbu silnice – průtah Dobroticemi, což je 
vlastně rekonstrukce stávající silnice přes Dobroti-
ce. Tato smlouva musí být uzavřena, protože část 
této stavby bude na pozemcích ve vlastnictví města. 

Rada rovněž schválila, že městu bude dodávat 
elektrickou energii společnost E.ON a plyn společ-
nost RWE i v roce 2014. Naopak rada města přeru-
šila projednávání výběru auditora pro přezkoumání 

hospodaření města a finanční poradenství na rok 
2014. Ve finanční oblasti rada schválila výběr poten-
ciálních žádostí o dotace na projekty města, a to za-
teplení MŠ Havlíčkova, obnova zeleně kolem jihový-
chodního obchvatu, úprava a rozvoj parků ve městě 
a úprava hřiště u 1. Základní školy Holešov (hřiště 
ČEZ). Rovněž schválila účetní závěrky příspěvko-
vých organizací města za rok 2012, a to základním 
a mateřským školám, Ústřední školní jídelně, Cen-
tru pro seniory Holešov a Městskému kulturnímu 
středisku, a schválila dílčí změny finančních plánů 
některým z těchto příspěvkových organizací na rok 
2013 a účast Městského kulturního střediska Hole-
šov ve dvou dotačních projektech v  rámci Fondu 
mikroprojektů přeshraniční spolupráce, kde v pří-
padě získání dotací bude spoluúčast MKS ve výši  
20 % nákladů zahrnuta do rozpočtu 2014. 

Rada města neudělila souhlas Petru Baudyšovi 
s užitím znaku města Holešova na informační pla-
káty, které by informovaly o tom, kam za kulturou 
a sportem v Holešově a přilehlém regionu a o vy-
braných firmách. Předložené materiály jsou čistě 
komerčního charakteru. Rada schválila udělení Pa-
mětního listu v deskách paní Lence Páníkové u pří-
ležitosti jejího padesátého bezpříspěvkového daru 
krve. Rada rovněž schválila poskytnutí finančních 
dotací pro mládežnická družstva  v dlouhodobých 
soutěžích dle speciálních pravidel Fondu kultury, 
sportu a vzdělávání města Holešova, a to 42.000 Kč 
pro šest mládežnických družstev SFK  ELKO Ho-
lešov, 35.000 Kč pro pět mládežnických družstev 
Florbalového klubu Holešov, 36.000 Kč pro  sedm 
mládežnických družstev Tělovýchovné jedno-
tě Holešov, a to 10.000 Kč pro dvě družstva oddílu 
stolního tenisu, 14.000 Kč pro dvě družstva oddílu 
házené a 12.000 Kč pro tři družstva oddílu vzpírání, 
7.000 Kč pro jedno mládežnické družstvo Dívčího 
fotbalového klubu Holešov a 12.000 Kč pro jedno 
mládežnické družstvo TC Holešov.  >>>
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky vyhlásil prezident České repub-
liky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce 
zákonů pod č. 266/2013 Sb., v  částce 102, která 
byla rozeslána dne 28. srpna 2013.

 
Volby se na území České republiky konají 

ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota; hla-
sování probíhá v pátek od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a v sobotu od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
Voličem je státní občan České republiky, který ale-
spoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

HLASOVACÍ LÍSTKy 
Hlasovací lístky jsou starostou obce distri-

buovány voličům nejpozději 1 den přede dnem 
voleb. V případě, že dojde k jejich poškození 
nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici 
všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve vo-
lební místnosti okrskovou volební komisi o vydá-
ní nové kompletní sady hlasovacích lístků.

HLASOVÁNÍ 
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti 

prokáže okrskové volební komisi svou totožnost  
a státní občanství České republiky platným ob-
čanským průkazem nebo platným cestovním, 

>>> Rada dále povolila výjimky z nejvyššího po-
čtu dětí ve všech třech mateřských školách v Ho-
lešově a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky 
na veřejnou zakázku „Oprava střechy Mateřské 
školy Sluníčko Holešov“ o uchazečích v  pořadí  
EKONST, spol. s r.o., a Stanislav Tomšů.

2. září se konalo 20. řádné zasedání Rady 
města Holešova, které projednalo celkem 28 bodů. 
Kromě organizačních záležitostí, zřízení věcných 
břemen pro provozovatele energetických a infor-
mačních sítí na pozemcích ve vlastnictví města  
a doporučení Zastupitelstvu města Holešova zve-
řejnit záměry prodeje či schválit prodeje drobných 
pozemků a nemovitostí ve vlastnictví města rada 
projednala personální otázky osadních výborů. 
Vzala na vědomí rezignaci předsedkyně Osadního 
výboru Količín Markéty Habrové a členů Osadní-
ho výboru Dobrotice Ing. Emila Macury a Libora 
Kratochvíly a doporučila Zastupitelstvu města Ho-
lešova zvolit předsedou Osadního výboru Količín 
Radovana Kaňu a členem Osadního výboru Dob-
rotice Michala Šimčíka a v souvislosti s tím snížení 
počtu členů dobrotického výboru ze současných  
9 na 8 členů. Rada dále schválila uzavření smlouvy 
o umístění zabezpečovacího zařízení, zajišťujícího 
nepřetržitou ochranu objektů v  majetku města  
a jeho připojení na pult centrální ochrany.

Rada města projednala a vzala na vědomí 
připomínky zástupců petentů v  rámci petice za 
zachování zahrádek na sídlišti U Letiště, které tito 
zástupci přednesli radě a zástupcům investorů na 
jednání dne 12. 8. 2013. Dále rada schválila po-
skytnutí 12 500,- Kč na úhradu nákladů spojených 
s  opravou klubovny Sdružení zdravotně postiže-
ných Holešovska. Rada se zabývala a doporučila 
Zastupitelstvu města Holešova schválit dílčí změ-

ny a na ně navazující úplné znění zřizovacích listin 
příspěvkových organizací města, a to všech hole-
šovských základních a mateřských škol, Centra pro 
seniory Holešov, Ústřední školní jídelny, Střediska 
volného času a Městského kulturního střediska. 

Dále rada schválila výsledek výběrového ří-
zení na pronájem zamýšlené zámecké restaurace 
v přízemí zámku – jediným zájemcem byla firmy 
JOSPO a. s., která splnila všechny podmínky vý-
běrového řízení a uzavře s  Městským kulturním 
střediskem smlouvu o pronájmu. Schváleny byly 
rovněž dílčí drobné změny finančních plánů pří-
spěvkových organizací města, a to Městského kul-
turního střediska a 2. Základní školy Holešov. Rada 
rovněž doporučila zastupitelstvu města schválit 
změnu rozpočtu města – rozpočtové opatření  
č. 5/2013, spočívající ve zvýšení příjmů i výdajů 
města o 5,5 mil. Kč – jedná se v oblasti výdajů pře-
devším o náklady a spoluúčasti města a příspěvko-
vých organizací na dotačních řízeních a v  oblasti 
příjmů o výnosy z dotací a prodejů pozemků. 

Rada města Holešova dále doporučila za-
stupitelstvu města schválit úplatné nabytí podílu  
ing. Jiřího Vojáčka na bývalých masných krámech 
na náměstí Dr. E. Beneše za kupní cenu 29 tis. Kč 
+ náklady spojené s převodem – jedná se o pokra-
čování snahy města získat do vlastnictví většinu 
podílů na masných krámech a revitalizovat tuto 
lokalitu pro občany našeho města. Naopak Rada 
města Holešova nedoporučila zastupitelstvu města 
schválit dodatek ke smlouvě se Zlínským krajem 
za účelem zajištění dopravní obslužnosti v kraji – 
dle základní smlouvy se město podílí příspěvkem 
ve výši 70,- Kč na obyvatele na zajištění dopravní 
obslužnosti v kraji (zejména se jedná o příspěvky 
dopravcům, poskytujícím služby veřejné dopravy), 
požadavek dodatku byl zvýšit tuto částku o 15,- Kč. 

Starosta města bude zjišťovat další informace tý-
kající se této problematiky. Rada rovněž schválila 
finanční příspěvek ve výši 5 tis. Kč pro Středisko 
volného času na uspořádání Dnů Všetul, které se 
budou konat ve dnech 4.–6. října 2013. Schválila 
rovněž udělení Pamětního listu v deskách dvěma 
členům družebního chorvatského sboru dobrovol-
ných hasičů při příležitosti 90 let od vzniku jejich 
sboru. Schválila rovněž poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 10 tis. Kč na uspořádání výstavy 
Slavné stavby architekta Miroslava Lorence, světo-
vě proslulého baťovského architekta, holešovského 
rodáka, který mj. vyprojektoval i holešovská kasár-
na, která budou na výstavě rovněž prezentována, 
a bytový dům na nároží ulic Masarykova a Tyršo-
va. Na závěr jednání rada doporučila společnosti 
Technické služby Holešov upravit výši parkovného 
u polikliniky v Sušilově ulici, a to z původních 5,- 
Kč za každou půlhodinu na 10,- Kč za první dvě 
hodiny a 10,- Kč za každou další započatou hodinu 
parkování. 

Mimořádná 21. schůze Rady města Holešova 
dne 3. září projednala a doporučila uzavřít se Zlín-
ským krajem smlouvu, která by umožnila průjezd 
vozidel přes strategickou průmyslovou zónu, čímž 
by se podstatně zvýšil účinek vybudovaného jiho-
východního obchvatu pro uvolnění města od zátěže 
motorových vozidel. Doporučila v této souvislosti 
Zastupitelstvu města Holešova schválit navýšení 
nákladů na zimní údržbu komunikací v průmyslo-
vé zóně, o které by se muselo město starat.

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

informace o způsobu hlasování na území české republiky 
ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu české republiky 
konaných ve dnech 25. a 26. října 2013

diplomatickým nebo služebním pasem České re-
publiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který 
tak neučiní, nebude hlasování umožněno.

Možnost hlasovat na voličský průkaz při 
volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky v roce 2013

Volič, který se nebude zdržovat v době vo-
leb  ve volebním okrsku v místě svého trvalého 
pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených 
zákonem na voličský průkaz v jakémkoliv stálém 
volebním okrsku na území České republiky nebo 
ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Již dnes lze požádat obecní úřad příslušný 
podle místa trvalého pobytu voliče o vydání volič-
ského průkazu, a to
• osobně (po prokázání totožnosti) do okamžiku 

uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 23. října 
2013 do 16.00 hodin. 

• podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede 
dnem voleb, tj. do 18. října 2013, příslušnému 
obecnímu úřadu (v místě trvalého bydliště). 
Podání může být učiněno ve třech formách: 

 - v listinné podobě opatřené úředně ověře-
ným podpisem voliče. Při ověření podpisu  
u správních úřadů (krajské úřady, obecní úřa-
dy obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, 
úřady městských částí nebo městských obvodů 

územně členěných statutárních měst a úřady 
městských částí hlavního města Prahy) lze vyu-
žít osvobození od správního poplatku

 - v elektronické podobě podepsané uznáva-
ným elektronickým podpisem voliče

 - v elektronické podobě zaslané prostřednic-
tvím datové schránky.

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů 
přede dnem voleb, tj. 10. října 2013, předá osobně 
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí  
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání 
voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím 
uvedenou adresu, a to i do zahraničí; voličský prů-
kaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu 
zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlaso-
vat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na 
tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz 
předaný a následně je možné přistoupit k hlasování.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu 
nelze vydat duplikát.

Voliči mající trvalý pobyt na území města 
Holešova  a jeho místních částí Dobrotice, Koli-
čín, Tučapy a Žopy si žádají o voličský průkaz na 
Městském úřadě Holešov, Masarykova 628. For-
mulář žádosti získají na podatelně nebo na strán-
kách www.holesov.cz. >>>
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Okr. č Volební místnost Adresa

1 Centrum pro seniory Holešov Holešov, Příční 1475

2 1. Základní škola Holešov Holešov, Smetanovy sady č.630

3 ZUŠ F. X. Richtera Holešov Holešov, Bezručova 675

4 2. Základní škola Holešov Holešov, Smetanovy sady č. 625

5 budova městského úřadu (bývalé PVT) Holešov, Tovární ul. 1407

6 dům s pečovatelskou službou Holešov, Novosady 1597

7 Mateřské centrum Srdíčko (bývalá DUHA) Holešov, Školní 1582

8 3. Základní škola Holešov Všetuly, Družby 329

9 Středisko volného času p. o., TYMY Všetuly Všetuly, Sokolská 70

10 budova osadního výboru Tučapy Tučapy 68

11 budova osadního výboru Dobrotice Dobrotice 96

12 budova osadního výboru Žopy Žopy 63

13 budova osadního výboru Količín Količín 93

>>> Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných (zejména 

zdravotních) důvodů obecní úřad a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, a to pouze v územním obvo-
du volebního okrsku, pro který byla okrsková volební 
komise zřízena. V takovém případě okrsková volební 
komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou voleb-
ní schránkou, úřední obálkou  a hlasovacími lístky. 
Možnost volit v nemocnici nebo v obdobném 
zařízení

Při pobytu ve zdravotnickém zařízení, v zaří-
zení sociálních služeb nebo v jiném obdobném za-
řízení v obci může oprávněný volič rovněž uplatnit 
své volební právo.

Informace o vydání a hlasování na voličský 
průkaz, hlasování do přenosné volební schránky  
a možnosti volit ve zdravotnickém zařízení podá od-
bor tajemníka, paní Irena Ďuláková, tel. 573 521 359, 
734 422 062 nebo e-mail irena.dulakova@holesov.cz. 

Veškeré informace k  volbám do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR naleznete na stránkách 
ministerstva vnitra www.mvcr.cz – informační servis 
– volby nebo na stránkách města www.holesov.cz.

Irena Ďuláková, odbor tajemníka

informace o počtu a sídlech volebních okrsků:

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

závora mezi dobroticemi 
a žopy zůstává

Holešovsko – Významnou měrou ulehčila firma Farma Jali obyvatelům 
několika obcí dopravní spojení s Holešovem v době prací na budování Jiho-
východního obchvatu města. Pátkem 30. srpna byla zkušebně zprovozněna 
větší část obchvatu a byl obnoven provoz na hlavní silnici z Dobrotic (přes ul. 
Berručova a Osvobození). Tímto pro všechny skončila objížďka přes závoru  
a soukromý pozemek v Dobroticích. Čipový systém průjezdů závorou je nyní 
odpojen a závory nadále zůstanou v provozu, ale pro hasiče, městskou i státní 
policii, záchrannou službu atd. zůstanou vydané čipy dále platné pro možnou 
potřebu průjezdu výše jmenovaných složek. 

Případný vjezd je tedy na soukromý pozemek farmy s výsadním právem 
přednosti lidí a zvířata a majitele pozemku!

R. Seifert

velký výPRodeJ 
dětskéHo oBlečení
pondělí 23. září 2013 v 8 - 18 hodin
Najdete zde dětské oblečení od vel. 56 do vel. 140. 
Veškeré kojenecké oblečení, také oblečení těhoten-
ské a oblečení pro ženy.  Oblečení je použité, zacho-
valé, ve velmi dobrém stavu, od maminek a dětí na-
vštěvujících MC Srdíčko. Velký výběr za nízké ceny!

„stRavování dětí„
Beseda výživové specialistky Michaely Šandové
z Centra zdraví EVENTY

čtvrtek 26. září v 9.30 hodin
Proč jsou děti častěji nemocné? Proč mají více 
energie večer? Výživa pro děti nemocné cukrov-
kou a celiakií. Předcházení dětské obezitě… 
Nutné předem přihlásit: m.c.srdicko@seznam.cz

„Božská úroda“
Výstava zahradnických výpěstků a jejich prodej
Pá 27. až Ne 29. září 2013 vždy od 8 do 17 hodin
Areál Zahradnictví Stella. 
Vyhlášena je i výstava „Výpěstek roku“.

Sobota - od 8 h. Holešovské trhy, zabíjačka a pe-
čení chleba. Neděle – v 10 a 14 h. loutkové divadlo  
a v 15.30 vyhlášení vítěze výpěstek roku

Pořádají a zvou zahrádkáři Holešovska 
a Zahradnictví Stella Holešov

mateřské centrum srdíčko, školní 1582, Holešov zve
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Holešov – V  rámci finančních prostředků, 
které vydává město Holešov na opravu a údržbu 
památek, je také nezanedbatelná částka věnová-
na na údržbu drobných sakrálních i profánních 
objektů. Jedním z nich, který byl v poslední době 
opraven, je kříž ve Všetulích v ulici Rymická.

Postavení tohoto kříže je datováno do roku 
1942. Jeho typ i podoba této době asi odpovídá, 
ale ani z kronik ani z dalších záznamů nejsme za-
tím schopni určit, kdo postavení kříže inicioval, 
ze které dílny vzešel a tím ani k  jaké události se 
vztahuje. Jedná se o pískovcový kříž, který byl po-
staven u rozcestí komunikací směrem ze Všetul na 
Rymice a k objektu bývalého „statku“, tedy firmě 
zabývající se chovatelskou a zemědělskou činnos-
tí. V dobách postavení kříže je možné, že tato od-
bočka neexistovala.

V posledních letech byl stav kříže velmi ne-
utěšený a poškozen projíždějící technikou a snad 
vandalskými zásahy. Z tohoto důvodu přistoupilo 
město Holešov k jeho opravě a na podzim loňské-
ho roku a letos na jaře byla památka restaurována 
a doplněna o chybějící části. Nejnákladnější bylo 
zvýšení základní desky, protože ta byla z důvodu 
několika navyšování komunikace kolem hluboko 

kříž ve všetulích září novotou a všemi atributy
pod povrchem terénu. Proto bylo třeba celý kříž 
rozebrat a následně po restaurátorských pracích 
složit. Práce provedlo kamenictví HP kámen 
z Hulína.

Tato firma se podobnými aktivitami zabývá 
a kromě zmíněných oprav také vybudovala nové 
oplocení památky a ze svého fondu také poskytla 
sošku Panny Marie, která v  kříži chyběla (jedná 
se o bezcenný betonový odlitek – pro nenechav-
ce). Náklady na celkovou opravu památky i se 
souvisejícími prvky jako je soška, její zabezpečení  
i zábradlí kolem se pohybují kolem 70 000 korun.

Zajímavým nálezem v  kříži bylo umístění 
necelých dvou desítek mincí do schránky z zákla-
dové desce. Jednalo se o prvorepublikové mince 
v  korunových a halířových hodnotách. Stavitel 
kříže tím chtěl asi pro příští věky uchovat i dobu, 
ve které byla památka postavena a připomenout  
i období samostatného a svobodného Českoslo-
venska. Mince byly vyzvednuty a odborně pra-
covníky holešovského muzea očištěny a následně 
do kříže zpět vráceny. Podobně jsme doplnili tyto 
mince i o ty současné korunové i s ukázkou nyněj-
ší evropské měny Euro a dalších zemí. Pokud tedy 
mají svou měnu. 

Podobně jak to je s  kříži ve Všetulích, tak  
o postavení kapličky (zvonice) je velmi těžké 
dohledat i ty základní záznamy a data realizace. 
Důvodem je především skutečnost, že současná 
kronika obce je datována k roku 1920 a předešlé 
záznamy nejsou zatím známy. Ale s  určitostí dá 
se říci, že kaplička byla postavena od 30. do 80. 
let předminulého století (podobně jako v obcích 
Slavkov p. H., Brusné, Tučapy, Žopy atd.).

Ve Všetulích v ulici 6. května stojí další z kří-
žů a také tento bude v dohledné době z  rozpoč-
tu města opraven. Je ze staršího období, z konce  
19. století, a patří k důležitým všetulským památ-
kám. Stával nedaleko kapličky-zvonice a na sou-
časné místo byl přemístěn při opravě komunikace 
a při jejím zbourání. Jeho rekonstrukce ale nebude 
asi tak nákladná, protože není tak poškozen po-
větrnostními podmínkami ani fyzickými zásahy. 

Další již ale nepatrnou investicí bude na-
světlení pomníku padlých ve všetulském parku. 
Důvodem je větší ochrana a zvýraznění velmi dů-
ležité památky.

Zvonice ve Všetulích
Do roku 1964 stávala na návsi ve Všetulích 

zvonice. Jednalo se o stavbu podobnou, se kterými 
se můžeme setkat i v další obcích našeho regionu. 
Postavena byla zřejmě kolem poloviny 19. století 
podobně jako i ostatní stavby tohoto typu. Tedy 
v době, kdy se rozvíjelo národní povědomí a oby-
vatelé obcí zvýrazňovali svou identitu. 

Je velmi dobře, že pokračuje iniciativa k po-
stavení nové kapličky či zvonice ve Všetulích. 
Tím se naváže a povzbudí dřívější identita obce  
a sounáležitost místních obyvatel i obyvatel města. 
Nápad ji obnovit je staršího data a vycházel právě 
z těchto skutečností a po „objevení“ zvonu v jedné 
místní rodině nabývá další aktuálnosti. 

Společenský život našeho města se skládá 
z mnoha oblastí a jeho občanská a spolková část 
je velmi důležitá. Proto si i tato aktivita zaslouží 
podporu příslušných institucí a zaslouží si také, 
aby nebyla v  dnešní době zbytečně politizová-
na. Nyní bude třeba ke konečné realizaci nalézt 
soulad v umístění stavby, protože původní místo 
bylo přímo v komunikaci (nedaleko před rymic-
kým mostem). Jediné vhodné místo se po zvážení 
všech variant jeví v  oblasti od výjezdu z  Kráčin 
po ul. Dukelská na ulici 6. května po pravé straně  
(tj. někde naproti restaurace Barborka). Bude také 
třeba rozhodnout, zdali jít cestou byť zmenšené 
repliky nebo vybudovat stavbu modernějšího 
architektonického vzhledu odpovídající dnešní 
době a potom také a samozřejmě zajistit finan-
cování. Základem bude zřejmě veřejná sbírka  
a související aktivity. 

R. Seifert
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Količín (JZ) -  První zářijovou neděli se 
v Količíně konaly již tradiční Hody andělů stráž-
ných. V  sobotu večer se vesničané a rodáci sešli 
v  sále hospůdky Pod lipami a zavzpomínali si  
u promítání záběrů a filmů z akcí z minulých let. 
Došlo například na filmy z roku 1974. Vrcholem 
hodových slavností byla nedělní mše svatá, která 
proběhla na slavnostně vyzdobeném prostran-
ství u količínské kapličky. Za ne zrovna teplého  
a částečně deštivého počasí ji zde sloužil nový ho-
lešovský kaplan Mgr. Marek Glac při doprovodu 
dechovkové kapely Holešovská muzika. Slavnosti 
se zúčastnili a Količínské přišli pozdravit oba mís-

Hody andělů strážných v količíně
tostarostové, přivítala je odstupující předsedkyně 
osadního výboru Markéta Habrová i její nástupce 
Jiří Kaňa. Po mši se hosté sešli a zahřáli při ob-
čerstvení v hospůdce, kde opět k poslechu zahrála 
dechovka. Další program pokračoval až do dva-
ceti hodin hodovou zábavou s kapelou Hulíňané 
v  areálu koupaliště, kde nechyběla ani bohatá 
tombola. Obyvatelé Količína se po roce opět „za-
stavili“, zavzpomínali a hlavně se sešli, což je nej-
větším významem hodových slavností, které jsou 
většinou zasvěceny některému svatému patronovi. 
Zde jsou to Hody andělů strážných, kterým je za-
svěcena i zdejší kaplička.         

Ludslavice – V  květnovém čísle jsme vás 
informovali o zahájení prací na obnově státem 
evidovaného válečného hrobu rodiny Vajdových, 
který se jako jediný nachází v katastru obce Lud-
slavice. Jednalo se o akci výjimečnou a ojedině-
lou. Josef Vajda je podle vyjádření nadřízeného 
orgánu krajského úřadu Zlín první soukromou 
osobou v České republice, která se rozhodla opra-
vit i když rodinný, ale státem evidovaný válečný 
hrob na své náklady. Učinil tak především proto, 
že se jedná o rodinné pietní místo, které vlivem 
zubu času již začalo chátrat. Pomníček zde ne-
chala vystavět jeho babička v roce 1921 na památ-

Josef vajda dokončil opravu válečného hrobu
ku svého zemřelého muže, rovněž Josefa Vajdy  
(nar. 28. 9. 1872 v Ludslavicích), který padl v 1. sv. 
válce roku 1917 na italských hranicích. I když se 
tedy jedná o Vajdovo rodinné pietní místo, je stá-
tem evidováno, a proto Zastupitelstvo Zlínského 
kraje rozhodlo, na základě sdělení obce s rozšíře-
nou působností Holešov a obce Ludslavice, daro-
vat Josefu Vajdovi částku 20 tisíc korun na opravu 
pomníku jeho předka. Stalo se tak z toho důvodu, 
že dotace od Ministerstva obrany se vztahuje pou-
ze na případy, kdy náklady na obnovu dosáhnou 
částky nejméně 50 tisíc korun. Podle předběžných 
stavitelových propočtů ale této výše nedosáhly.  

Na celkové obnově pomníku i okolním prostran-
ství začal Vajda pracovat letos na jaře. Práce do-
končil po žních a na kontrolu a předání hotového 
díla pozval Ing. Karla Malinovského, vedoucího 
oddělení pro zvláštní úkoly Odboru kanceláře 
hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje. Ten 
byl s  novou podobou pomníku velmi spokojen 
a staviteli poděkoval jménem krajského úřadu. 
Unaveným pocestným poslouží i lavička poblíž 
pomníčku, kterou Vajda umístil do stínu dvou 
mladých lip a na níž si již oba pánové při společ-
ném rozhovoru s chutí poseděli.

JZ        

eva a vašek
k poslechu a tanci

v pátek 11. 10. 2013, od 18.00 do 21.00
vstupné: předprodej 200,- kč, 

na místě 240,- kč
informace a předprodej v kanceláři  

svč - tymy Holešov
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Všechno to začalo začátkem letošního roku, 
když se členka našeho SDH a pracovnice České poš-
ty Daniela Podolová přihlásila do Miss E - Gover-
nment pro rok 2013. První kolo probíhalo formou 
internetového hlasování a i díky spoustě vás se Da-
niela dostala do finálové desítky dam celé ČR a byla 
pozvána na finálový večer na zámek do Mikulova. 

V Mikulově probíhala soutěž dvoukolově.  
V první řadě to byl klasický rozhovor před mik-

členka sdH zahnašovice daniela Podolová 
miss 2013 e-government

rofonem. Ten Daniela zvládla skvěle a nenechala 
se rozhodit žádnou z otázek skvělého moderátora. 
Druhým úkolem byla volná disciplína, kde holky 
měly předvést, čemu se věnují ve volném čase. 
Daniela jako členka zásahové jednotky zvolila 
ukázku zásahu při požáru bytu. Před nevěřícně 
zírajícím publikem se z krásné slečny v bílých 
šatech proměnila během pár sekund na hasiče ve 
špinavém zásahovém obleku, přilbě, i dýchacím 

Holešov (JZ) – V poslední době o sobě dáva-
jí členové oddílu minigolfu MGC Holešov hodně 
vědět, jednak díky vynikajícím výsledkům někte-
rých svých členů na světových soutěžích a jednak 
i tím, že jsou hlavními aktéry příprav na historicky 
nejvýznamnější sportovní akci v  Holešově, kte-
rou bude Pohár mistrů evropských zemí v  mini-
golfu. Výrazných a významných úspěchů dosáhla 
v  měsíci srpnu také juniorská reprezentace České 
republiky. Pod vedením svého reprezentačního tre-
néra Ing. Radka Doležela se juniorům a juniorkám 
podařilo přivést z Mistrovství Evropy v minigolfu 
několik medailí. Za vším stojí mnoho trpělivosti  
a sportovního úsilí nejen samotných závodníků, 
ale i jejich vedení. O průběhu, náročnosti a nako-
nec i úspěších této sportovní akce nám vedoucí 
trenér juniorů reprezentantů Ing. Radek Doležel 
sdělil: „Juniorská reprezentace je složena z mládeže 
do devatenácti let věku. V letošním roce proběhlo 
Mistrovství Evropy juniorů ve dnech 7. – 10. srpna 
v Portellu, který leží zhruba sto kilometrů na východ 

Juniorská reprezentace české republiky zaznamenala 
úspěch na mistrovství evropy v minigolfu  

od Lisabonu. Zúčastnila se zde stovka 
mladých z celé Evropy. Podmínky byly ná-
ročné, neboť v té době tady teplota dosa-
hovala ke 45 stupňům ve stínu a hrálo se 
na dvou těžkých hřištích. To nám ale vy-
hovovalo a myslím si, že nejen díky tomu 
se nám podařilo dosáhnout na medailová 
umístění.“ K samotné organizaci turnaje 
Doležel sdělil: „První dva dny probíhá 
soutěž družstev juniorů a juniorek. Naši 
zemi reprezentoval výběr nejlepších hrá-
čů z  celé ČR. Chlapecká družstva jsou 
šestičlenná plus jeden náhradník, děvča-
ta hrají ve třech s jednou náhradnicí. My 
jsme náhradnici neměli, protože prostě 
není. Chlapecký tým celou dobu bojoval o čtvrté místo  
a v posledním kole, jako by zázrakem, se jim podařilo 
vyhoupnout na třetí příčku. Naopak děvčat bojovala 
o zlato, a nakonec z  toho byla bramborová medaile  
a čtvrté místo. Ztráta na vítězky však byla minimální 
a od medaile je dělily pouhé dva údery. To hlavní ale 

nastalo další den, kdy následovala další čtyřkolová 
soutěž jednotlivců. V těch skončila Karolína Jandová 
z  Bystřice pod Hostýnem absolutně druhá, nejlepší 
hoši se umístili okolo desátého místa. Náš absolutní 
triumf přišel ale poslední, čtvrtý den, kdy se do tzv. 
KO systému probojuje třicet dva nejlepších hochů a 
šestnáct nejlepších dívek. Systém hry je podobný jako 
v tenise, hrají dva hráči proti sobě až do finále. Dva 
naši chlapci se umístili mezi prvními osmi a Karolína 
Jandová mistrovství vyhrála a stala se tak juniorskou 
mistryní Evropy v minigolfu v roce 2013. Podařilo se 
nám přivést tři medaile, což je po dlouhé době velkým 
úspěchem. Smutnější už ale je to, že gró financí si zá-
vodníci zajišťují sami, kdežto všude jinde ve světě na 
tento sport přispívá stát. Je to v podstatě reklama stá-
tu, za který reprezentujeme. Nebylo by u nás špatné 
přehodnotit tok státních financí třeba do kopané, kde 
se nedosahuje žádných výrazných úspěchů. Město 
Holešov ale holešovské hráče, kteří na těchto význam-
ných akcích reprezentují, vždy podpořilo.“ 

Šéftrenér reprezentace ČR je významná a hlav-
ně zodpovědná funkce. Jak dlouho tuto profesi vy-
konáváš a kde a jakým způsobem probíhá trénink, 
když se jedná o mládež z celé ČR? „Juniorskou repre-
zentaci jsem trénoval již v letech 1992 – 94. Potom mi 
to ale neumožňovaly povinnosti pracovní a rodinné, 
neboť tato práce je časově velmi náročná. V roce 2002 
trenér chyběl a tak jsem po nějaké době zaskočil. Nyní 
jsem trenérem reprezentantů od roku 2010. K orga-
nizaci tréningu Doležel dodal: „Trenér samozřejmě 
musí jezdit na velké akce a mládež sledovat. Na tur-
najích již organizuje samotnou výpravu, nominační 
kritéria atd. Mimo to se snažíme dělat jedno až dvě 
soustředění ročně a společně strávíme víkend, kde se 
hráči dozví, jak a co budeme hrát. Největší práce je 
ale na samotném turnaji, kde se na akci deset dnů 
připravujeme a potom čtyři dny hrajeme.“

Trenérovi i jeho týmu přejeme mnoho dalších 
sportovních úspěchů.

přístrojem na zádech a předvedla, jak má vypadat 
práce hasiče při výjezdu. 

Uhasila oheň, ošetřila zraněnou a vytáhla ji 
z místa bezprostředního ohrožení. Na řadu přišlo 
vyhlášení, a i když jsme čekali pěkné umístění, 
bylo obrovským překvapením celkové vítězství, 
zisk titulu Miss 2013 E-Government, zisk korun-
ky krásy a v neposlední řadě víkendový letecký 
pobyt v Miláně.
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PŘEDNÁŠKy ZÁŘÍ, ŘÍjEN
▶  10. 10.  Šternberkové v podhostýnském 

kraji – osudy středověkých majitelů 
panství Holešov a Lukov, přednáší 

 PhDr.  Zdeněk Pokluda, historik a autor 
knihy Moravští Šternberkové.  

 Sala terrena zámku Holešov, začátek 
 v 17.00 hodin, vstupné 25,- Kč
▶  31. 10.  Historie trati Kojetín–Valašské 

Meziříčí – přednáška s důrazem na Ho-
lešovsko, přednáší Ladislav Vítek, autor 
knihy Kroměříž a železnice.  Studovna 
Městské knihovny Holešov, začátek 

 v 17.00 hodin, vstupné 25,- Kč
▶  7. 11.  Historický vývoj holešovského 

zámeckého parku – unikátní informa-
ce o  nejnovějších poznatcích o vývoji 
holešovského zámeckého parku, přednáší 
Ing.  Lenka Křesadlová, Ph.D., pracov-
nice Národního památkového ústavu 
– Národního centra zahradní kultury.  
Studovna Městské knihovny Holešov, 
začátek v 17.00 hodin, vstupné 25,- Kč

První den
Holešov – Ve dnech 23. a 24. srpna se v pro-

storách holešovského zámku uskutečnil 1. ročník 
folkového festivalu nazvaného Toulavej. Návštěv-
níkům po oba dny nabídl špičku současné české 
a slovenské folkové hudby. Samozřejmostí bylo 
mnoho druhů pivních speciálů, stanové městeč-
ko, ohniště a sociální zázemí. Také občerstvení 
si mohl každý návštěvník vybrat podle své chuti. 
Toto zázemí bylo pro všechny kempaře připrave-
no přímo v areálu zámeckého parku. „Přicházíme 
s novým projektem, protože si myslíme, že folková 
hudba v  regionu chybí,“ uvedl k  projektu ředitel 
holešovského Městského kulturního střediska 
Pavel Chmelík s  tím, že festival Toulavej by měl 
být komornější záležitostí a nemá ambici stát se 
druhou Regatou na poli folkové hudby. O drama-

První folkový festival v Holešově

turgii festivalu se postaral legendární písničkář  
a několikanásobný vítěz Porty Vojta Kiďák To-
máško. V Holešově například vystoupili Švédova 
Trojka, Šediváci, Camara, J. Wykrent s  kapelou, 
Petr Rímský, Přeletky, bratislavská formace Lojzo, 
Věra Martinová a jako host cimbálovka Grajcar 
z Dolních Bojanovic.

Festival začal 23. srpna večer na nově opra-
veném zámeckém nádvoří hudebním recitálem 
písničkáře Vojty Kiďáka Tomáška Šeptání do ti-
cha. Jeho komorní vystoupení při svíčkách v po-
etickém duchu doprovodil Mirek Kovářík. Dále 
v  programu tohoto ne již zrovna teplého večera 
vystoupilo Sluníčko z Bohumína a Radek Tomá-
šek s Františkem Zikmundem z Prahy.   Program 
dalšího dne pokračoval celou sobotu na open air 

scéně v  zámeckém parku a posluchače jím pro-
vedla moderátorka Country rádia Johanka Hu-
báčková. 

JZ

toulavej – druhý den
Druhý den se konání festivalu přesunulo ze 

zámeckého nádvoří do parku, kde bylo vystavěno 
velké pódium. Zde probíhala přehlídka rozmani-
tých souborů a písničkářů od deseti hodin dopole-
dne až do pozdních nočních hodin. Celkem se vy-
střídalo 12 účinkujících. Především je nutno ocenit 
skvělý výkon konferenciérky Johanky Hubáčkové  
z Country rádia, která celým tínto kolotočem pro-
vázela.  Její povinností bylo vyplnit přestávky mezi 
jednotlivými vystoupeními, kdy skončivší uklízeli 
své aparatury a připravující se montovali nové. Ni-
kdo nemohl tušit, jak dlouho budou tyto přestávky 
trvat – zda 5 minut, nebo půl hodiny, a tudíž mu-
sela Johanka absolutně improvizovat. A vzhledem 
k tomu, že to musela dělat více než 12 hodin, je její 
výkon ohromující a klobouk dolů!

Během dne se vystřídaly vesměs velmi dobré 
skupiny a jednotlivci z celé republiky. Například 
to byly skupiny Švédova trojka, Naopak, Přelet, 
Šediváci, Camara, Bran, ale i cimbálová muzika 
Grajcar, písničkáři Vojta Kiďák Tomáško, Petr 
Rimský.  Jak se blížil večer, zvyšoval se „kalibr“ vy-
stupujících. Obrovským překvapením byl přerov-
ský Jaroslav Wykrent, skladatel, textař, publicista, 
hudebník, který „udělal“ Marii Rottrovou, založil 
kultovní skupinu Synkopa a složil a nazpíval ob-
rovskou řadu zlidovělých šlágrů. I když za něko-
lik dní slaví sedmdesátku a po řadě mozkových 
příhod na konci devadesátých let má problémy  
s pohybem, jeho vystoupení se skvělou skupinou 
IN BLUE bylo vpravdě famózní. A celé publikum, 
které si s ním podle jeho požadavků jako Alexan-
drovci bouřlivě zpívalo „pecky“ jako Slunečnice či 
Agnes, aplaudovalo doyenovi českého bigbítu ně-
kolikrát vestoje.

Vrcholem večera bylo vystoupení dlouho 
očekávané Věry Martinové. Bývalá Schovanka, od 
osmdesátých let označovaná jako první dáma čes-
ké country muzic, tentokrát vystoupila komorně 
– doprovázena jen svou (mistrovsky ovládanou) 
kytarou, vokalistkou Lenkou Slavíkovou a svým 
současným dvorním skladatelem, anglickým kyta-
ristou a zpěvákem Jamie Marshallem. Naše nejlep-
ší country zpěvačka nadchla publikum především 
svými slavnými šlágry jako Nebe, peklo, ráj, Až na 

vrcholky hor či Markytánka a svým nesporným 
kytarovým mistrovstvím.

Na závěr pak přímo zaplavili zámecký areál 
svým vtipem, říznými melodiemi a texty (stejně 
jako barevnými barety a dalšími součástmi komic-
kých kostýmů) členové slovenské skupiny Lojzo.  
I u nás proslavená skupina, provozující „dlažbový“, 
tedy pouliční, velkoměstský folk, odkazující pře-
devším na přelom 19. a 20. století, působí ve svém 
oboru už více než třicet let! Jejich často k typicky 
slovenským formám  a melodice odkazující neotře-
lé skladby, neovlivněné českou, poněkud uzavře-
nou folkovou tradicí, velký smysl pro recesi zavr-
šily krásné hudební setkání, které, doufejme, založí 
nejen pěknou, ale umělecky velmi hodnotnou, ne 
tak komerční tradici, která Holešov může proslavit.  
I když možná tentokrát nebylo tolik diváků, aby se 
takto rozsáhlá akce vyplatila, je to jen projev naše-
ho typicky holešovského „zpomaleného“ přístupu. 
Příští ročník bude podstatně více navštíven!

A ještě pro pořádek – skvěle promyšlené  
a zajištěné občerstvení, snad nejlepší langoše, kte-
ré kdy byly smaženy, vynikající pivní speciály jako 
slaďoučký nefiltrovaný pšeničný Krombacher  
a jako na většině folkových akcí – vynikají-
cí pohoda, přátelská atmosféra, skvělá nálada.  
Takže ahóóóój!                                                      -kb-
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Holešov (JZ) – Unikátní setkání historických vozů Bugatti se uskuteč-
nilo v holešovské zámecké zahradě v neděli 1. září. Akci pořádalo Městské 
kulturní středisko ve spolupráci s agenturou CzechTourism v rámci CZECH 
HERO RIDE seriálu závodů historických vozidel 2013. Měla mezinárodní 
charakter a navazovala na již tradiční setkání historických vozidel Grand Prix 
Bugatti Zlín. Setkání se zúčastnilo patnáct vozů. Jejich řidiči i spolujezdci byli 
oblečeni v dobových kostýmech. Letošní první závod seriálu mimo to, že di-
váky zavedl do Holešova, se jel také na pozadí baťovského areálu a zavedl i do 
lázní Luhačovice. Během těchto tří dnů čekal na malé i velké milovníky světa 
vůní benzínu také bohatý doprovodný program. 

Tváří závodů byl úspěšný Tomáš Baťa, jehož syn Tomáš Baťa mladší šel 
nejen ve stopách svého otce, ale také projevil svou touhu po úspěchu a vítěz-
ství  na poli automobilových závodů. Dnes již jeho legendární vítězství z roku 
1931 při prvním závodě „Zlínské osmy“. V závodě spolehlivosti, který se jel 
na tehdy neuvěřitelných 200 km, dosáhl vítězství s automobilem Českoslo-
venské zbrojovky Brno s označením Z4.     

auta, která mají historický příběh

V  Holešově se uskuteční druhý ročník pu-
tovního Mezinárodního festivalu outdoorových 
filmů. Ve dnech od 18. do 20. října 2013 se budou 
v  New Drive Clubu na zámku promítat krátké  
i celovečerní hrané dokumenty s  tematikou ex-
trémních, adrenalinových sportů a cestování. Tří-
denní program zpestří také besedy s cestovateli. 

Tou nejzajímavější bude povídání herce Ma-
ria Kubce o jeho cestě za peruánskými šamany 
Cesta je cíl. „Tím je program v  Holešově skuteč-

mezinárodní festival outdoorových filmů se vrací
do Holešova a nabídne mimořádný program

ně jedinečný a odlišuje se od jiných měst. Beseda 
s Mario Kubcem se bude konat jen tady,“ vysvětlil 
projektový manažer festivalu David Křetinský.

Mezi sedmnácti dokumenty, které budou 
během tří dnů v  New Drive Clubu promítnuty, 
je podle něj největším tahákem osmdesát minut 
dlouhý film Kongo: Velký projekt Inga o snaze čtyř 
kajakářů překonat peřeje nejkrutější řeky světa,  
a o něco kratší dokument Pavola Barabáše Príbehy 
tatranskych štitov II. 

Zatímco historie 
festivalu je už jedenáct 
let dlouhá, v  Holešově 
se tento projekt teprve 
zabydluje. Přesto Da-

vid Křetinský z pořadatelského týmu už teď hovoří 
o vznikající tradici: „Festival našel v Holešově dob-
ré zázemí a jeho místní atmosféra je mimořádná. 
V jiných českých městech filmy promítáme v kla-
sických kinosálech, ale tady jsou to krásné prosto-
ry rekonstruovaných zámeckých sklepů,“ dodal.  

Mezinárodní festival outdoorových filmů je 
soutěžní putovní přehlídkou a za jedenáct let své 
existence se stal největším festivalem svého druhu 
nejen v České republice, ale také na světě. Letos za-
vítá do 43 českých a slovenských měst a nově také 
do  Ruska. Festival je zaměřený na sporty i  život 
s outdoorovou tematikou, na filmy dobrodružné, 
extrémní, adrenalinové, ale také cestopisné.

Dana Podhajská

Do Holešova přijede besedovat známý herec Mario Kubec. Jeho povídání 
o setkání s peruánskými šamany se stane mimořádnou pozvánkou letošního 
programu putovního Mezinárodního festivalu outdoorových filmů, který se 
od 18. do 20. října uskuteční v New Drive Clubu holešovského zámku. Hole-
šov je jediným českým městem, kde herec o svých nebývalých zkušenostech 
promluví. Beseda se koná 18. října od 19 hodin a navazuje na slavnostní zahá-
jení festivalu v Holešově. 

Herec a cestovatel Mario Kubec nazval svoje povídání Cesta je cíl.  
Za šamany a indiány do Peru ho přivedla snaha pochopit podstatu našeho bytí 
a směr, kterým jdeme. 

„V Peru dodnes pracují se zázračnými léčivými rostlinami a jedna z nich 
se nazývá ayahuasca. Pro šamany a indiány je klíčová při léčení těla i ducha, 
dovolí pacientům introspekci, hlubinný vhled do nitra. S ayahuascou může 
každý revidovat traumata svého života, pročistit se tělesně i psychicky od ob-
tíží jako je vztek, nenávist, výčitky a od dalších negativních emocí. Obnova 
duchovních funkcí těla pak napomůže tomu, že pacient začne rozumět tomu, 
proč tu je, kam jde a co vlastně chce,“ řekl k připravované holešovské besedě 
známý herec a cestovatel. 

V rámci festivalového programu se v New Drive Clubu uskuteční ještě 
další dvě besedy. 19. října bude o Bulharsku hovořit Marek Měchura a o den 
později to bude cestovatel Jakub Šneider, který se vydal po poutních cestách ve 
španělské Galicii. Obě besedy začínají v 16 hodin. 

Dana Podhajská

Herec mario kubec bude v Holešově 
besedovat o svých zážitcích 
s peruánskými šamany
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11. a 12. října se na zámku v Holešově bude 
konat festival hudby, tance a výtvarného umě-
ní Holešovění 2013, který propojí svět zdravých  
a hendikepovaných lidí. Městské kulturní středis-
ko, které jej pořádá, volně navazuje na stejný pro-
jekt, jenž se už konal v Mikulově a Jevíčku. 

„Záměrem je vtáhnout do kulturně-spole-
čenského dění děti s hendikepem a podílet se na 
jejich začlenění do společnosti. I takto znevýhod-
nění lidé jsou schopní vnímat a spoluvytvářet,“ 
vysvětlil myšlenku festivalu ředitel MKS Holešov 
Pavel Chmelík. 

Do Holešovění se zapojí děti z Holešovska  
i pedagogové, sociální pracovníci a studenti Uni-
verzity Palackého z   Olomouce. Ve dvoudenním 
programu společně předvedou muzikoterapeu-
tické bubnování pod vedením Lubomíra Holzera  
z olomoucké univerzity.

Festival začíná v pátek 11. října v holešovské 
knihovně autorským čtením a básněním literátů 

Holešovění 2013 propojí kulturní 
svět zdravých a hendikepovaných

Milana Valenty, Rudy Berana a Pavla Svobody. 
Slavnostní zahájení Holešovění bude v  sobotu 
ve 14 hodin na zámku. Během odpoledne v pro-
gramu vystoupí holešovské děti a muzikoterape-
uté ze studia Celostní muzikoterapie na ICV UP 
Olomouc. Dále je připraven bubenicko-rytmický 
koncert profi hudebníků Shamanic orchestra, kte-
ří představí etnoworld music a lidové nástroje z 
celého světa a zároveň bude v 17 hodin zahájena 
prodejní výstava výtvarníků z hanáckého a valaš-
ského regionu Jiřího Válka, Milana Valenty, Víta 
Johna a Oldřicha Krajíčka. Výstavou provede 
výtvarný teoretik Jan Slavík z Karlovy univerzity 
v Praze. V 18.15 hodin se koná šamanské bub-
nování pro zájemce. 

Holešovění uzavře večerní divadelní před-
stavení studentů dramaterapie olomoucké uni-
verzity a koncert zlínské kapely DEEP PURPLE 
REVIVAL v New Drive Clubu.

Dana Podhajská

zámek Holešov zve v závěru 
své turistické sezony 
na večerní prohlídky
Tradiční ukončení sezony na zámku v Hole-
šově se letos uskuteční 1. listopadu ve třech 
časech - v 17 h, v 19 h a v 21 h, aby bylo pří-
stupné rodičům s dětmi i lidem, kteří si chtějí 
tuto barokní památku prohlédnout ve večer-
ních hodinách. Za světel svíček budou zám-
kem provázet kostýmovaní průvodci, hrabata 
Rottal, Wrbna a Nadaszdy. 

Dana Podhajská

nadějný fotograf vystavuje 
v cinemě v Holešově
Další mladá umělecká naděje se prezentovala 
v podvečer 1. září 2013 na vernisáži v kavár-
ně Cinema v  Holešově. Jaromír Tomšů ml. 
zde vystavuje své fotografie za podpory svých 
rodičů a přátel. V  příjemné podvečerní at-
mosféře podmalované hudbou Corda Magi-
co si přítomní prohlédli díla mladého autora 
a vyslechli si jeho hodnocení a poděkování. 
Jardo, ať se ti v tvé fotokariéře daří!

Mgr. Svatava Ságnerová

I v čase prázdnin se mohli malí čtenáři v ho-
lešovské knihovně účastnit různých soutěží a akti-
vit pro ně pořádaných. 

Jednou z velmi oblíbených bylo a je vymýš-
lení a luštění křížovek. Malí tvůrci i luštitelé si tak  

Holešovská knihovna 
o prázdninách

ověřili své znalosti i dovednosti a následné odměny 
byly pro ně lákavým bonusem. Všichni se zapojili  
s velkým zaujetím.                          

Jaroslava Barotová
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O letošních prázdninách si holešovský sou-
bor Corda Magico zahrál ve švýcarských Alpách 
(přesněji v oblasti Jungfrauregion) v kostele ma-
lebného městečka Lauterbrunnen pod trojicí hor-
ských velikánů Eiger, Műnch a Jungfrau - největ-
šími dominantami bernských Alp. Na koncertu 
v půvabném kostelíku zazněly skladby z pera Nelly 
Billové a také nové posily souboru klavíristky Laď-
ky Jančové. Soubor hrál ve složení: zpěv Iva Svo-
bodová, kytary Danuše Pospíšilová, Nelly Billová 
a klavír L. Jančová. 

Příjemný zážitek z koncertu vyjádřili místní 
obyvatelé vřelým poděkováním a opětovným po-
zváním na příští rok.

koncert souboru corda magico ve švýcarsku

BlaHoPřání
Dne 10. října oslaví Anna a josef Večeřovi  
z Holešova krásné výročí 60 let od chvíle, 
kdy si řekli své ANO v chrámu v Žarošicích. 
Za láskyplnou péči, která je provázela celý 
život, děkují dcera a syn s rodinami. 

vstupenky
Ceny vstupenek – mezinárodní festival MUSICA Holešov:
26. září 2013  Streicheracademie Bozen
Vstupné:  290,- /190,- Kč (prodej v síti Ticketportal a MIC Holešov)

27. září 2013  Zemlinského kvarteto
Vstupné: 190,- /120,- Kč (prodej v síti Ticketportal a MIC Holešov)

11. října 2013  Clarinet Factory
Vstupné: 190,- / 120,- Kč (prodej v síti Ticketportal a MIC Holešov)

25. října  2013  Martina janková a Collegium 1704
Vstupné:  450,- Kč (1.–10. řada)
 390,- Kč (od 11. řady)
 290,- /zlevněné (studenti, senioři) 
 (prodej v síti Ticketportal a MIC Holešov)

Vstupenky je možné zakoupit od 10. 9. 2013:
• v Městském informačním centru v Holešově - tel.: 571 160 890
• v centrálním předprodeji vstupenek ve Velkém kině Zlín - tel.: 571 817 264
• v síti Ticketportal, na wwww.ticketportal.cz nebo na tel. 222 246 283

Slevy jsou poskytovány důchodcům, držitelům mezinárodního studentského 
průkazu ISIC, držitelům průkazek ZTP (1 osoba) a ZTP-P (1 osoba a 1 dopro-
vod) po předložení příslušného dokladu. 

Permanentka
Na festival MUSICA Holešov nabízíme cenově zvýhodněnou permanentku. 
Cena permanentky:  900,- Kč /600,- Kč. Prodej permanentek je možný pouze 
v MIC v Holešově - tel.: 571 160 890.

Čtvrtý ročník festivalu MUSICA HOLEŠOV 
v září 2013 bude kulturní událostí zdaleka přesa-
hující hranice regionu. Na pódiu holešovského 
zámku se potkají a budou společně hrát špičkoví 
hudebníci z několika zemí Evropské unie – Itálie, 

mezináRodní Festival mUsica Holešov 2013
Rakouska, Švýcarska, Rumunska a samozřejmě 
České republiky. Budou to sváteční dny, kdy usly-
šíme v Holešově jazyky různých národů. Nad nimi 
ale bude jeden, který je bude spojovat a ladit do 
naprostého souznění a porozumění – jazyk hu-

dební. MUSICA HO-
LEŠOV je důkazem, 
že mimořádné kul-
turní a hudební akce 
nemusí probíhat jen  
v zaběhnutých centrech 

velkých měst, ale můžou mít mnohdy i větší smysl  
v místech s bohatou historickou a kulturní tradicí, 
která byla v nedávné minulosti opomíjena nebo 
třeba i úplně zničena. Vzkřísit a uvést takovou 
tradici opět do života je ale nemyslitelné bez pod-
pory lidí, především pak ve vedení města. Holešov 
má štěstí, že má takovou radnici, díky níž kultur-
ní život a duch města dýchají mnohem barevněji  
a intenzivněji než leckde jinde.

Karel Košárek
umělecký ředitel festivalu  
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Rudolf Janovský (1873–1935) byl čestný občan města Holešova, vlasti-
vědný pracovník, sběratel, archeolog, vrchní ředitel Spořitelny města Holešova  
a otec osmi dětí. Výstava bude ke zhlédnutí ve studovně Městské knihovny Ho-
lešov v době od 17. září do 29. listopadu 2013. Vstup zdarma.

PUBLIKACE
V  rámci vernisáže proběhne i slavnostní představení nové publikace  

o jeho životě s názvem „Rudolf janovský – výjimečná osobnost“, jejíž autor-
kou je Mgr. Radka Pilařová. Publikaci vydalo město Holešov (edice Knihov-
nička Holešovska) za výrazného finančního přispění potomků Rudolfa Janov-
ského a obce Žeranovice. Práce se podrobně zabývá jeho rodinným životem, 
studiem, působením ve Spořitelně města Holešova, analyzuje jeho časopisecké 
a novinové články a přibližuje Janovského jako archeologa a sběratele. 

Díky sponzorským darům ze strany potomků a obce Žeranovice, kterým 
patří velké poděkování, bude publikace k zakoupení za pouhých 30 Kč. 

STRUČNÝ ŽIVOTOPIS RUDOLFA jANOVSKÉHO
Rudolf Janovský (1873–1935) je úzce spjat s městem Holešovem na konci  

19. století a v první třetině 20. století. Ve svých 24 letech se stal městským tajemní-
kem a zároveň i účetním Spořitelny města Holešova. Po osamostatnění spořitelny 
od města v roce 1911 se stal jejím správcem, ředitelem a nakonec vrchním ředite-
lem. Pracoval ve Spořitelně města Holešova celkem 37 let a pozdvihl ústav natolik, 
že se stal největším peněžním ústavem v celém tehdejším holešovském okrese. 

Ve svém volném čase se od mládí věnoval archeologii a sběratelství. Jeho 
archeologická sbírka se stala základem pro vznik městského muzea v Holešově. 
Sepsal 170 časopiseckých a novinových článků. Ve svých vlastivědných článcích 
se snažil zaznamenat například pomíjivé stavby či jevy, aby nedošlo k jejich za-
pomnění (větrné mlýny, domácí průmysl, olejnictví apod.). Velmi cenný je také 
jeho soupis zvonů na Holešovsku. Řadu témat však nestihl zpracovat a jeho 
poznámky jsou součástí osobní pozůstalosti uchovávané ve Státním okresním 
archivu Kroměříž.

Se svojí manželkou Filoménou, která mu po celý život vytvářela příjemné 
rodinné zázemí, měl celkem osm dětí (čtyři dcery a čtyři syny). Sedm z nich se 
dožilo dospělosti.

U příležitosti svých šedesátých narozenin byl Rudolf Janovský jmenován 
čestným občanem města Holešova. 

Zemřel ve věku 62 let a byl pochován do rodinné hrobky Janovských na 
holešovském hřbitově.

RUdolF Janovský – život, 
dílo a odkaz
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Holešov – Velkou přehlídku prací holešov-
ských výtvarníků pod názvem Letní iluze XI. 
přináší tradičně v  závěru léta Městské kulturní 
středisko Holešov a město Holešov. Vzhledem 
k rostoucímu zájmu, počtu vystavujících i množ-
ství jejich prací se vernisáž letos uskutečnila pre-
miérově ve velkém sále zámku v podvečer čtvrtka 
12. září. Hosty na ní srdečně přivítal místostarosta 
města a její hlavní organizátor Mgr. Rudolf Seifert. 
Ten stál u zrodu těchto výstav společně s Josefem 
Jakubčíkem, tehdejším nezapomenutelným ře-
ditelem MKS Holešov. Dále programem provedl  
a úvodní slovo pronesl Karel Bartošek. Mimo jiné 
řekl: „V současné době je lidem záměrně různými 
médii podsouvána hlavně kultura bulvární. Jako 
jsou třeba reality show Vyvolení, Výměna manže-
lek, bezduché televizní seriály a té opravdové, hod-
notné kultury je stále méně, protože se na ní nedá  
dobře a jednoduše vydělávat. Lidé provozující sku-
tečné umění musí mít talent od Pána Boha a něco 
opravdu umět, potom jsou svým uměním schopni 
skutečně obohacovat ducha druhých. A nejinak je 
tomu na výstavách výtvarníků Holešovska.“ Jako 
víno zrají také Vlaďka Dvořáková a Jiří Kuhl, kte-
ří svým velmi osobitým a originálním hudebním 
projevem program vernisáže doplnili. Letos se zde 
prezentuje bezmála čtyřicítka výtvarníků Hole-
šovska. K vidění jsou plastiky a dřevořezby Josefa 

místní výtvarníci na scéně již pojedenácté
Michaela Šťastná, Rudolf Seifert, Libuše Matulová, 
Jack Leško, Blanka Ševelová, Milan Režňák, Martin 
Břeň, Eva Klabalová, Jiří Lošťák, Anna Zmeškalová 
a Martin Sedlář. Poezii představuje Lubomír Zmeš-
kal. Malbu na hedvábí, loutky, energetické obrazy  
a patchwork vystavují Gabriela Holčáková, Barbo-
ra Winklerová, Hana Palečková, Slávka Horáková, 
Lenka Bartošková a Marie Šlachtová. 

Fotografická tvorba je zastoupena kolorova-
nými fotografiemi, kolážemi a fotografiemi Nelly 
Billové, Jaroslava Bachnera, Markéty Olejníkové, 
Vlastimila Matulíka, Roberta Rohála, Marie Mě-
churové, Elišky Palečkové, Sylvie Tučkové, Lubo-
míra Horáka ml. a Jaromíra Tomšů ml. 

Vystaveny jsou také fotografie ze soutěžní 
přehlídky děl Fotografujeme s  K. Vaňkem, dále 
výběr děl dětí z výstavy k výročí příchodu Cyrila 
a Metoděje (obrázky, keramika), kterou pořádalo 
SVČ Holešov, a kresby holešovského zámku, je-
jichž autory jsou děti ze ZUŠ F. X. Richtera Mar-
kéta Kubátová, Věra Jeníčková, Andrea Ivánková 
a Renata Mezlová. 

Výstava bude otevřena do 27. října 2013. 
Otevřeno út – ne 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod. 

Jana Zapletalová       

Šuláka, Josefa Nevřaly a Jaroslava Juřici. Největ-
ší zastoupení má tradičně obrazová tvorba. Své 
kresby - oleje, akvarely – vystavují  Jitka Sadílková, 
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školství

Holešov (JZ) – Zábavné, veselé, sladké, 
ale i deštivé rozloučení s  prázdninami měly děti  
v Bořenovské ulici ve čtvrtek 28. srpna. Odpole-
dne plné her a dovednostních soutěží zde pro ně 
i celé jejich rodiny uspořádali vedoucí holešov-
ského nízkoprahového klubu Lucien, který vedou 
manželé Svobodovi, spolu s  ostatními příznivci. 
Na různých stanovištích děti za pomoci svých ro-

s prázdninami se rozloučily děti v Bořenovské
dičů plnily úkoly, které se jim zaznamenávaly do 
kartiček. Po úspěšném absolvování všech stano-
višť na ně pak čekala sladká odměna. Velký zájem 
byl o lukostřelbu a také o střelbu ze vzduchovky 
na sladké terče umístěné na špejlích jako ve střel-
nici. V této disciplíně byl úspěšným i místostaros-
ta Rudolf Seifert, který účastníky této akce přijel 
pozdravit. Ocenil práci manželů Svobodových, 

kteří se věnují především volnočasovým aktivitám 
s romskými dětmi, jež se tak snadněji učí spole-
čenským a sociálním vazbám a chování, které 
v mnohých jejich rodinách nejsou obvyklé. Proto 
také může toto klubové zařízení počítat s podpo-
rou města, např. v tom smyslu, že může i nadále 
využívat pro svoji činnost společenské prostory 
klubovny v Bořenovské.            

Představitelé Holešova si byli vědomi, že 
triviální škola neposkytuje mládeži dostatečné 
vzdělání v  době rozvoje manufakturní, řemeslné  
i zemědělské výroby. Proto v  roce 1860 požádali  
o zřízení školy hlavní, kde by kromě trivia a nábo-
ženství byl také zeměpis, dějepis, přírodopis, kres-
lení a základy hospodářství. Vyučování v této škole 
začalo v  roce 1863 ve čtyřech třídách, které byly 
umístěny v  tehdejším obecním domě na náměstí 
– nynější dům č. 11 s průchodem na náměstí Sv. 
Anny. Prvním ředitelem se stal na tu dobu neoby-
čejně vzdělaný Jindřich Celler, který přišel z Prahy. 
Vyučovalo se ve čtyřech třídách, denně mimo stře-
du dopoledne 3 hodiny a odpoledne 2 hodiny. Vy-
učovací jazyk byl český, v poslední třídě německý, 
vyučovací osnovy si každý učitel sestavoval sám.

Od roku 1872 byly školy přejmenovány na 
obecné a vyšší ročníky na měšťanské. V roce 1885 
bylo v Holešově již 10 tříd obecné školy a 6 tříd 
měšťanské školy – v nich se učilo v přeplněných 
třídách školy u kostela a v obecním domě téměř 
850 žáků.

Taková situace byla neúnosná a představitelé 
města věděli, že se bude muset postavit školní bu-
dova. Ke stavbě došlo v roce 1888, kdy byl ředite-
lem dosavadní školy a zároveň okresním školním 
dozorcem (inspektorem) Jan Rosypálek (stal se  
i ředitelem školy nové) a starostou města Franti-
šek Pokorný. Od té doby novorenesanční stavba,  
podle projektu městského stavitele Antonína 
Fischera, stojí v  nynějších Smetanových sadech.  
V současnosti je to 1. ZŠ.

V  roce 1888 se začala stavět také budova 
obecné školy ve Všetulích podle projektu stavitele 
Josefa Drahoše. Prvním řídícím učitelem byl Flo-

stručná historie holešovského školství – 2. díl
rian Černý. Do té doby chodily všetulské děti do 
školy v Holešově.

Odborná pokračovací škola byla v Holešově 
zřízena roku 1883, kdy ji navštěvovalo 123 učňů. 
V dalších letech byla postupně zřizována oddělení 
– obuvnické, kupecké, oděvní, kovodělné, holič-
ské… Vyučovalo se v budovách obecných a měš-
ťanských škol.

Od roku 1896 se začalo vyučovat v  zimní 
hospodářské škole, o což se zasloužil Okresní 
hospodářský spolek, sdružující rolníky, kterému 
předsedal rolník František Frantík z  Kurovic. 
Podnět ke zřízení školy dal tehdejší pokrokový 
národohospodář a politik, poslanec říšského par-
lamentu František Skopalík, rolník ze Záhlinic. 
Tehdy byla zřízena jedna třída s 36 žáky v obec-
ním domě (již zmíněná budova č. 11 na náměs-
tí), prvním ředitelem se stal Adolf Koplas. V roce 
1898 byla postavena budova hospodářské školy 
(na rohu dnešní ulice Palackého a Školní) podle 
projektu ing. R. Rédla. 

Roku 1899 byla ve městě založena reálka, vy-
učovat se začalo ve dvou třídách v tehdejší budově 
radnice. Ředitelem byl jmenován Leopold Sach 
z  Prostějova. Neúnosnost provizorního umístění 
vyřešilo zastupitelstvo města rozhodnutím vý-
stavby nové budovy. V  roce 1902 byla vybudo-
vána krásná historizující stavba podle projektu 
pražského architekta Antonína Turka v Palackého 
ulici. 

První mateřská školka v Holešově začala pů-
sobit od roku 1903 v ,,Ústavu P. Marie Pomocné“ – 
je to nynější budova v Palackého ulici č. 492. Uči-
telkami byly sestry sv. Kříže. Od roku 1922 byla 
tato školka umístěna v klášteře.

Ve Smetanových sadech přibyla v roce 1911 
pohledná budova školy v  secesním stylu podle 
projektu holešovského architekta Vladimíra Fis-
chera. Prvním ředitelem se stal Stanislav Luňáček 
a byl jím až do roku 1928. Tehdy to byla dívčí ško-
la, nyní 2. ZŠ. V budově byla od roku 1912 umís-
těna také mateřská školka.

Od roku 1913 je zmiňována mateřská školka 
v soukromém domě na Novosadech.

V  roce 1919 byla zrušena židovská škola  
a židovské děti začaly navštěvovat obecné a měš-
ťanské školy. 

Po vzniku ČSR bylo umožněno středoškol-
ské vzdělání dívkám. Od dvacátých let působila ve 
městě odborná škola pro ženská povolání (jeden 
čas v bývalé budově sirotčince v Bezručově ulici), 
v  roce 1922 ji navštěvovalo 40 žaček. Později to 
byla rodinná škola, která poskytovala i vzdělání 
budoucím učitelkám domácích nauk a mateř-
ských škol.

Dvouletá rodinná škola v  klášteře působila 
od roku 1925.

V  roce 1920 začalo vyučování v  hudební 
škole na Plačkově – v domě vedle nynějšího volej-
balového hřiště. Učitelkami byly sestry sv. Kříže. 
Později byla tato škola umístěna v klášteře.

První pomocná škola byla ve městě zřízena 
v roce 1930 - sídlila v jedné učebně chlapecké školy.

Nová budova zemědělské školy byla postave-
na poblíž kasáren v roce 1936, po roce 1980 v ní 
bylo ukončeno vyučování a nyní je budova sou-
částí kasáren.

Roku 1948 byla zřízena městská hudební 
škola; třídy byly umístěny v zámku. Ředitelem se 
stal Bohumil Dovrtěl, rodák ze Žop.  >>>
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>>> Měšťanské školy byly v  roce 1948 pře-
jmenovány na střední školy, v roce 1954 na osmile-
té střední školy a v roce 1960 na základní devítileté 
školy.

V  padesátých letech byla v  budově dnešní 
2. ZŠ umístěna několik let Pedagogická škola pro 
vzdělávání učitelů 1. – 5. ročníku. 

Zvláštní škola byla samostatně zřízena v roce 
1956 v budově u sv. Martina ve Smetanových sa-
dech. 

V Havlíčkově ulici byla v roce 1956 postavena 
z dřevěných prefabrikátů první samostatná budova 
mateřské školy ve městě. K ní byla zbudována zděná 
přístavba v roce 1973. Nyní nese název ,,Sluníčko“.

V roce 1960 vznikla lidová škola umění a byla 
umístěna v budově bývalého Okresního dětského 
domova (sirotčince) z roku 1908 v Bezručově ulici.

V šedesátých letech minulého století působila 
v dnešní radnici a v bývalé hospodářské škole jazy-
ková škola při Univerzitě 17. listopadu.

Na Kráčinách byla v  roce 1974 postavena 
nová pavilónová základní škola.

Nová budova mateřské školy byla postavena 
v sedmdesátých letech v Grohově ulici – je pojme-
nována ,,Radost“. Třetí mateřská škola sídlí ve vile 
v Masarykově ulici.

V bývalé budově okresního soudu (postavené 
v roce 1925 podle projektu ing. Oldřicha Hanuše) 
u nádraží začalo působit od roku 1982 zvláštní 
odborné učiliště, nynější název je odborné učiliště  
a základní škola praktická.

Do bývalé budovy hospodářské školy na rohu 
Palackého a Školní ulice byla brzy po roce 1989 
přemístěna zvláštní škola.

V  původním Domě pionýrů v Pivovarské 
ulici působila od roku 1991 dvacet let střední od-
borná škola.

Ve městě probíhalo v posledních několika le-
tech také vyučování v soukromé střední škole.

Holešovská kasárna, postavená v  roce 1938, 
pamatují několik typů škol. V  době protektorátu 
1939–1945 tam sídlila škola četnictva. V  letech 
1969–1972 ženijní technické učiliště a důstojnic-
ká škola, v dalších letech Vysoká škola Pohraniční 
stráže, Vysoká škola SNB… Roku 1991 tam byla 
zřízena Střední odborná škola Federálního sboru, 
v  roce 1994 Střední policejní škola Ministerstva 
vnitra a od roku 2008 zde působí Vyšší policejní 
škola a Střední policejní škola MV.

Jiří Valenta

středisko volného času, příspěvková organizace 
sokolská 70, 769 01 Holešov, tel.: 573 39 69 28, 734 358 563, ič: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz

PROVOZ TyMy 
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí – pátek 8.00 – 17.00.
Spontánní aktivity (kulečník, stolní fotbálek, stolní 
tenis, trampolína, ICM): pondělí – pátek 14.00 – 
18.00. Objednávky tělocvičny dle předchozí telefo-
nické domluvy minimálně den předem v kanceláři 
na tel.: 573 39 69 28, 734 358 563

ZVEME VÁS
20. 9. Den bez aut – pro školy – od 8.30 hřiště na 
Novosadech, 
od 15.00 do 17.00 na cyklostezce ve Všetulích
20. - 21. 9. Noční deskohraní – od 18.00, cena: 
90,-Kč, přihlášky do 18. 9.
24. 9. Muzikoterapie – od 16.00, 3hodinový kurz, 
cena: 400,-, přihlášky do 20. 9.
28. 9. Běh za svatým Václavem – od 14.30 prezen-
tace u TYMY, startovné 10,- Kč
1. 10. Debrujárská dílna – od 16.00, pro zájemce o 
různé pokusy a experimenty, vstup volný
1. - 11.10. Máme rádi zvířata – živá zvířata 
v TYMY, pro děti i rodiče – přijďte nakrmit a po-
hladit si domácí zvířata /např. kozy, králíky atd./, 
10.00–12.00 a 15.00–17.00, dobrovolný příspěvek
5. 10. Odpoledne tance a pohybu aneb „Vyber si 
svůj styl“ – od 15.00, děti zdarma, 
dospělí dobrovolné vstupné
5. 10. Kouzelnická škola – od 14.00, učíme se tri-
ky a kouzla s Mirkem Svobodou
8. 10. Dračí dílny – od 15.30, cena: 50,-Kč, přijď si 
vyrobit svého draka, přihlášky do 4. 10.
12. 10. Hrajeme pétangue - zábava pro celou rodi-
nu – v TYMY od 15.00, cena: 10,-/dítě, 20,-/dospělí
12. 10. Poznej sám sebe – sebepoznávací setká-
vání s muziko a arteterapií – 1. sobota v měsíci, 
9.00-12.00, cena: 500,-, přihlášky do 10. 10.
15. 10. Turnaj ve stolním fotbálku v TyMy – při-
hlášky do 14. 10., cena: 10,-
15. 10. Dračí dílny – od 15.30, cena: 50,- Kč, přijď 
si vyrobit svého draka, přihlášky do 11. 10.
17. 10. Výroba šperků – 16.30–18.00, přihlášky do 
14. 10., cena: 60,-/dítě, 120,-/dospělí včetně materiálu
17. 10. Pletení z  pedigu pro začátečníky – od 
16.30, přihlášky do 14. 10., cena: 50,-/dítě, 100,-/
dospělí
17. 10. Premedical – preventivní vyšetření, od 
9.00 do 18.00, přihlášky v kanceláři TYMY
18. 10. Schůzka Edie – i pro nové zájemce, umož-
ňuje mladým lidem ve věku od 14 do 24 let rozví-
jet své dovednosti a aktivně využívat volný čas, od 
17.00, vstup volný

18. - 19. 10. Noční deskohraní – od 18.00, cena: 
70,-, večer s  deskovými hrami např. Lovci noci, 
Mafie, Duch, Záchranáři, Times up, atd., přihlášky 
do 14. 10.
19. 10. Kouzelnická škola – od 10.00, učíme se 
triky a kouzla s Mirkem Svobodou
19. 10. Vernisáž ateliéru Harryho Pottera – v 9.30 
v TYMY, vernisáž výrobků dětí z keramického tá-
bora
19. 10. Drakiáda – v  15.00 sraz u přejezdu trati 
ve Všetulích, cena: 20,-/dítě, 40,-/dospělí, Kiting 
- jízda na prkně pomocí velkého draka, ukázka + 
možnost si vyzkoušet
19. 10. Foto workshop – portrétní fotografie 
s Kryštofem Vaňkem, od 10.00 do 12.00, cena: 50,-, 
přihlášky do 15. 10.
19.10. Zahájení kurzu jezdectví v Hřebčíně Na-
pajedla – 4 lekce 500,-, přihlášky do konce září
20. 10. Pohádka pro děti – „O Smolíčkovi Kuhlič-
kovi,“ od 15.00 v divadélku TYMY, cena: 40,-
20. 10. Zahájení taneční polepšovny – začátečníci 
od 17.00, pokročilí od 19.00, cena: 1400,-/pár, 
přihlášky do 10. 10.
22. 10. Muzikoterapie – od 16.00, cena: 400,-/3 
hodiny, přihlášky do 18. 10.
24. 10. Beseda -Posvátná místa a příběhy indi-
ánů z kmene Černonožců v Kanadě s Dušanem 
Hanákem – v 17.00 v čajírně TYMY, vstupné dob-
rovolné
29. 10. Divadlo Uherské Hradiště – Kdyby tisíc 
klarinetů
29. - 30. 10. Podzimní prázdniny v TyMy – při-
hlášky do 20. 10., cena: 480,- zahrnuje program, 
materiál, svačiny, obědy, pitný režim a pojištění, 
program zajišťují zkušení pedagogové
29. 10. Taneční workshop /dancehall, hip-hop/ 
- od 14.00 do 15.30, cena: 30,-
30. 10. Turnaj ve stolním tenise – od 10.00, cena: 
pro členy 20,-, pro veřejnost 40,- /herna u kina 
Svět/
30. 10. Trampolíny – od 14.00 do 15.00, cena: 
40,-/dítě, 80,-/dospělí
30. 10. Podzimní tvoření – 10.00–12.00 a 15.00–
17.00, cena: 20,-/dítě, 40,-/dospělí
31. 10. Brundibár – dětská opera Hanse Krásy, od 
18.00, cena: děti do 15 let 40,-, dosp. 80,- Kč

NOVINKA: KLUB MLADÝCH INSTRUKTO-
RŮ – chceš se stát instruktorem, jezdit na tábory, 
pomáhat nám v TYMY? Pro děti od 13 let, popla-
tek: 100,-/rok

KLUB BABIČEK A DĚDEČKŮ – máte rádi děti 
a chcete jim věnovat volný čas a vaši vnuci vám již 
odrostli a už vás tolik nepotřebují? Můžete se stát 
členem našeho klubu, pomoci nám při zajišťování 
akcí atd., termín prvního setkání – 1. 10. v 10.00 
v čajovně TYMY, těšíme se na vás!

ZAHAjOVACÍ HODINy KROUŽKŮ 
PRO DĚTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014
20. 9. v 15.00 Trampolíny
15.30 Mladý rybář
21. 9. ve 14.00 Kouzelnická škola
23. 9. v 16.00 Barvička a keramika pro rodiče 
s dětmi
24. 9. ve 14.00 Železniční modelář /bývalá Duha/ 
26. 9. v 16.00 Herna stolní tenis /u kina Svět/

ZAHAjOVACÍ HODINy - „ATELIÉR ZDRAVÍ 
A DUŠE PRO DOSPĚLÉ“ 
VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014
1. HARMONIZAČNÍ CVIČENÍ 
800,- /každé pondělí od 10.00/
dopolední cvičení pro seniory s Helenkou
2. jÓGA PRO ŽENy 800,- /17. 9. v 18.00/
cvičení s Alenou Šíblovou
3. KALANETIKA s Ladou 800,- /9. 9. v 19.00/
4. jÓGA S HELENKOU 800,- /10. 9. v  17.00,  
bývalá Duha/
5. jÓGA S DANOU 800,- /11. 9. ve 14.00 
a v 18.00, bývalá Duha/
6. TAICHI S MILENOU 800,- /19. 9. v 18.00/ 
7. TÁBOROVÁ KyTARA 1 200,- /11. 9. a každou 
středu od 17.00/  
8. AFRICKÉ TANCE 1 500,-
9. PILATES 1.800,- /25. 9., 18.00–19.00/
10. ANGLIČTINA pro začátečníky
4.000,- /25. 9., od 16.30/
11. ZUMBA /platba u lektorky/ /12. 9., 
19.00–20.00/
12. UMĚLECKÁ KERAMIKA 3.000,-
13. ANGLIČTINA 4.000,- pro pokročilé /24. 9. 
v 17.00/
14. ŠPANĚLSKÁ KONVERZACE 2.000,- /3. 10. 
v 16.00/ s rodilým mluvčím
15. NĚMECKÁ KONVERZACE 4.000,- /23. 9. 
v 16.30/
16. TANEČNÍ pro dospělé 1400,-/pár, 6 lekcí 
/20. 9. v 17.00 začátečníci, v 19.00 pokročilí/
17. POZNEj SÁM SEBE aneb „Na šaman-
ské cestě“ - 1x měsíčně 500,- /začínáme 12. 10,  
9.00–12.00/ >>>
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>>> Sebepoznávací prožitkové setkávání 1. sobot-
ní dopoledne v měsíci, šamanské bubny, zpívající 
mísy aj., automatická kresba, léčba světlem s Han-
kou /přihlášky do 10. 10./
18. ZÁKLADy ZNAKOVÉHO jAZyKA 1.000,-
19. jUMPING TRAMPOLÍNy 2.000,- /každou 
středu od 19.00/
Jednotlivé lekce 80,-Kč
20. MUZIKOTERAPIE 1x měsíčně 400,- /24. 9. 
v 16.00/
21. SINGL LATIN DANCE 2.000,-
Jednotlivé lekce 80,-Kč
22. ZÁKLADy NA PC - /17. 9. 18.00/
 
PŘIPRAVUjEME
1. 11. Slavnost broučků – od 17.00 na náměstí E. 
Beneše
2. 11. O všetulskou lentilku – Soutěž ve společen-
ském tanci od 9.00 v TYMY

8. 11. Country bál se skupinou Texas – od 20.00, 
společenská hala TYMY
9. 11. Dětská porta a Melodie – oblastní kolo pě-
vecké soutěže pro děti a mládež
7. 12. Vánoční Vídeň – zájezd, cena: 530,-/os.
8. 12. Divadlo Karlín – představení Lucie – větší 
než malé množství lásky + návštěva vánoční Pra-
hy, cena: 1290,- Kč
14. 12. Vánoční jarmark – Rožnov pod Radhoš-
těm, skanzen – zájezd, cena: 150,-/os., dítě do 3 let 
zdarma 

NABÍDKA
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, 734 358 563

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 

KULTURA – 11. 10. EVA A VAŠEK K  POSLE-
CHU A TANCI - od 18.00 do 21.00, 
cena: v předprodeji 200,-, na místě 240,-

ZÁjEZD – 26.–28. 10. BUDAPEŠŤ – nejzajíma-
vější památky Budapešti s  průvodcem, návštěva 
termálních lázní.

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 

nabídka kroužků pro děti a mláděž 2013–2014, tymy
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 standardní, 7–15 let 1.000,-
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 11–15 let   1.000,-
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 - práce s korálky 1.200,-
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 800,- 
pro děti do 6 let
9. Vaříme, pečeme s janou 800,-
pro děti 6–9 let
10. *Prostřeno pro děti 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 4–7 let

26. Happy day s jonathanem 1400,-
pro kluky a holky do 10 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, od  7 let 800,-
30. Módní klub pro dívky od 10 let   800,-
31. *Tradiční i moderní pletení, od 10 let 800,-
   
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,  7–10 let 800,-
12. *Mladý přírodovědec od 7 let  800,-
13. *Časopis křížovky, rozhovory, aktuality 800,-
14. *Proletíme celý svět 800,-
poznávání zajímavých míst 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 nahlá-
sit 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 Hole-
šov, www.tymycentrum.cz, vsetuly@centrum.cz, 
573 396 928, mob.: 734 358 563



18 Holešovsko

všetulské dny
4.–6. října 2013
Pořádá SVČ Holešov–Všetuly za podpory  
a s přispěním města Holešova a dalších or-
ganizací

• Společenský večer – „Setkání Všetuláků“ 
 Pá 4. 10. od 18.00 h - spol. hala TYMY. 
 Program: česká beseda - D6K, folklorní 

soubor Hlahol, promítání dobových foto-
grafií, vystoupení dětí, setkání rodáků atd. 

• Výstava ke 150. výročí založení firmy 
Kneisl /Sfinx/. Vstupné dobrovolné.

• Všetulský jarmark  
 So 5. 10. od 9.00 do 13.00 h - areál TYMY.  

Prodej perníčků, medu, medoviny, řemesl-
ných výrobků, dřevěných hraček atd.                         

• Dětské dílny
 So 5. 10. od 9.00 do 13.00 v budově TYMY 

-  výtvarné, rukodělné, taneční, sportovní 
atd., PACIFIK, SKÁKACÍ HRAD, KONĚ.

• Máme rádi zvířata 
 So 5. 10. od 9.00 do 13.00 h
 Koutek s  domácími zvířátky na zahradě 

TYMY - vstupné dobrovolné. 

•  Odpoledne tance a pohybu aneb „Vyber si 
svůj styl“ – So 5. 10. od 15.00 - děti zdarma. 

•  Mše sv. za obyvatele Všetul 
 Neděle 6. 10. v 10 hod. - kostel Nanebevze-

tí Panny Marie v Holešově.    

BRUndiBáR & spol.

Premiéra: říjen 2013
Zveme Vás do TyMy ve čtvrtek 31. 10. od 18.00, 
cena: děti do 15 let 40,-, dosp. 80,- Kč

měsíc v tymy
léto s tymy již tradičně 
v Beskydech

SVČ – TYMY v letošním roce již popáté or-
ganizovalo letní pobyt pro děti v krásném prostře-
dí Beskyd, v  rekreačním středisku Retaso. Také 
v  letošním roce jsme nabídli pro děti a dospělé 
spoustu zajímavých aktivit: Léto na koni, Výtvar-
né dobrodrůžo, Sportovci dobývají Beskydy, Hip 
hop a Break dance,  Taneční léto s  Olgou, Po-
kusmánie a také Muzikoterapii. Pobyt se konal od 
12. do 16. 8. Během pěti dnů děti prožily spoustu 
dobrodružství, naučily se mnoho nového a navá-
zaly nová kamarádství. Každý tábor si žil svým 
programem a životem. Společné byly pouze ranní 
rozcvičky a setkání při jídle a také večerní progra-
my u táboráku. 

Jarmila Vaclachová

Báječné prázdniny 
v koňském sedle

Alespoň část prázdnin v  koňském sedle se 
podařilo prožít dětem v  táboře na Horní Bečvě, 
který pořádalo SVČ – TYMY v rekreačním stře-
disku Retaso. Tábora Léto na koni se zúčastnilo 
18 dětí – milovníků koní. Jejich program byl za-
měřen především na zvířata samá, ale i na vše, 
co k  nim patří. Děti se musely naučit nejdříve  
o koníky postarat, tj. vykydat hnůj, uklidit stá-
ní, vyčistit kopyta, vyhřebelcovat je atd. Naučily 
se vše o postrojích a každý den si za odměnu na 
konících zajezdily. No a poslední den nechyběly 
ani malé koňské závody s vyhlášením vítězů. Jako 
bonus k pobytu v krásné přírodě bylo i krásné 
počasí, díky němuž jsme mohli pozorovat i noční 
oblohu s hvězdáři z Valašského Meziříčí.

Jana Češková

muzikoterapie v Beskydech, 
tentokrát pro radost, poznání 
a zdraví člověka

Na Retasu se již potřetí konal letní pobyt 
s  muzikoterapií pro dospělé. Název byl Světlem 
srdce s plejádskými systémy - pro radost, pozná-
ní a zdraví člověka. Na muzikoterapii se přihlási-
lo devět účastníků, většinou žen. Některé z  nich 

využily možnosti vzít s sebou i své dítě.   Pro ně 
byl připravený speciální program, takže mamin-
ky se mohly po celý den plně věnovat programu 
muzikoterapie. Náplň kurzu byla velmi pestrá a 
bohatá. Všechny přítomné si vyzkoušely nejen 
práci s  tibetskými mísami, šamanskými bubny a 
dalšími nástroji, ale i automatickou kresbu a zá-
roveň se naučily také různé odblokovací a me-
ditační techniky. Novinkou letošního roku byl 
společný celodenní výlet na Pustevny a výšlap až 
k Radegastu. Mohli jsme tak zažít hru na tradič-
ní nástroje v krásné přírodě Beskyd. Muzikohra-
ní přitáhlo pozornost mnohých kolemjdoucích, 
kteří se zájmem vše pozorovali a děti se dokonce i 
spontánně zapojily do muzicírování.  

Jarmila Vaclachová

Barvíci z tymy tvořili v Beskydech
V týdnu od 12. do 16. 8. tvořila v Retasu  spe-

ciální skupina malých výtvarníků, Barvíci. Bylo 
to osm dětí ve věku šest až dvanáct let. Velmi si 
oblíbili tvorbu z fimo hmoty a také rozvíjeli umění 
kresby při ztvárnění svých monogramů. Ty potom 
následovně ryli a vytvářeli různorodé tisky do-
tvořené vlastnoručním podpisem. Samozřejmostí 
byla výzdoba asfaltových ploch areálu, které po 
celý týden Barvíci zdobili svými veselými kresba-
mi. Kromě „výtvarničení“ se mladí výtvarníci za-
pojili také do společné olympiády, vyzkoušeli si 
přírodovědnou sazku, uskutečnili výlet na Pustev-
ny, dokázali sílu svého kolektivu a večery trávili u 
táborového ohně.  Eva Rudolfová

sportovci z tymy obdivovali krásy
Beskyd

Rovněž tábor Sportovci dobývají Beskydy 
proběhl na Retasu. Jak název tábora napovídal, 
jeho hlavní náplní bylo sportování. Patnáctičlen-
ná skupinka mladých sportovců a sportovkyň 
měla možnost si v průběhu pětidenního nabitého 
programu vyzkoušet řadu jim neznámých aktivit, 
stejně jako možnost se zdokonalit v  těch aktivi-
tách, které děti znaly již před táborem. Součástí 
sportovního programu tábora byly především at-
leticky zaměřené aktivity, míčové hry, netradiční 
hry v lese a „bojové“ aktivity. 

Jakub Hřib

Dětská opera hudebního skladatele Hanse 
Krásy a spisovatele Adolfa Hoffmeistra Brundibár, 
která se proslavila po celém světě. Byla uvedena 
v terezínském ghettu víc než 55krát – účinkujícími 
byly děti, které pak většinou končily ve vyhlazova-
cích táborech.

Opera je doplněna koláží obsahující autentické 
texty /básně, úryvky z prózy/ terezínských dětí, které 
vycházely v ilegálním časopise VEDEM, vydávaném 
mladými židovskými chlapci, a texty inspirované 
osudem Hanse Krásy a jeho kolegů, hudebníků, li-
terátů, výtvarníků /Pavel Haas, Gideon Klein, Karel 
Poláček, Leo Haas aj./, kteří zahynuli v koncentrač-
ním táboře v polské Osvětimi za 2. sv. války.
Účinkují: žáci hudebního oboru ZUŠ Holešov
Klavírní doprovod: Kateřina Jurášková
Režie: Vladimíra Dvořáková
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divadlo Hvízd a svč–tymy
Pořádá
PoHádka PRo děti
o smolíčkovi kUHličkovi
 neděle 20. 10. 2013 od 15.00 hodin 
v divadelním sále TyMy
jednotné vstupné: 40,- Kč

Informace v kanceláři SVČ – Tymy
tel.: 573 396 928

tanečnice z tymy roztančily 
Retaso

Na Retasu proběhl také tábor Taneční léto 
s  Olgou. Většina děvčat byla z kroužku Happy- 
-dance a Sundance, ale nechyběli ani nováčci, 
kteří se skvěle zařadili mezi zkušené tanečnice. 
Hlavní náplní tohoto tábora, kterého se zúčastni-
lo 22 děvčat, bylo nacvičování různých tanečních 
stylů. Překvapením pro tanečnice byl dvoudenní 
workshop hip-hopu a breakdance s tanečníkem 
Edou. Kromě tance byl program obohacen o spo-
lečné klasické táborové aktivity. 

Olga Pešková

Příměstské tábory - zájem dětí 
o zvířátka zastínil i Pokémony 

Vedle tradičních táborů o sportu, výtvarnu 
a hitovek typu Pokémoni jsem se letos odvážila 
nabídnout i poměrně neprůbojné téma „Toulky 
za zvířátky“. Velký zájem o toto téma u dnešních 
dětí byl pro mě velmi příjemným překvapením, na 
příměstský tábor se jich sešla celá třicítka.  Hned 
v prvním dnu jsme stihli teoreticky probrat zásady 

fotografování a kresby zvířat. V odpoledních hodi-
nách jsme navštívili chovatele domácího zvířectva 
pana Širmera. Tam si děti – mnohé s velkým údi-
vem – prohlédly tradiční domácí chov psů, koček, 
prasat, králíků, slepic, kachen, včel a také zavítaly 
do kozí ohrady. Druhý den byl věnován návštěvě 
Zoo Lešná, která je právem nazývána chloubou 
našeho kraje. Čtvrtek byl ve znamení koní a jejich 
chovu. Samozřejmě nechyběla ani projížďka na 
nich. Závěrečný den tábora jsme s dětmi zamířili 
k  rybníku, kde byla do přírody vypuštěna námi 
z pulce vychovaná ropucha zelená. 

Martina – TYMY

Příměstské tábory 
- mladí a neklidní příznivci 
Pokémonů prožili akční týden

Úžasná parta malých příznivců po deseti 
letech znovu populárních Pokémonů se sešla 
v  TYMY, aby prožila týden pravé pokémonské 
divočárny. Bojovky s novými nápady i osvědčené 
hry s pokémonským zpestřením dolaďoval lákavý 
program. Vedle turnaje v bowlingu a jízdy na ko-
ních byly pro děti připraveny dva výlety. Středeč-
ní projížďka na lodi po Baťově kanálu a páteční 

celodenní návštěva zlínské Galaxie. Za rok bude 
připravena „Cesta bojovníka“ s  gladiátory, ninji, 
samuraji a rytíři – už teď je na co se těšit. 

Martina - TYMY

tymy připravilo závěr prázdnin 
u moře v italském caorle

Letošní ozdravný pobyt SVČ – TYMY za-
čal v  pátek 23. 8. na holešovském nádraží. Cí-
lem naší cesty bylo malebné starobylé městečko 
Caorle. Kemp Falconera nám poskytl vše, co 
jsme potřebovali – kompletně vybavené stany  
a karavany, českou kuchyni, čisté sociální zázemí 
a pláž v bezprostřední blízkosti ubytování. Moře 
bylo v tuto dobu již krásně vyhřáté, a tak si všichni, 
malí i velcí, užívali plnými doušky vodních 
radovánek. Obzvláště když se po noční bouřce 
objevily vlny! Kromě slunění, potápění, plavání, 
jsme si užívali také neopakovatelné atmosféry Ca-
orle. Večerní procházky centrem města, úzkými 
uličkami s romantickými zákoutími byly pro nás 
všechny zážitkem. 

Velmi lákavé byly cykloprojížďky okolo lagu-
ny s možností návštěvy malých rybářských vesni-

ček. Velkým zážitkem byl sobotní trh, na kterém 
se dalo koupit úplně všechno. V kempu jsme také 
strávili několik příjemných  večerů při kytaře s Jir-
kou a Edou ze skupiny Texas. Pěknou zábavou 
bylo také společné tvoření obrazu z mušliček, je-
hož výsledkem byl krásný velký kůň, který tak po 
nás zůstal na památku v kempu. 

Mgr. Jarmila Vaclachová

loučení 
s prázdninami 

Stejně jako každý rok, 
tak i ty letošní prázdniny 
měly svůj konec. Rozlou-
čit s  nimi jsme se přišli 
do holešovského zámku. 
Protože počasí nám moc 
nepřálo a zámecká za-
hrada byla rozbahněná, 
připravili jsme jednotlivá 
stanoviště pro děti pod 
střechou, některá v  arká-
dách, jiná v prvním patře 
zámku. Byli jsme rádi, že 
děti přišly, a mohly si tak 
vyzkoušet, co jim jednotli-

vá stanoviště nabídla. Ať už to byl orientační běh 
aj. sportovní aktivity, různé druhy deskových her, 
pro nejmenší pexeso, v rukodělných dílničkách si 
dívky, ale i kluci vyráběli knoflíky nebo hotovili 
přívěsky z korálků, při muzikohraní si mohli vy-
zkoušet zajímavé nástroje a chřestidla. Velký zá-
jem poutali naši tanečníci a děti si společně s nimi 
mohly zatančit různé typy moderních tanců. Do 
rytmu hudby si potom hned u vedlejšího stanoviš-
tě zaskákali na trampolínkách. Zajímavá byla také 
jóga pro děti nebo indiánské hry.

Snad každý si chviličku počkal a nechal si 
namalovat na obličej nějaký zajímavý obrázek 
kytiček, motýlů, zvířátek aj. motivů. Nechybě-
lo ani setkání s  našimi dobrovolníky, které letos 
zastupoval Tomáš ze Slovenska. Děti si s ním 
povídaly a dobře si rozuměli, i když měl pro ně 
připravená záludná slovíčka. Manželé Hutěčkovi, 
kteří za námi již tradičně jezdí se svou dílničkou, 
nám předvedli, jak se vyřezávají dřevěné hračky 
a ozdoby. 

Jana Češková



20 Holešovsko

sociální oBlast, FiRmy

Dnešní doba, stále více zaměřená na úspěch, 
výkon, krásu, mládí a zdraví, bohužel ke své ško-
dě, příliš zapomíná na slabé, handicapované mezi 
námi. A bohužel často nechceme slyšet ani vědět  
o těch nejpočetnějších z nich – o starých lidech, kteří 
ztrácejí síly a mnohdy se už jen stěží mohou o sebe 
postarat. Je to o to nespravedlivější a absurdnější, že 
takovými starými a slabými budeme nakonec všich-
ni, tedy resp. ti šťastnější z nás, kteří se stáří dožijí.

A naše současná společnost by zřejmě nemoh-
la existovat, kdyby neměla zařízení, která starším, 
částečně nemohoucím lidem, našim rodičům, pra-
rodičům, praprarodičům poskytují potřebnou péči 
a těm ZATÍM mladým, krásným a zdravým nesku-
tečně moc pomáhají a umožňují jim pracovat na 
svých úspěších. Jedno z takovýchto nejlepších zaří-
zení je Centrum pro seniory, příspěvková organiza-
ce města Holešova, jehož paneláková budova tvoří 
nijak sice krásnou, ale výraznou dominantu bývalé 
židovské čtvrti v našem městě. 

A protože v  posledních měsících došlo k  vý-
raznému rozšíření služeb Centra pro seniory (jinak 
též CpS, či po staru Domov důchodců) a probíhají 
zde celkem rozsáhlé stavební práce, zeptali jsme se 
ředitelky tohoto zařízení magistry Ivany Bozděcho-
vé na to, co centrum dělá a jaké jsou zde novin-
ky. Rozhovor probíhal ve dvou rovinách – když šlo  
o definování standardizovaných služeb, musela se 
paní ředitelka, usměvavá, mimořádně milá a při-
tom energií sršící dáma, držet předepsaných definic. 
Ale občas iniciátora tohoto rozhovoru, který ji zná 
od dětství (a moc si této známosti a doufá, že i jisté 
oblíbenosti považuje) velmi osobně usadila a „vrá-
tila do reálu“.

centrum pro seniory v Holešově rozšiřuje své služby
Takže: paní ředitelko, milá Ivano, jaké služ-

by nyní centrum poskytuje?
Centrum pro seniory, které v nynějších pro-

storách zahájilo svou činnost v roce 1978, posky-
tuje v současné době dvě pobytové služby - do-
mov pro seniory a odlehčovací služby. 

Posláním sociální služby domov pro senio-
ry je poskytování potřebné individuální podpory 
a péče seniorům, kteří pro trvalé změny svého 
zdravotního stavu potřebují pravidelnou pomoc 
jiné osoby. Rozsah podpory je závislý na individu-
álních potřebách uživatele, které vyplývají z jeho 
očekávání a plánování průběhu služby. Podpora 
musí zachovávat právo na svobodné rozhodování 
uživatele. Chceme umožnit těmto lidem žít dů-
stojným způsobem života v příjemném a klidném 
prostředí. 

Služba je určena seniorům, kteří mají sníže-
nou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, 
péči nelze zabezpečit členy rodiny ani jinou for-
mou sociálních služeb nebo umístění potřebují  
z jiných závažných důvodů. 

Služba není určena osobám, které mají sníže-
nou soběstačnost z důvodu chronického duševní-
ho onemocnění nebo v závislosti na návykových 
látkách, a osobám s Alzheimerovou demencí  
a ostatními typy demencí, s výjimkou osob trpí-
cích stařeckou demencí.

Kapacita je 178 lůžek. Služba je pobytová, 
poskytována nepřetržitě.

Posláním odlehčovací služby je pomoc 
rodinám a osobám, které se pravidelně starají  
o své blízké a kteří krátkodobě tuto péči nemohou 
zajistit. Poskytnutí potřebné individuální péče  
a podpory uživatelům sociální služby umožní 
pečujícím osobám zařídit si své osobní věci jako 
např. pobyt v nemocnici, v lázních nebo dovole-
nou v klidu a beze stresu s vědomím, že o jejich 
blízké je profesionálně postaráno. Chceme umož-
nit těmto lidem, aby při péči o své blízké měli také 
možnost odpočinku. 

Rozsah poskytovaných služeb a podpory je 
opět závislý na individuálních potřebách uživatele, 
které vyplývají z jeho očekávání a plánování prů-
běhu služby. Klademe důraz na zachování důstoj-
nosti a práva na svobodné rozhodování uživatele.

Služba je určena seniorům a osobám star-
ším 27 let s tělesným a zdravotním postižením, 
kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického nebo zdravotního postižení, o které 
je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním 
prostředí a péči nelze zabezpečit jinou formou so-
ciálních služeb. 

Služba není určena osobám, které mají sníže-
nou soběstačnost z důvodu chronického duševní-
ho onemocnění nebo v závislosti na návykových 
látkách, a osobám s Alzheimerovou demencí  
a ostatními typy demencí, s výjimkou osob trpících 
stařeckou demencí. Kapacita služby jsou 4 lůžka. 

Jak to popisuješ, tak tato služba je skvělá – 
umožňuje například zaměstnaným lidem užít si 
dovolenou bez obav o osud třeba málo pohyblivé-
ho rodiče. Ale těch lůžek je nějak málo!

A to by ses divil. Přesto, že je tato služba ne-
přetržitá, je využívána především v období dovo-

lených. Nejhorší na tom ale je, že podle naší sta-
tistiky ji využívají převážně lidé mimo náš region, 
tedy místní skoro vůbec!

Tak zatím je to úctyhodná aktivita. Ale prý 
připravujete něco nového. Co to je?

V posledních letech jsme zaznamenali zvý-
šený zájem o poskytování služby právě osobám  
s Alzheimerovou demencí nebo s těžkými for-
mami stařecké demence. Tito lidé potřebují vyšší 
míru odborné péče s důrazem na individuální po-
třeby jednotlivce. A jak jsem už říkala, s výjimkou 
osob trpících stařeckou demencí jsme nepřijímali 
stále početnější nemocné s Alzheimerem. Z toho-
to důvodu jsme v rámci komunitního plánování 
města Holešova i Zlínského kraje požádali o dopl-
nění našich služeb o zřízení domova se zvláštním 
režimem, který bude poskytovat těmto osobám 
specializované služby. V letošním roce jsme služ-
bu zaregistrovali a od 1. 1. 2014 zahájí provoz pod 
názvem KOPRETINA. Její kapacita je 26 lůžek, 
je to služba pobytová a bude poskytována rovněž 
nepřetržitě.

Posláním domova se zvláštním režimem 
KOPRETINA je poskytnout uživatelům služby 
potřebnou péči v  závislosti na jejich individuál-
ních potřebách a zároveň je podporovat v udržení 
jejich míry soběstačnosti. Služba je určena oso-
bám starším 50 let, které mají sníženou soběstač-
nost z důvodu stařecké demence, Alzheimerovy 
demence a ostatních typů demencí, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a péči 
nelze zabezpečit členy rodiny ani jinou formou 
sociálních služeb.

Hlavními zásadami jsou individuální plá-
nování služby dle potřeb a přání uživatele, bez-
pečnost uživatele, podpora soběstačnosti s cílem 
zachovat co nejdéle rozlišovací a komunikační 
schopnosti, respektování a úcta k člověku.

Toto je velmi záslužná činnost a jistě strašli-
vě náročná na veškerý personál. Ale kde vezmete 
těch 26 lůžek, centrum asi není nafukovací?

To není, ale standardní domov pro seniory 
je obsazen částečně osobami z  jiných regionů.  
A protože jsme zřízeni především pro občany Ho-
lešova a holešovského mikroregionu, omezíme 
počet našich klientů z jiných oblastí (a to zejména 
z těch, kde je dostatek kapacity obdobných zaříze-
ní) a ušetřený počet lůžek převedeme do domova 
se zvláštním režimem. Cílově bychom tedy měli 
mít 150 lůžek ve standardním domově pro seniory 
a oněch 26 lůžek v domově se zvláštním režimem.

Přejděme tedy k  současným stavebním ak-
tivitám, které v  Centru pro seniory probíhají.  
O co se jedná?

V těchto dnech je dokončována první část 
oprav, která byla zaměřena na odstranění nejzá-
važnějších nedostatků v protipožárním zabezpe-
čení objektu. 

V roce 2011 proběhla v CpS kontrola HZS na 
zabezpečení budovy proti požáru, která shledala 
závažné nedostatky a následně nařídila bezod-
kladné odstranění závad. Zastupitelé města proto 
schválili plán oprav a jejich financování. 

>>>
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>>>V první fázi byl vybudován nový eva-
kuační výtah a jeden ze stávajících výtahů byl 
rekonstruován tak, aby rovněž splňoval požadav-
ky kladené na evakuační výtahy. Současně byly 
osazeny protipožární dveře ke schodištím, takže 
vznikly dvě chráněné únikové cesty. 

Nevyhovující hydranty byly přemístěny  
a včetně přívodu vody jsou nové. Rovněž se praco-
valo na elektroinstalaci. Byl zakoupen a připojen 
dieslový agregát jako záložní zdroj při výpadku 
elektrické energie a vyměněn hlavní rozvaděč.

Vše probíhalo za plného provozu, takže se 
zaměstnanci i senioři museli vyrovnat se zvýše-
ným hlukem, prachem a ztíženými provozními 
podmínkami. Koordinace prací na opravách se 

zajištěním péče o seniory byla mnohdy velmi 
náročná. Přesto si myslím, že jsme vše zvládli ku 
prospěchu věci, za což patří poděkování jak firmě 
Rapos a jejím zaměstnancům, kteří nám vycházeli 
vstříc, tak zaměstnancům Centra pro seniory, kte-
ří i ve ztížených podmínkách zajistili potřebnou 
kvalitní péči našim klientům.

Nechci se rouhat, ale když tě poslouchám, 
mám pomalu už chuť přestěhovat se do vašeho 
zařízení. Ale vážně – co mají zájemci o poskytnu-
tí služeb centra dělat, aby se tam dostali?

Zájemci o poskytnutí služby v domově se 
zvláštním režimem si již nyní mohou podávat 
žádosti. Formuláře jsou k dispozici v Centru pro 

seniory nebo ke stažení na webových stránkách 
www.cpsholesov.cz. Pokud si zájemci či jejich 
rodinní příslušníci nejsou jisti, který druh služ-
by bude pro ně vhodnější, rádi každému v našem 
centru poradíme a poskytneme pomoc.

A na závěr – vzhledem ke změnám a rozšíření 
služeb, ke kterým v  Centru pro seniory dochází, 
pořádáme pro všechny zájemce den otevřených 
dveří. Všechny na něj srdečně zveme – bude se 
konat dne 9. 10. 2013 od 10 hodin do 16 hodin.  
K dispozici budou naši zaměstnanci, kteří všem 
rádi zodpoví jejich dotazy. Návštěvníci si budou 
moci prohlédnout společné prostory Centra pro 
seniory. 

Děkuji za rozhovor -kb-

Holešov – Za slunečného odpoledne 3. září 
si klienti Centra pro seniory Holešov (CpS), ale 
i pozvaní hosté společně zasoutěžili ve hře pé-
tangue. V  pořadí již 3. ročník tohoto mače se 
uskutečnil tradičně v parčíku před budovou CpS.  

turnaj seniorů cps Holešov v pétangue 
o pohár starosty města Holešova

Povzbudit seniory přišli společně i oba místosta-
rostové a nakonec si dali jednu společnou partičku 
i s vítězným družstvem. Do soutěže bylo zapsáno 
pět tříčlenných družstev, dvě čistě pánská - Indi-
áni a Bílí lvi, sestavená z domácích klientů. Další 

dvě družstva tvořily 
naopak pouze ženy, zá-
stupkyně holešovského 
klubu důchodců – Slu-
nečnice a Pomněnky. 
Poslední, páté druž-
stvo bylo smíšené a 
tvořil jej personál CpS 
a holešovský kaplan. 
Toto družstvo se jme-
novalo Rychlonožky. 
Jeho název ale moc ne-
korespondoval s  čer-
stvě vyvrtnutým kot-
níkem holešovského 
duchovního, kterého 
přivezli na invalidním 
vozíčku. I když působí 
v  holešovské farnosti 
teprve krátkou dobu, 
klienti CpS si jej určitě 

již nyní oblíbili, alespoň to bylo znát podle spoko-
jených výrazů při společných rozhovorech během 
hry. Rozhodčím soutěže byl Ondřej Solař a někdy 
měl s vyhodnocením opravdu velkou práci, pro-
tože výsledky byly velmi vyrovnané. Od ředitelky 
SpS Ivany Bozděchové jsme se dověděli, že hrá-
či pod vedením svých instruktorek sociální péče 
pilně trénovali v  rámci aktivizačních činností. 
V přestávkách si při tónech oblíbených dechovek 
všichni pochutnali na výborných domácích ovoc-
ných koláčích, které upekli kuchaři CpS, a tým 
sestřiček CpS dohlížel, aby nikomu z přítomných 
nic nechybělo. 

Vítězným družstvem se nakonec stali Bílí lvi. 
Členové prvních tří družstev si odnesli krásné po-
háry, které věnoval starosta města Pavel Svoboda, 
keramické medaile, které si vyrobili v keramické 
dílně, a čtvrtá a pátá medaile byla bramborová. 
Z úst někdy i velmi špatně se pohybujících hráčů 
občas v zápalu hry zazněly i gagy „Pepiku, neplaš 
se“ nebo „Skoč na ňu shora“, tak se přítomní i vel-
mi dobře pobavili. Ceny společně s  gratulacemi 
vítězům předali holešovští místostarostové a ředi-
telka CpS Ivana Bozděchová.              

JZ

milanu karolovi
K životnímu jubileu 
přeje celá rodina
mnoho zdraví, životní 
pohody, spokojenosti 
a další spoustu najetých 
kilometrů bez nehod.

sRdečné BlaHoPřání

Pálenice 
v cHomýži 

přijímá objednávky na pálení slivovice. 
Zájemci se mohou přihlásit každé úterý 
od 8.00 do 16.00 hod. Ostatní dny dle mé 
přítomnosti v pálenici. Tel.: 573 393 847; 
mob.: 777 977 719.
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ZO ČZS Holešov a MO ČSV pořádají ve dnech 20. 9.–22. 9 2013 od 9.00 
do 17.00 hodin výstavu ovoce a zeleniny a Medové dny v Domě zahrádkářů  
v Holešově na Dlažánkách. Návštěvníci zde kromě vystaveného ovoce a zeleni-
ny uvidí ukázky aranžování žákyněmi 1. ZŠ,  děti si mohou nazdobit perníčky, 
prohlédnout živé včelky v proskleném úlu. V pátek je připravena pro děti  MŠ  
a ZŠ ukázka moštování a vaření povidel s ochutnávkou. V tento den budeme 
mít také hosty z Horizontu   ze Zlína, kteří nabídnou výrobky svých klientů  
(z  centra postižených), svíčky a keramiku.  Během výstavy si mohou zájemci na-
koupit med, medovinu, včelařské a zahrádkářské potřeby. V sobotu bude po celý 
den probíhat promítání včelařské problematiky, v neděli pak ukázka fotek ze za-
hrádkářských výstav, soutěží a zájezdů.  Během nedělního dne bude při výstavě 
odborník, který zájemcům poradí s chorobami a škůdci  na zahrádce a ochranu 
proti nim. Vystavené produkty zahrádkářů se tentokrát předají právě klientům 
CSP, Horizont Zlín. Na všechny návštěvníky se těší zahrádkáři Holešov. 

Vlasta Čablová

výstava ovoce a zeleniny
medové dny

Český svaz chovatelů, Základní organizace  HOLEŠOV POŘÁDÁ 
ke 109. VÝROČÍ  vzniku 

soUtěžní výstavU kRálíků,  
HolUBů, dRůBeže a eXotů
VÝSTAVA SE KONÁ 5.–6. 10. 2013 V CHOVATELSKÉM AREÁLU 
v HOLEŠOVĚ, PLAČKOV 607.
VÝSTAVA JE OTEVŘENA: v sobotu od 12 h do 18 hodin
 v neděli  od   8 h do 16 hodin
Děti mají vstup zdarma.                

Přítomnost a působení 7. výsadkového pluku zvláštního určení, krycí 
název Vojenský útvar 7374, v Holešově a zejména neskutečně statečné, od-
vážné a čestné postoje jeho důstojníků, praporčíků a vojáků prezenční služby 
v srpnových událostech roku 1968 představují jednu z nejlepších kapitol his-
torie našeho města, na kterou můžeme být právem hrdí. Protože 7. výsadkový 
pluk mimořádně ovlivnil Holešov a naopak  rozhodující část jeho existence 
v letech 1961–1969 je svázána s naším městem, jako přirozené se jeví připo-
menout působení této elitní jednotky  v Holešově při příležitosti 45. výročí 
srpnové okupace našich zemí sovětskými vojsky. 

Díky aktivitě Městského kulturního střediska – Městského muzea 
a galerie v  Holešově a Klubu výsadkových veteránů Holešov se podařilo 
v prostorách holešovského zámku uskutečnit mimořádně zajímavou výsta-
vu, dokumentující na spoustě unikátních exponátů, zajištěných z větší části 
členy Klubu výsadkových veteránů, vznik, činnost, výzbroj, výstroj, aktivity  
a nakonec i likvidaci 7. výsadkového pluku zvláštního určení v Holešově. Ve 
čtvrtek 22. srpna 2013 se konala vernisáž této skvělé výstavy za hojné účasti 
veteránů, představitelů města Holešova i veřejnosti. Vernisáží prováděl ředitel 
Městského kulturního střediska Mgr. Pavel Chmelík za MKS a za veterány je-
jich tiskový mluvčí kpt. JUDr. Pavel Chmelík. Vernisáž zahájil starosta města 
Holešova Pavel Svoboda, který vzpomenul skvělou a hrdinskou unikátní roli 
pluku v srpnových dnech a připomenul význam výstavy, která by měla nejen 
připomínat tuto vypjatou dobu pamětníkům, ale především ukázat těm, kteří 
srpnovou okupaci nezažili – dětem a mladým lidem, jaká byla tehdy doba  
a jaké bylo hrdinství vojáků 7. výsadkového pluku. 

Dále vystoupil vzácný host, plk. Ing. Jiří Dufek, náčelník štábu 7. výsad-
kového pluku v Holešově, který připomenul nejen statečnost svých vojáků za 
srpnové okupace, ale i přátelství jednotky s obyvateli města během celé doby 
dislokace pluku v Holešově. Předal rovněž správci muzea a kurátorovi výsta-
vy Mgr. Ondřeji Machálkovi faksimilie dvou vzácných dokumentů z historie  
7. výsadkového pluku. Mgr. O. Machálek potom objasnil způsob přípravy vý-
stavy a její skladbu. Za vojáky pluku nakonec pronesl zdravici a několik osob-
ních vzpomínek v zastoupení předsedy Klubu výsadkových veteránů Holešov 
kpt. Dušana Hrice tiskový mluvčí klubu kpt. JUDr. Pavel Chmelík. 

A když si potom okouzlení návštěvníci prohlíželi skvělou výstavu a zají-
mavé exponáty, řekl mi kpt. JUDr. Chmelík na zvídavé otázky: „Tehdy, v os-
mašedesátém, to bylo naše morální vítězství. V boji jsme okupanty vyzbroje-
né tanky a těžkou technikou přemoci nemohli, i když by s námi neměli vůbec 
lehkou práci, ale postavili jsme se jim, obrazně řečeno, s noži proti tankům  
a ustáli jsme to, neuhnuli jsme a oni do kasáren neprojeli. A tato situace mne 
utvrzuje v přesvědčení, že jak je z mnoha historických případů ve 20. století 
známo, pokud český voják smí a může bojovat, potom bojuje skvěle!“ Víc 
k tomu už nelze dodat.

-kb-

výstava o 7. výsadkovém 
pluku zvláštního určení 
v Holešově
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Na kandidátce ČSSD do předčasných parlamentních voleb jste nejvý-
še umístěným kandidátem za okres Kroměříž (Kroměřížsko). jaké z toho 
máte pocity? 

Vzhledem k tomu, že do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR kandi-
duji poprvé, cítím hlavně velkou zodpovědnost. V současné době žijeme ve 
státě, kde řada věcí nefunguje tak, jak by měla. A budu velmi rád, pokud se 
ČSSD v případě volebního vítězství bude dařit to nefunkční měnit k lepšímu 
a já se na tom budu moci podílet. 

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny PčR 2013 
Rozhovor s ing. ludvíkem Urbanem

jaké jsou vaše předpoklady k tomu, 
abyste mohl dobře vykonávat funkci po-
slance ČR? 

Podle mého názoru je důležité, aby 
každý, kdo kandiduje do Poslanecké sně-
movny, měl zkušenosti z komunální nebo 
krajské politiky a v politice se orientoval. 
Já osobně jsem od roku 2006 zastupitelem 
města Holešova a od roku 2008 zastupitelem 
Zlínského kraje. K tomu jsem ještě vykoná-
val a vykonávám funkce, které vyplývají z 
účasti v těchto zastupitelstvech – jsem člen 
Rady města Holešova, byl jsem předsedou 
Finančního výboru Zastupitelstva města 

Holešova, nyní jsem předsedou Dopravního výboru Zastupitelstva Zlínského 
kraje. V těchto funkcích se dlouhodobě zabývám rozpočty města nebo kraje 
a také spoluvytvářím krajskou dopravní koncepci. Všechny zkušenosti a po-
znatky získané z práce v těchto orgánech mi budou, v případě mého zvolení, 
rozhodně k užitku. 

Pokud dostanete důvěru voličů a budete zvolen do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR, na které oblasti nebo problémy byste se chtěl za-
měřit? 

Protože se celý život pohybuji v oblasti dopravy a jsem absolventem vy-
soké školy dopravní, určitě bych se soustředil právě na tuto oblast. Podílel 
jsem se na výstavbě a modernizaci železničních koridorů a nádraží význam-
ných dopravních uzlů (Hulín, Otrokovice, Staré Město u Uherského Hradi-
ště) i na modernizaci výpravní budovy železniční stanice u nás v Holešově. 
Mám nemalý podíl na obnově železničního vozového parku v regionální 
dopravě, včetně zavedení nových vlakových souprav „REGIOSHARK“, které 
byly jako první v republice zavedeny na železniční trati vedoucí přes Holešov. 
Mám zkušenosti i z oblasti silniční dopravy - v Zastupitelstvu města Holešova 
i v Dopravním výboru Zastupitelstva Zlínského kraje jsme se spolupodíleli na 
přípravě a realizaci jihovýchodního obchvatu Holešova a výstavbě rychlostní 
komunikace R49. Ta má napojit průmyslovou zónu v Holešově na dálnici D1 
a dále pokračovat směrem na Fryšták a Slovensko. 

Do aktivit poslance by měla být ale zahrnuta i celá řada dalších oblas-
tí, které budou vyžadovat aktivní přístup. Musíme řešit problémy, které se  
u nás během sedmi let vlády pravice nashromáždily. Týká se to oblasti škol-
ství, zdravotnictví, zemědělství a životního prostředí. Nesmíme také zapomí-
nat na skutečnost, že jsme příhraniční kraj a z toho vyplývají určité regionální 
rozdíly ať už v zaměstnanosti, dostupnosti klíčových veřejných služeb, nebo 
financování měst a obcí. 

-red-

UPozoRnění
Ve dnech 30. 9.–5. 10. 2013 proběhne 
v  prádelně Novosady 1244 Holešov se-
zónní čištění kožených oděvů a výrobků 
z přírodních usní. 

Ne, nebojte se, naše město nebylo cílem úto-
ku speciálních jednotek. I když, na druhou stra-
nu... V pátek 23. srpna se skutečně po Holešově 
pohybovalo několik stovek mužů v červených 
baretech na hlavách, většinou dokonce v unifor-
mách s výsadkářskými odznaky. U příležitosti 45. 
výročí sovětské okupace Československa se konalo 
setkání členů Klubu výsadkových veteránů Hole-
šov, sdružujícího bývalé příslušníky – důstojníky, 
praporčíky i vojáky prezenční služby - 7. výsad-
kového pluku zvláštního určení, krycí název VÚ 
7374. Elitní jednotky, vybudované v Holešově  
v roce 1961 po vzoru britských commandos – SAS 
a amerických rangers, která používala po jejich 
vzoru červené barety a která představovala nejen 
v celé československé armádě, ale i ve vojscích 
celé tehdejší Varšavské smlouvy zcela výjimečnou, 

červené barety obsadily Holešov
špičkovou sílu, která se jediná vyrovnala svým vý-
cvikem a výzbrojí obdobným jednotkách západ-
ních armád. Jednotky, která se jako jediná během 
srpnové okupace postavila neohroženě ruské pře-
sile, vyzbrojené tanky, a nejen že Rusy nepustila do 
holešovských kasáren a neposkytla jim přes namí-
řené kanóny žádnou podporu, ale naopak vytvoři-
la v hostýnských horách utajený odřad, připrave-
ný k bojovým akcím na záchranu vedení státu i k 
boji proti okupantům. Za tento statečný postoj byl  
v roce 1969 holešovský výsadkářský pluk zlikvido-
ván, rozpuštěn a jeho příslušníci, označení za na-
cionalisty a revizionisty, řadu let pronásledováni.

Na činnost 7. výsadkového praporu navázal 
po roce 1989 Klub výsadkových veteránů Holešov, 
sdružující bývalé vojáky pluku. Slavnostní páteční 
setkání bylo zahájeno v 11 hodin dopoledne ná-

stupem členů klubu na shromaždišti jeho bývalých 
kasáren, nyní Vyšší policejní školy a Střední poli-
cejní školy Ministerstva vnitra ČR. Více než 200 
mužů v červených baretech, vyrovnaných v útvaru 
na bývalém „cvičáku“, sice už v obličejích pozna-
menal věk – vždyť většině z nich se blíží sedmde-
sátka nebo už ji překročili.  >>>
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>>> Ale pořád na nich byla vidět houževnatost, 
tvrdost, odolnost – jistě by každý z nich byl ještě 
teď schopen třeba absolutně potichu nožem zabít 
několik podstatně mladších protivníků – skvěle 
naučené dovednosti se prostě nezapomínají. Při 
pohledu na nastoupené příslušníky pluku autorovi 
těchto řádek vytanula zasutá vzpomínka z dětství 
– ve dny, následující po ruské okupaci, byli všich-
ni unavení z neustále projíždějících kolon ruské 
techniky, ze všudypřítomných ruských vojáků 
– špinavých, zarostlých, v uniformách připomí-
najících dlouho používané a neprané montérky,  
z jejich arogantních důstojníků s obrovskými čepi-
cemi, připomínajícími šlehačkové dorty. Úplným 
protikladem byly občasné výjezdy lehkého kolo-
vého obrněného auta či „džípu“ s několikamet-
rovou anténou. Zastavovaly u tehdejší radnice na 
náměstí či před úřadovnou VB v dnešním bistru 
Labužník. Vždy z nich vyskočili štíhlí, urostlí mlá-
denci ve slušivých uniformách, s červenými bare-
ty a s úsměvem na rtech, odborně zajistili prostor 
kolem a jejich stejně tak pěkní důstojníci, lišící se 

od vojínů jen výložkami, šli dovnitř 
něco projednávat. Nejednou sklidili 
od kolemjdoucích potlesk, ale přede-
vším všem přinášeli naději, že nejsme 
tak strašně bezmocní, že máme svoji 
armádu, která už na první pohled vy-
soce převyšuje okupantskou chamraď.

Ale vraťme se na shromaždiště v 
bývalých kasárnách. Celou akci mo-
deroval (a členům klubu velel) tiskový 
mluvčí klubu kpt. v záloze JUDr. Pavel 
Chmelík. Před tribunu nastoupili pra-
porečníci se zástavami – se zástavami 
7. výsadkového pluku i Klubu výsad-
kových veteránů Holešov. Jako první 
pozdravil přítomné starosta města 
Holešova Pavel Svoboda. Vzpomenul 
slavnou existenci 7. výsadkového plu-

ku, jeho mimořádné hrdinství během ruské okupa-
ce a potřebu objasňovat tuto kapitolu historie naše-
ho města dětem a mládeži, kteří si již události roku 
1968 nepamatují. 

Jako druhý vystoupil ředitel Vyšší policejní 
školy a střední policejní školy MV ČR v Holešo-
vě plukovník Ing. Jiří Dvořák, hostitel celé akce. 
Přihlásil se k hrdé tradici 7. výsadkového pluku  
a přislíbil i nadále podporu činnosti klubu. 

Po něm pozdravil bývalé výsadkáře hejt-
man Zlínského kraje, podplukovník v záloze  
MVDr. Stanislav Mišák, který přijal osobní záštitu 
nad tímto setkáním a dlouhodobě podporuje čin-
nost Klubu výsadkových veteránů. Ocenil statečné 
postoje výsadkářů, význam boje za svobodu – od 
dob světové války, německé okupace až po dnešní 

Počasí nám přálo. V  týdnu od 22. července 
svítilo hodně sluníčko, ale nám mezi stromy u 
Hájenky v  Zámeckém parku bylo příjemně. Od 
rána do pozdního odpoledne jsme měli nabitý 
program. Hráli jsme zajímavé hry, které nás za-
vedly do různých koutů světa. Nejoblíbenější byl 
„Laser“, při kterém Marťa s  Pájou točily a vlnily 
dlouhým lanem a my jsme museli proběhnout, 
prolézt či proskočit jako tajní agenti tak, aby se 
nás lano nijak nedotklo. Při aktivitě „Pohádko-
vá honička“ jsme proletěli všechny známé české 

skřítkovské připomenutí příměstského tábora na Hájence
pohádky. Jako vědci z Antarktidy jsme vyráběli 
konstrukci pro záchranu živočišného druhu, po-
užili jsme jenom přírodní materiály jako větvič-
ky, trávu a mech. Zkusili jsme i indiánský skalní 
golf, který se hraje v týmech, v přírodě a s větvemi 
místo holí. Ten opravdový golf nás čekal v Žopech 
na našem velkém celodenním výletě, kdy jsme se 
po cestě zastavili na výbornou točenou zmrzlinu 
v Dobroticích. 

Velkou zábavou pro nás bylo pozorovat život 
v rybníčku a na potoce u Hájenky, strávili jsme tam 

spoustu času, pouštěli po proudu lodičky z  kůry  
a čekali, čí loďka propluje jako první pod ka-
menným mostem. Ohromným zážitkem pro nás  
i rodiče bylo minilanové centrum, hlavně „výtah“ 
do šestimetorové výšky, který Marťa vymyslela 
a sestrojila. Relaxací pro nás potom byla páteč-
ní projížď ka na loďce po zámeckém trojzubci  
a střelba z luku. Památkou na tento báječně strá-
vený týden je tričko, které jsme si sami vyzdobili 
savováním. 

Za tým Pavlína Javoříková, Skřítek, o. s.

dny, kdy pořád ještě z různých stran hrozí našemu 
státu a národu nebezpečí.

Náčelník štábu 7. výsadkového pluku plk. v. v. 
Ing. Jiří Dufek vzpomenul nejen statečných po-
stojů všech příslušníků pluku v oněch srpnových 
dnech, ale i následující likvidaci pluku a opomíjení 
jeho významu pro vznik speciálních jednotek v ČR 
současnou historiografií.

A nakonec pozdravil přítomné plk. v. v. An-
ton Múdry, předseda Klubu výsadkových veterá-
nů Slovenské republiky, rovněž bývalý příslušník  
7. výsadkového pluku v Holešově, který zdůraznil, 
že nikdy nerozlišoval mezi českými a slovenskými 
vojáky a jednotkami a že pro něj vždy budou vý-
sadkáři českoslovenští! 

Po slovenské a české hymně odpochodova-
la čestná stráž se zástavami a členové klubu byli 
pozváni na společenské odpoledne v  interná-
tu policejní školy. Po skončení nástupu vyhlásil 
předseda Klubu výsadkových veteránů kapitán v. 
v. Dušan Hric v prostorách policejní školy rozkaz, 
kterým byli oceněni medailí plk. J. Valčíka, první 
vojenskou medailí, zřízenou krajem, tedy Radou 
Zlínského kraje, osobnosti jako hejtman pplk. v. 
z. MVDr. Mišák, velitel krajského vojenského ve-
litelství plk. gšt. Ing. Henner, plk. v. v. Ing. Dufek, 
plk. Ing. Dvořák, kpt. v. v. Hric, představitelé pros-
tějovských speciálních jednotek, které navazují ve 
své činnosti na 7. výsadkový pluk, a další. 

Setkání výsadkových veteránů, sledované 
celostátními médii, bylo opravdu důstojnou akcí, 
potvrzující stále trvající aktivitu bývalých výsad-
kářů, které naše město přijalo za své a na jejichž 
hrdinství a statečnost je oprávněně hrdé!       -kb-
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Holešov – Dobrotice (JZ) – Na pěchotní 
střelnici VPŠ a SPŠ Holešov v  Dobroticích pro-
běhlo 24. srpna Mistrovství ČR ve sportovní střel-
bě velkorážní libovolnou a standardní puškou na 
mizivé cíle do 300 metrů. V rámci Českého stře-
leckého svazu se jeho organizace opět po dvou 
letech ujali členové Střeleckého klubu policie Ho-
lešov, a střelci si tak mohli po loňských téměř bo-
jových podmínkách polní střelnice užít komfortu 
střeleckých stolů a krytého střeliště. To společně 
s celodenním téměř bezvětrným počasím dávalo 
dobré podmínky ke skvělým výkonům. Ty se také 
dostavily v podobě překonání hned pěti rekordů 
ČR.  Dík za uspořádání a záštitu nad mistrovstvím 
patří hejtmanovi Zlínského kraje MVDr. Stani-
slavu Mišákovi a jeho statutárnímu náměstkovi 
Ing. Jaroslavu Drozdovi. Za holešovskou radnici 
závodníky pozdravil a popřál mnoho sportovních 
úspěchů místostarosta Bc. Jaroslav Chmelař. Sou-
těže se zúčastnilo 70 střelců z celé České republi-
ky. Na palebnou čáru se do boje o mistrovský titul 
v  disciplíně libovolná puška položilo čtyřicet tři 
mužů, v  samostatné kategorii šest žen a do spo-
lečné soutěže družstev se přihlásilo čtrnáct dvojic. 
V  jednotné kategorii ve standardní pušce starto-

mistrovství čR 2013 velkorážní puškou na mizivé cíle
vala s  dvaceti muži jedna 
žena a utkalo se osm dvo-
jic. V  kategorii libovolná 
puška zvítězil Petr Škorpil 
výkonem 453 body a tím 
o 12 bodů zvýšil hodnotu 
českého rekordu.  V ženách 
zvítězila a mistrovský titul 
se 432 body získala Magda-
léna Milcová z  SSK Placy. 
V  soutěži dvojic byla jed-
notná kategorie a v novém 
českém rekordu výkonem 
870 bodů zvítězila dvoji-
ce Pavel Staněk a Martin 
Heinz za OSS SKP Holešov. 
V  disciplíně standardní 
puška, kde se vedoucí po-
zice během závodu nejvíce 
měnily, si nakonec vítězství a mistrovský titul za 
427 bodů odnesl Martin Heinz. V soutěži dvojic 
libovolná puška a s  nástřelem 843 body společ-
ně zvítězili Petr Škorpil a David Novotný z  SSK 
Choceň. Hodnotu českého rekordu zvedli o pa-
desát dva bodů. Soutěž se díky dobré organizaci 

podařilo ukončit v jednom dnu. Poslední výstřely 
padaly již za soumraku, a tudíž i vyhlášení vítězů 
proběhlo až po setmění. Mistrovské soutěže měly 
tentokrát vysokou úroveň, což dokládá pětice do-
sažených rekordů, které se budou jen těžko pře-
konávat. 

Rozpis kopané
PODZIM 2013 TERMÍNOVÁ LISTINA MUŽI B

KOLO DEN DATUM ČAS SOUPEŘI HŘIŠTĚ ODJEZD

1. NE 11. 08. 2013 16.30 Kostelec B – SFK ELKO HOLEŠOV 15.00  Všetuly

2. NE 18. 08. 2013 16.30 Zahnašovice – SFK ELKO HOLEŠOV 15.30  Všetuly

3. NE 25. 08. 2013 10.15 SFK ELKO HOLEŠOV – Rajnochovice  Všetuly

4. NE 01. 09. 2013 15.00 Prusinovice – SFK ELKO HOLEŠOV 14.00  Všetuly

5. NE 08. 09. 2013 10.15 SFK ELKO HOLEŠOV – Rymice  Všetuly

6. NE 15. 09. 2013 16.00 Komárno – Osíčko – SFK ELKO HOLEŠOV  14.45  Všetuly

7. NE 22. 09. 2013 10.15 SFK ELKO HOLEŠOV – Chvalčov  Všetuly

8. NE 29. 09. 2013 15.30 Tučapy – SFK ELKO HOLEŠOV   14.30 Všetuly

9. NE 06. 10. 2013 10.15 SFK ELKO HOLEŠOV – Hlinsko p. H.  Všetuly

10. NE 13. 10. 2013 10.15 SFK ELKO HOLEŠOV – Kostelec B  Všetuly

11. NE 20. 10. 2013 10.15 SFK ELKO HOLEŠOV – Zahnašovice  Všetuly

12. NE 27. 10. 2013 14.00 Rajnochovice – SFK ELKO HOLEŠOV 12.45  Všetuly

Holešovské hopsání 2013
Letošní rok byla činnost kynologického klubu v Holešově ztížena sta-

vebními pracemi, neboť přes celý areál bylo vedeno potrubí pro nový obchvat. 
Nakonec vše dobře dopadlo a v sobotu 17. srpna 2013 proběhl 6. ročník ne-
oficiálních závodů v agility Holešovské hopsání o pohár místostarosty města. 
Na start se tak postavili pejsci  různých ras a velikostí, kteří byli rozděleni 
na začátečníky a pokročilé. Každý tým tak mohl ukázat své umění ve dvou 
parkúrech jump a open, které se odlišovaly výběrem a množstvím překážek. 

Holešov velmi dobře reprezentovali: Šárka Grešová s  Jenny, Petra  
Češková s Bellou a Bessy, Simona Zelinová s Betinkou, Zdeněk Charvát s An-
gel, Alena Charvátová s Arankou, Luděk Cuták s Carrou, Veronika Vargová 
s Efrey, Intimity, Texi a  Crashem. 

Na stupních vítězů z holešovských týmů stáli: Alena Charvátová 1. mís-
to, Zdeněk Charvát 2. a 3. místo, Petra Češková 1. a 2. místo, Veronika Var-
gová 1., 2. a 2x 3. místo.  Absolutním vítězem a pohár místostarosty vyhrála 
v  kategorii začátečníků Leona Hubáčková s  Hedou a kategorii pokročilých 
domácí závodnice Petra Češková s Bessy. Děkujeme sponzorům městu Ho-
lešov a značce krmiva CALIBRA, díky kterým si závodníci odnesli hodnotné 
ceny. 
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sFk elko Holešov B 
- sokol Rymice 8:0 (4:0)
góly: Hlobil Václav 4, Marek Samuel, Petrskovský Tomáš, Kadlčík Jan, Kuchár 
Daniel
sestava Holešova: Sedláček, Petrskovský, Tkadlčík, Kadlčík, Sedlařík, Servus, 
Vaculík, Vedra, Hlobil, Kuchár, Křepelka
střídali: Duda, Marek S., Bakalík

Po nepříliš vydařené jarní části sezony 2012/2013 došlo v týmu Holešov-
ských holek k podstatné obměně hráčského kádru, kdy se po zkušené Kovaří-
kové rozhodly klub opustit i další hráčky - Mrázková, Šebestová a Houdková. 
Vedení klubu se rozhodlo řešit situaci vybudováním nového družstva, vyšlo 
vstříc požadavku realizačního týmu a přihlásilo se pro sezonu 2013/2014 do 
Moravskoslezské divize žen. V  této soutěži by mělo být na tvorbu nového 
týmu a změnu herního projevu přece jen více prostoru než v náročné 2. Mo-
ravské ženské fotbalové lize.

Vzhledem k  časnému ukončení předchozího ročníku zahájil tým 
letní přípravu již od začátku července a do soustředění se podařilo do-
plnit tým o mladé a perspektivní hráčky –Adélu Jaškovou ze Sokola Hus-
lenky, Gabrielu Mikešovou ze Sokola Hovězí a Pavlínu Přikrylovou z Kro-
měříže. Po dlouhém zranění se vrátila Alena Šustová a po doléčení úrazu 
se do přípravy zapojila i Pavlína Gulánová. Plánovaného letního soustředě-
ní se zúčastnilo celkem šestnáct hráček. Místem pro přípravu byla zvolena 
nedaleká Rusava, kde družstvo nalezlo velmi kvalitní ubytování a stravování 
v příjemném prostředí penzionu Čecher. K tréninku využíval tým náročný 
terén okolních kopců a kvalitně připravené hřiště SK Rusava. V rámci re-
generace využívaly hráčky i místní koupaliště. Během čtyř dnů absolvovala 
děvčata pět kondičních tréninků v přírodě a čtyři herní tréninky na hřišti. 
Příprava byla zpracována náročně a mimořádně horké letní počasí ji učinilo 
ještě těžší. Přesto hráčky splnily všechny postupné cíle a při tvrdé práci se vy-
tvořil dobrý a stmelený kolektiv, když zkušené jádro týmu šlo příkladem v ná-
ročnosti a kvalitě plnění zadaných úkolů. Závěrem soustředění bylo sehrání 

letní příprava Fk Holešovské holky
přípravného zápasu s hráčkami Hanácké Slavie Kroměříž, který se uskutečnil 
na krásném trávníku Sokola Těšnovice.

Letní soustředění splnilo svůj cíl a lze ho považovat za velmi vydaře-
né. Poděkování patří všem, kteří se na jeho realizaci podíleli, zejména našim 
sponzorům, personálu penzionu Čecher, vedení SK Rusava a TJ Těšnovice. 
V neposlední řadě všem hráčkám za poctivý přístup a odvedené výkony.

Do zahájení soutěže se holešovská děvčata utkají ještě s týmy Valašského 
Meziříčí a Napajedel. Tréninky budou probíhat na stadionu Míru v Holešově, 
a to v pondělí a pátek vždy od 16.30 hod. Děvčata mající zájem o kopanou se 
mohou k tréninkům kdykoliv připojit!

MUDr. Slavomír Bednář

SFK ELKO Holešov - Tj Návojná 
5:2 (3:1)

Další utkání na vítězné 
vlně. Ve 3. minutě našel David 
Kováč ve skrumáži před brankou 
Honzu Zapletala a ten svým prv-
ním gólem v této sezóně zvýšil 
naše sebevědomí. Hosté sice po 
čase vyrovnali a měli chvílemi i 
územní převahu, ale svou letošní 
fantastickou produktivitu proká-
zalo naše mužstvo, když David 
Kováč po úniku po pravé straně 
našel před brankou volného Ond-
ru Vedru a ten se v takových situ-
acích nemýlí - 2:1. Další nádher-
nou akci předvedl Daniel Horák, 
který zvýšil na 3:1. Tak skončil i 
první poločas. Ve druhém polo-
čase hra pokračovala ve stejném 
tempu. Hostům se sice podařilo 
snížit, ale definitivní tečku ob-
staral Dušan Chovanec v závěru 

sFk elko Holešov dorost
utkání. Je potřeba vyzvednout výborný výkon Dana Matušky, Dušana Chovance, 
Honzy Zapletala a v útoku neúnavného Romana Holíka a Daniela Horáka. Po-
chvalu ovšem zaslouží i zbytek týmu včetně střídajících hráčů. Góly Holešova dá-
vali: Jan Zapletal, Ondřej Vedra, Roman Holík, David Kováč a Dušan Chovanec.

Pavel Kováč 
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Nádherné počasí první zářiové soboty pod-
malovalo konání vrcholné akce parkurových 
závodů ve Zlínském kraji – Pohár Moravsko-
-Slovenského partnerství Holešov. V nádherném 
prostředí zámeckého parku se pod záštitou hejt-
mana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka 
uskutečnilo setkání špičkových parkurových koní 
a jezdců z Moravy a Slovenska, které zorganizoval 
jezdecký klub AZAVERO. 

Soutěž sestávala ze čtyř závodů – ve stupni 
ZM (do 90 cm překážek) to byla Cena primátora 
statutárního města Přerova, ve stupni Z (do 100 cm 
překážek) Cena Kooperativy pojišťovny a.s. – me-
moriál Jaroslava Bayera a dále Cena primátora 
statutárního města Zlín a VIII. ročník Ceny sta-
rosty města Holešova Pavla Svobody – IV. ročník 
Poháru Moravsko-Slovenského partnerství. Více 
než stovka soutěžících dvojic – koní a jezdců – 
celý den dokazovala nádheru tohoto sportu. 

Znakem dnešní doby je, že většina závodníků 
(a i vítězů) byly dívky a mladé ženy. Přitom parku-
rové skákání vzniklo jako sport důstojníků britské 
kavalerie a do roku 1945 to byl skoro výhradně 
vojenský sport – řady disciplín se mohli dokon-
ce i na olympijských hrách účastnit výhradně ar-
mádní jezdci. I autor těchto řádků si vzpomíná na 
televizní přenosy v dětství, kdy většina závodníků 
parkuru byli skutečně důstojníci v krásných jez-
deckých uniformách, kteří před porotou hrdě sa-
lutovali. Ostatně teprve v roce 1974 bylo umožně-
no ženám závodit v parkurovém skákání společně 
s muži – a nyní ženy tento sport ovládly a pořádně 
to mužům natřely!

svátek koní v zámeckém parku

Holešov (JZ) – Řadu jubilujících dárců krve rozšířila další Holešovan-
ka, paní Mgr. Lenka Pániková. Svoji krev bezplatně darovala v kroměřížské 
transfuzní stanici již padesátkrát. Za mimořádný a příkladný postoj jí za 
všechny představitele města poděkoval místostarosta Mgr. Rudolf Seifert.  
Z jeho rukou pak Pániková převzalana na holešovské radnici 29. 8. Pamětní 
list města Holešova, který jí po zásluze udělila rada města. Protože výše jme-
novaná dáma vykonává již řadu let učitelské povolání, týkala se další nefor-
mální debata právě tohoto tématu. 

vedení města si váží 
morálních činů 
svých spoluobčanů  

Zámecká zahrada dala poháru onen ná-
dech šlechtického prostředí, které ostatně jezdec-
ké sporty přímo vyžadují, dokreslily jej i krásné 
mladé dámy v širokých kloboucích pastelových 
barev, které zdobily VIP stan. Závodníky a or-
ganizátory této úspěšné akce osobně podpořili 
hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, 
starosta města Holešova Pavel Svoboda, poslanec 

Josef Smýkal a místostarosta Mgr. Rudolf Seifert. 
Skvělé pohoštění zajištěné firmou JOSPO potom 
udělalo chutnou tečku na podařeným sportovním 
dnem nádherných koní, žen, počasí, přírody a úh-
ledných jezdců a hlavně jezdkyň ve slušivých ang-
lických jezdeckých úborech. No prostě pastva pro 
oči i ostatní smysly!

-kb-
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▶  30. 9.  – 4. 10.  Humanitární sbírka 
 šatstva – pořádá Charita Holešov.  
 Prostory Českého zahrádkářského svazu 
 v Holešově na Dlažánkách, vždy mezi 

8.00 – 16.00 hod. 
▶  3.  – 5. 10.  Pohár mistrů evropských 

zemí v minigolfu – Areál miniaturgolfu 
Holešov. Začátky vždy od 8.00 hod.  

▶  5.  – 6. 10.  Soutěžní výstava králíků, 
holubů, drůbeže a exotů. Výstava je 
otevřena v sobotu 12.00 – 18.00 hod.  

 a v neděli 8.00 – 16.00 hod. 
▶  10.  – 12. 10.  Holešovění – festival 
 muziky, divadla, literatury, bubnování 
 a výtvarné tvorby, pořádá MKS Holešov
▶  11. 10.  Clarinet Factory a Petr Nikl 

– hudebně – vizuální koncert  čtyř kla-
rinetistů a výtvarníka, součást festivalu 
MUSICA HOLEŠOV 2013.  Zámek 
Holešov, začátek 19.30 hodin, vstupné 
190,-/120,- Kč

▶  15. 10.  Divadelní pohádka pro děti 
„O princezně, Luciášovi a makových 
buchtách“.  Sál Kina Svět, začátek 

 v 10.00 hodin, vstupné 40,-/60,- Kč 
▶  20. 10.  Loutková pohádka „Kašpárek 
 a Růženka Šípková“. Kinoklub Kina Svět, 

začátek v 15.00 hodin
▶  25. 10.  Martina Janková a Collegium 

1704 – arie z Mozartovýh oper 
 v přednesu hvězdné sólistky světových 

operních scén – součást festivalu MUSI-
CA HOLEŠOV 2013.  Zámek Holešov, 
začátek v 19.30 hodin, vstupné 290,-
/390,-/450,- Kč

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

Julia Mařáka. Zámek Holešov. Vstupné 
40 Kč; snížené 20 Kč

▶  24. 7.  – 27. 10.  VÚ 7374 – 7.  Výsad-
kový pluk zvláštního určení v Holešově 
(1961 – 1969), zámek Holešov.

▶  12. 9.  – 27. 10.  Letní iluze 2013 
 – XI.  ročník - tradiční výroční a souhrnná 

výstava obrazů, grafik, plastik, užitého 
umění a fotografií výtvarníků 

 z Holešovska v 1.  patře zámku Holešov
▶  17. 9.  – 29. 11.  Rudolf Janovský, život, 

dílo a odkaz – výstava u příležitosti 
 140 let od narození čestného občana 

Holešova, vlastivědného badatele, sbě-
ratele, archeologa a ředitele Spořitelny 
města Holešova.  Studovna knihovny. 

Po obchvatu Holešova se začalo 
jezdit o dva měsíce dříve

Holešov – Zkrátit původně plánovaný termín 
objížďky mezi Holešovem a Dobroticemi o dva 
měsíce se podařilo zhotoviteli stavby jihovýchod-
ního obchvatu Holešova. Motoristé totiž začali po 
novém obchvatu jezdit v obou směrech už v pátek 
30. srpna. Zahájení provozu předcházela mimořád-
ná prohlídka stavby, která se uskutečnila ve čtvrtek, 
29. srpna ve 13 hodin za přítomnosti investorů, 
zástupců dodavatelských firem, hostů z Krajské-
ho úřadu Zlín, vedení města Holešova a poprvé si 
obchvat přišli projet i zájemci z řad veřejnosti. Ke 
své prezentaci využila tuto akci Strana svobodných 
občanů, která sem vyslala své zástupce s transpa-
renty s nápisy např. „Když stříhání, tak pro všech-
ny, pořízeno z peněz daňových poplatníků“. Jejich 
projev spolu se stříháním pásky si přítomní v klidu 
vyslechli, ale průběh akce to nijak nenarušilo. 

„Zhotovitel vyšel vstříc našemu požadavku  
a uvede obchvat do zkušebního provozu o dva mě-
síce dříve, než se původně plánovalo. Pro motoristy  
i pro obyvatele obcí, přes které vedly objízdné trasy, 
je to jistě příznivá zpráva. Jsme rádi, že se obchvat 
podaří zprůjezdnit ještě před začátkem nového škol-
ního roku,“ řekl Bronislav Malý, ředitel Ředitelství 
silnic Zlínského kraje, které je investorem stavby.

Jihovýchodní obchvat Holešova, který je 
označen jako silnice II/490, propojuje silnici 
II/438, která směřuje do Holešova od Bystřice 
pod Hostýnem s okružní křižovatkou na okraji 
holešovské průmyslové zóny a silnicí směřující 
do Zlína. Jde o zcela novou silnici, postavenou na 
„zelené louce“. Je dlouhá 3,8 kilometru. Obchvat 
je tvořen dvěma jízdními pruhy. Celková šířka ko-
munikace včetně krajnic činí 9,5 metru. Součástí 
obchvatu je i nadjezd přes železniční trať s násypy 
o výšce až 8 metrů nad okolním terénem.

Obchvat vyloučí z centra Holešova tranzitní 
dopravu ve směru Zlín – Bystřice pod Hostýnem. 
Ještě výraznějšího efektu bude dosaženo po do-
končení rychlostní komunikace R49 v úseku Hu-
lín – Holešov, kdy bude vyloučena ze středu města 
i tranzitní doprava ve směru Hulín – Bystřice pod 
Hostýnem.

V době zkušebního provozu ještě není ote-
vřena spojnice z obchvatu do ulice Partyzánské  
v Holešově. Osobní automobily ve směru od Dob-

rotic, směřující do Holešova, jezdí po obchvatu 
až na křižovatku se silnicí, která vede od obce 
Žopy, a po ní sjíždí po ulici Bezručově do centra 
města. Nákladní automobily používají až silnici 
od obce Přílepy a vjíždí do Holešova po ulici 
Osvobození.

Plný provoz s otevřením sjezdu do Party-
zánské ulice bude umožněn na přelomu října 
a listopadu 2013. Dílčí dokončovací a terénní 
práce budou na stavbě obchvatu pokračovat až 
do jara 2014.

„Hned po zprovoznění obchvatu usku-
tečníme podrobnější prohlídku dosavadních 
objízdných tras a ještě před zimou vyspravíme 
vážnější poruchy. V rozpočtu stavby obchva-
tu se na tyto nezbytné opravy objízdných tras 
počítalo s částkou asi 4 miliony korun,“ dodal 
Bronislav Malý. 

Smluvní cena za celou stavbu obchvatu 
činí 291,6 milionu korun. Ze 75 % je spolufi-
nancována z evropských fondů v rámci Regio-
nálního operačního programu Střední Morava. 
Jde o největší investiční stavbu v historii Ředi-
telství silnic Zlínského kraje. 

S využitím tiskové zprávy Ředitelství silnic 
Zlínského kraje 

zpracovala Jana Zapletalová


