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ÚVODNÍK

VÁŽENÍ
SPOLUOBČANÉ,

Holešov – Svou první oficiální návštěvu Zlínského kraje uskutečnil premiér České republiky
Bohuslav Sobotka v pondělí 7. dubna. Společně
s ním navštívila náš kraj první místopředsedkyně
Senátu Parlamentu ČR Alena Gajdůšková. Návštěvu se rozhodl zahájit ve strategické průmyslové
zóně (SPZ) Holešov. V areálu SPZ jej v 9 hodin
přivítal hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák
společně se starostou města Holešova Pavlem Svo-

bodou a místostarostou Jaroslavem Chmelařem.
Poté byl seznámen se současným stavem SPZ.
Tu vybudoval Zlínský kraj s podporou státu za
1,7 miliardy korun. Od roku 2009 má kompletní
základní technickou a dopravní infrastrukturu.
Průběžně se pracuje na dalších menších infrastrukturních stavbách, které mají zpřístupnit zónu
i menším investorům.
Pokračování na str. 3 >>>
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tento úvodník, který
mi v našem měsíčníku Holešovsko vymezuje určitý prostor, mi umožňuje, abych
Vás informoval ve věcné rovině
o aktuálních tématech, která si z mého
pohledu zaslouží určité zdůraznění,
protože se bezprostředně týkají Holešova
a života nás, kteří zde žijeme. Vždy se
snažím, aby argumentace byla objektivní,
vyloženě informativního charakteru
a pokud možno bez emociálního postoje
k dané problematice.
Tentokrát si však neodpustím určitý osobní pohled a reakci na to, co v posledních
dnech mediálně prezentuje vůči vedení
města a jeho konání zastupitel města Pavel
Karhan. Na úvod chci zdůraznit, že mě
velmi mrzí, že se musím snížit k tomuto
způsobu komunikace, ale osobní rovina
napadání, pomluv a nepravd ze strany
pana Karhana mě k tomu nutí. Protože
tzv. zásada „mlčet znamená souhlasit“,
by mohla vést ke zkreslené informovanosti
veřejnosti a to mi připadá poněkud nefér.
Pan zastupitel nás a mne osobně v poslední
době velmi nevybíravým způsobem obvinil z několika pochybení, což by v obecné
rovině nebyl vůbec žádný problém, protože
každá věcná kritika a i opačný názor na věc
je zcela legitimní a mnohdy i v konečném
řešení pozitivní.
Pokračování na str. 3 >>>

►

V. Mezinárodní festival MUSICA HOLEŠOV 2014
pod záštitou starosty města Holešova Pavla Svobody
Večer písní
Holešov (JZ) - Jarní koncertní řadu hudebního festivalu MUSICA, který je letos ještě podtržen
Rokem české hudby, zahájil úvodní koncert s ná-

zvem Večer písní. Konal se v podvečer 27. března
ve velkém sále zámku. Za klavírního doprovodu
Karla Košárka zazněly v téměř dvouhodinovém
programu písně Brahmse, Mahlera, Dvořáka a
Janáčka v podání mezzosopranistky Národního

divadla v Praze Michaely Kapustové a Romana Janála - baryton - rovněž člena souboru Národního
divadla v Praze. Pozvánky na další koncerty, které se uskuteční v rámci festivalu Musica, najdete
v programu MKS Holešov.

Tomáš Kočko se svým orchestrem okořenil
festival Musica
Holešov (JZ)- Tomáš Kočko přišel, zazpíval a publikum okouzlil (obzvlášť
dámskou část), když vystoupil se svojí kapelou a cimbálovou muzikou Grande
Moravia v holešovském New Drive Clubu. Koncert se konal 1. dubna a byl
druhým vysoce kvalitním pořadem letošního mezinárodního festivalu Musica. Písničkář Tomáš Kočko vstoupil do povědomí širší veřejnosti recitálem,
ve kterém uvedl zhudebněnou poezii Ladislava Nezdařila - básníka píšícího
v dialektu beskydských horalů. Tato tvorba je stále podstatnou částí jeho repertoáru, který uvádí v hudební formaci „Tomáš Kočko & ORCHESTR“. Pro
Tomáše Kočka je dále charakteristická ohlasová tvorba inspirovaná zbojnickou
tematikou (o beskydském zbojníkovi Ondrášovi) a osobité úpravy tradičních
moravských písní. Jejich žánr se nedá přesně vymezit, čerpá vyjma zmíněné
inspirace moravskou, potažmo beskydskou kulturou a pověstmi z nesčetných
hudebních žánrů, ať již jde o klasický folk nebo ethno, občas jeho tvorba vzdáleně připomíná některé východoevropské neofolkové formace. Výjimkou však
není ani občasné inspirace klasickými rockovými rytmy, ale i například jazzem.
Hudebník, skladatel a moderátor Tomáš Kočko se spolu se svým kolektivem
a repertoárem mimo moravských tradic často věnuje minulosti pohanské,
hlavně slovanské. Vokální i instrumentální obsazení je velmi rozmanité.
Hudební soubor tvoří pět muzikantů s Tomášem Kočkem v čele, který kromě
toho hraje na akustickou kytaru, mandolínu a hudební nástroj zvaný „koncovka“. Dále dvě ženy, z nichž Helena Vyvozilová (Macháčková) hraje na zobcové
flétny, housle cimbál a „dvojačku“, zatímco Libuška Černá na violu, housle,
a též má na starosti ženský vokál. Pavel Bongo Plch - perkuse, cimbál, vokály;
Kamil „Medvěd“ Tománek - kontrabas, vokály; Stanislav Pliska - bicí, perkuse.
Jsou dvojnásobnými držiteli ceny Anděl za album roku. Jejich album
Poplór bodovalo v prestižní TOP 20 Europian World Music Charts, album
Do kamene tesané aneb Ondráš se stalo předobrazem polského divadelního představení Ondraszek - pan Łysej Góry... Se svou muzikou inspirovanou
tradiční moravskou hudbou objíždějí Evropu od Ruska až po Irsko, hrají na
festivalech folklórních, folkových, rockových i metalových.
Diskografie – CD
Horní chlapci (Indies, 1999), Do kamene tesané aneb Ondráš (Indies,
2000), Hodovnice (Indies, 2001), Sadné zrno (TKA, 2002), Do tanca! (Indies,
2003), Poplór (Indies, 2006), Koleda (Indies, 2009), Godula (Indies, 2011),
Cestou na jih (Indies, 2012)
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MĚSTO, MĚSTSKÝ ÚŘAD

Premiér Sobotka slíbil podporu rozvoji holešovské
strategické průmyslové zóny a její brzké napojení
na R49
>>> Pokračování ze str. 1
Problémem ale je, že až na malé výjimky zeje
dodnes prázdnotou a pro její další rozvoj chybí
nezbytné napojení na rychlostní komunikaci R49.
Premiér se chce co nejdříve sejít s ministrem dopravy a projednat možnosti urychlené realizace
této stavby. V současné době má Ministerstvo dopravy na stavbu R49 vyčleněnu zhruba jednu miliardu korun včetně prostředků z evropských fondů.
„Rozklad R49 totiž ležel na Ministerstvu dopravy
snad pět let a prášilo se na něj. Nečinnost minulých vlád způsobila mnoho problémů,“ sdělil premiér při setkání. Dle jeho názoru by R 49 však už

neměla být silnicí někde na okraji země, a tedy i zájmu. Za důležitý tah ji považuje i Evropská komise.
Prioritou by měla být komunikace Hulín–Fryšták.
„Po aktuálním zrušení stavebního povolení R49
předpokládám, že Ministerstvo dopravy přijde
s návrhem, jak zahájit práce alespoň v některých
částech tohoto úseku. Myslím, že tato zóna má
stále perspektivu a vláda je připravena ji pomoci
propagovat,“ prohlásil Sobotka. „Problémem zóny
je i to, že o ní koluje spousta fám a mýtů. Chybou
také bylo, že byl některým skupinám přiznán statut účastníka řízení. Potom jsme svědky toho, že
všechno trvá déle než pětiletka,“ připomenul hejt-

man Zlínského kraje. Tomu by měl v budoucnu
zabránit zákon o liniových stavbách, který již léta
platí v okolních zemích. Zamezuje tak nekonečným odvoláním určitých skupin. Ministr dopravy
Antonín Prachař potvrdil před pár dny názor rozkladové komise ministerstva a zrušil stavební povolení R49. Vše se tak vrací na začátek. Nyní začne
nové stavební řízení a ŘSD se bude snažit získat
i nové a tentokrát nenapadnutelné stavební rozhodnutí. Paradoxně to však může celé stavbě prospět. Některé z ekologických organizací totiž už
předem proklamovaly, že na dříve potvrzené stavební povolení podají žalobu.
JZ

Rezidenční bydlení „Na Vyhlídce“
v Bořenovské ulici
Na konci března se uskutečnilo slavnostní
otevření první části bytového komplexu, pracovně
nazývaného Na Vyhlídce, v Bořenovské ulici v Holešově a současně dny otevřených dveří v tomto rezidenčním bydlení. Prostory bývalé drůbeží farmy,
chátrajícího komplexu, označovaného jako „brownfield“, byly oživeny novou stavbou uzavřeného prostoru dvou bytových domů, tvořících moderní resort. Na tomto projektu se podílí investor Developer
Group, s. r. o., realitní kancelář RS Zvonek s. r. o.,
financující bankovní dům UniCredit Bank Express Holešov a město Holešov, které bude prosazovat
vybudování chodníků a veřejného osvětlení k přístupu nových obyvatel tohoto bytového komplexu
do centra města. Realizace a hlavně obsazení nově

postavených bytů přispěje k udržení a nárůstu počtu obyvatel města a ke zlepšení jeho vybavenosti.
Budovaný areál – resort je zabezpečen pevným plotem, elektronicky řízenými vjezdovými
vraty a v budoucnu i elektronickým poplachovým
a kamerovým systémem. Uvnitř areálu bude dostatek zpevněných ploch pro parkování, plochy
zeleně se stromy i dětské hřiště. Kromě bytů bude
v resortu i objekt občanské vybavenosti, kde se plánuje ordinace lékaře, obchody, kadeřnictví i další
služby. Celkem je v areálu 66 bytů, 19 garáží a 5
dvojgaráží, byty jsou ve velikostech 1 + kk, 2 + kk
a 3 + kk. I když dny otevřených dveří za velkého zájmu veřejnosti již proběhly, je stále možné
dojednat individuální prohlídku nabízených bytů

Výherní hrací přístroje
v Holešově
V návaznosti na současnou veřejnou diskuzi týkající se stavu tzv. „hazardu“ na území města Holešova zveřejňujeme faktická čísla k počtu
výherních hracích přístrojů (VHP) povolených
městem Holešov v hernách a provozovnách se
zvláštním režimem, a to v průběhu několika předchozích let.
Rok 2010 64 ks VHP
15 heren + 1 provozovna se zvl. režimem
Rok 2011 41 ks VHP
11 heren + 1 provozovna se zvl. režimem
Rok 2012 34 ks VHP
7 heren + 1 provozovna se zvl. režimem
Rok 2013 23 ks VHP
9 heren + 1 provozovna se zvl. režimem
Výherní hrací přístroje byly provozovány
převážně v hernách, do kterých zákon zakazuje

Duben 2014

vstup osob mladších 18 let a současně je provozovatelem v každé herně ustanovena osoba odpovědná za dodržování tohoto zákazu. S vývojem
doby došlo také ke zvýšení kulturnosti prostředí
heren.
Ministerstvo financí chystá změnu zákona
o loteriích a jiných podobných hrách. Hodlá díky
tomu získat zhruba 716 miliónů korun navíc.
Uzákonit a řádně zdanit se má internetové sázení
a změní se sazby daní u jednotlivých typů her. Ministerstvo plánuje vybudovat elitní kontrolní tým,
který by dohlížel nad některými druhy hazardu,
dohlížel na kasina a další technická zařízení.
Pro zajímavost dále uvádíme, že na území
města Holešova je nyní povoleno 21 sázkových
kanceláří (provozovny s terminály Sportky, Sazky,
apod.), které jsou jednou ze součástí tzv. „ hazardu“.

v realitní kanceláři RS Zvonek s.r.o. na nám. Dr. E.
Beneše č. p. 44, stejně tak je možné získat informace o hypotékách i o spotřebitelském financování
vybavení domácností, případně tyto druhy financování přímo dohodnout na pobočce UniCredit
Bank Express na náměstí Dr. E. Beneše č. p. 37.
Přejeme resortu „Na Vyhlídce“, aby se stal
novou krásnou součástí města Holešova a přispěl
ke zvýšení kvality bydlení a života v našem městě!
-red-

ÚVODNÍK
>>> Pokračování ze str. 1
A v politice, obzvláště opoziční, téměř vždy na
místě. Bohužel, v případě kolegy Karhana se však
rovina věcnosti, serióznosti a slušnosti překlápí do
roviny pomluv, lží a účelové manipulace se skupinami méně informované veřejnosti.
O to více jsou tyto skutečnosti zarážející, že
p. Karhan, který se již několik volebních období
jako zastupitel i místostarosta na stavu věcí veřejných aktivně podílel, se nechal zvolit za předsedu místní organizace KDU-ČSL a dlouhodobě se
prezentuje jako silně věřící katolík. Nabízí se zamyšlení: „Jsou taková konání morálně slučitelná
u jedné a též osoby?“...
Vážení čtenáři Holešovska, dovolte mi, prosím, abych Vám všem touto cestou popřál ničím
nerušené a příjemné svátky velikonoční a hodně
příjemných zážitků v právě se probouzejícím jaru.
Pavel Svoboda
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Količínští hodnotili a připravují se na letošní rok
Také v Količíně proběhla veřejná schůze
osadního výboru a zástupců města s místními
obyvateli. Z místního sedmičlenného osadního
výboru se kromě jednoho účastnili 25. března
všichni členové a z Holešova přijali pozvání jak
starosta Pavel Svoboda, tak oba místostarostové
Rudolf Seifert a Jaroslav Chmelař. Z důvodů právě se dokončující kanalizace byl přizván i Milan
Roubalík z odboru investic MěÚ, na kterého byly
kladeny dotazy ohledně dokončené kanalizace
a s tím spojené úpravy terénu a možností při řešení problémů.
V úvodu předseda osadního výboru Radovan Kaňa přivítal občany a představitele města.
Poté představil plán činnosti na rok 2014, kde
mezi hlavní patří dosazení zeleně v parčíku u zvonice. Dále pak dle dostupných financí bude pro-

vedena výsadba podél cesty k zadnímu prutníku
od Hliníku. Zmínil, že byl podán návrh na odbor
životního prostředí na kontrolu stromů kvůli stáří a bezpečnosti v prostorách sportovního areálu
a v zahradě staré školky za hasičskou zbrojnicí.
Velkým trnem v oku je neuspokojivé provedení
pročištění potoka za zahradami, které se provádělo předminulý rok. Tento problém byl nově otevřen a postoupen k řešení. Proběhne odstranění
autobusové zastávky a výstavba nové, dále pak realizace nových uvítacích cedulí do Količína.
Hlavním úkolem tohoto roku je přestavba
a dokončení prací a úprav v objektu bývalé mateřské školy a zahradě. Do již započatého budování
dětského hřiště přibudou další atrakce pro děti
a cílem je jeho dokončení. V budově již funguje
posilovna a v tomto roce proběhne její rozšíření
a rekonstrukce sociálního zařízení. V dalších místnostech je uvažováno o zbudování
místnosti pro matky s dětmi nebo pro provádění zájmových činností.
Pan Kaňa také hovořil o možnosti doplnění dopravních značek v obci a obrací se
tímto na občany na jejich podněty. Závěrem
poděkoval obyvatelům za aktivní přístup
a sboru dobrovolných hasičů za spolupráci ať už při organizaci různých akcí, nebo
při brigádách. Pozval také občany na oslavy
70. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů, které proběhnou v červnu.
Poté předal slovo starostovi P. Svobodovi, který pohovořil o plánech města. Hovořil o investici kanalizace Tučapy–Količín, o revitalizaci ulic v Holešově, o opravě

koupaliště, o opravě bývalé SOŠ v ul. Pivovarská,
o zbudování nového parkoviště vedle kina Svět
a úpravě územního plánu.
Do diskuze se přidal R. Seifert, který hovořil
o opravě centra pro seniory a opravě krytého bazénu, dále J. Chmelař hovořil o začátku výstavby
R49 na podzim roku 2014 a využití průmyslové
zóny v Holešově a o omezení průtahu Dobrotic.
Dále uvedl, že v novém územním plánu se počítá
se stavebními místy od křižovatky směrem ke stavebnímu bazaru.
Následoval prostor pro dotazy občanů, které
se týkaly jak kanalizace, tak dalších podstatných
věcí, jako je např. již zmiňovaná rychlostní silnice
R49, chybějící informační cedulky na parkovacích
automatech o SMS placení parkovného v Holešově. Dále se hovořilo o možnosti používání
parkovacích hodin do automobilů. Byl vznesen
dotaz také k cyklostezce na úklid a poškození povrchu, kdy R. Seifert odpověděl, že jde o jednání
s vlastníky pozemků a ti by měli po sobě uklidit.
V zimních měsících není cyklostezka v plánu
zimní údržby a pouze v kalamitním stavu ji mohou technické služby protáhnout. Dále hovořil
o zbudování osvětlení cyklostezky v oblasti kolonky. Další dotaz se týkal možnosti zprůjezdnění
cesty přes Alexovice, na což reagoval J. Chmelař,
že nelze řešit, protože je to v kompetenci obce Třebětice a po vybudování R49 bude cesta zaslepena.
Po jednání R. Kaňa poděkoval za účast i dotazy
a návrhy. Informace o Količíně a dění v něm jsou
na www.kolicin.webzdarma.cz, kde se nachází
i rozpis kulturních akcí na tento rok.
J. Z.

Hlavním tématem skládka Bystřice
Kurovice – Na posledním setkání zástupců
Mikroregionu Holešovsko se hovořilo především
o vztahu obcí Holešovska k podmínkám skladování odpadů na skládce v Bystřici pod Hostýnem.
Tuto skládku vystavěly a finančně se spolupodílely
na jejím zřízení a pak i provozu obce Holešovska,
Bystřicka, Dřevohosticka a některé další počátkem 90. let minulého století. Za dobu provozu

ještě byly nuceny hradit ztrátu a následně vytvořit
firmu ASDA, která nyní skládku provozuje.
Podle vyjádření starostů našeho regionu
a poznatků města Holešova jsou již podmínky skladování v Bystřici pro nás nevýhodné a také stanovy skládky neřeší některé problémy, které mohou
vzniknout ve vztahu k dalšímu podnikání uvedené
organizace. Z tohoto důvodu se starostové našeho

regionu 2. dubna setkali na jednání v Kurovicích
a domlouvali se na postupu při jednání valné hromady skládky (proběhla 16. 4.). O dalších souvisejících věcech budeme informovat v příštích vydáních novin. Skládkování a likvidace odpadů totiž
prochází vývojem a o dalším provázání s bystřickou skládkou je třeba minimálně diskutovat.
R. Seifert

Mezi krajem oceněnými pedagogy i Mgr. Jan Urban
Uherský Brod – Podobně jako město Holešov oceňují kvalitní a oblíbené pedagogy i další
instituce a zřizovatelé. Tak proběhl 26. března ve
sloupovém sále Muzea Jana Amose Komenského
v Uherském Brodě již třináctý ročník Ocenění pedagogických pracovníků Zlínského kraje za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu
a vzdělávání mladé generace. Holešov a náš region
reprezentoval a za svou dlouholetou pedagogickou práci byl oceněn Mgr. Jan Urban, středoškolský učitel Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov.
Ocenění pedagogové převzali z rukou hejtmana S. Mišáka a dalších představitelů kraje pamětní listy a medaile. Na základě výzvy k předkládání návrhů bylo v termínu do 12. února na
Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zl. kraje evidováno celkem 63 návrhů na ocenění. Radě Zlínského kraje byl předložen seznam
dvaceti pedagogických pracovníků navržených k
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převzetí ocenění, který navrhla výběrová komise
jmenovaná radou kraje.
Město Holešov si váží práce všech pedagogů
i nepedagogických pracovníků škol
na svém území, a proto také představitelé města poděkovali za účasti ředitele holešovského gymnázia
PaedDr. Zdeňka Janalíka profesoru
Janu Urbanovi za dlouholetou kvalitní pedagogickou i výchovnou práci.
Setkání proběhlo v prostorách radnice města 1. dubna. Jan Urban je statutárním zástupcem ředitele ústavu
a vyučuje na gymnáziu jazyky, především milovanou francouzštinu.
Školství je v našem městě
a v kraji na vysoké úrovni a k tomu
přispívá i holešovské gymnázium,
jehož je Jan Urban dlouholetým

pedagogem. Z toho důvodu si zaslouží i poděkování a ocenění města Holešova.
Rudolf Seifert

Holešovsko

Od poloviny dubna i víkendový úklid města
Holešov – Každoročně se město Holešov
a některé jeho organizace zapojují v rámci dobré
spolupráce s úřadem práce do využívání programu
veřejně prospěšných prací (VPP). Podobně je tomu
i v letošním roce, kdy samotné město plánuje zaměstnat tímto způsoben až dvacet pět osob a další
Technické služby Holešov (TS) a Městské kulturní
středisko (MKS). Po úvodních jednáních a „výběrových pohovorech“ od 14. dubna nastoupí pod
městem dvacet pracovníků, osm zaměstnají TS
a šest MKS. Budou především upravovat veřejná
prostranství, pomáhat při úpravě zeleně jak ve městě, tak i v zámeckém parku a na dalších místech.
Smysl mají VPP pro všechny tři zainteresované strany. Samotným osobám zajistí alespoň
minimální pravidelný příjem, městu prospějí tyto
práce při úpravě veřejných ploch a úřad práce zajišťuje svým klientům alespoň základní zaměstnání a vede je k udržování pracovních návyků. Pracovníky VPP má ve městě na starosti personální
oddělení a odbor životního prostředí MěÚ, který
jim také přiděluje práci.

Úklid přes víkendy od Velikonoc
Ke zvýšení pořádku ve městě po
pátečních a sobotních večerech a nocích by mělo přispět opatření města,
které zajistí, že v ranních hodinách
po předešlých nocích bude proveden úklid středu města (náměstí, ul.
Masarykova, Smetanovy sady a část
Palackého – popřípadě další místa).
Tento základní úklid zajistí město
svými silami a za dohledu městské
policie a bude spočívat především
v úklidu odpadků. Často se totiž setkáváme o víkendu s tím, že v některých lokalitách jsou po nočních párty
poházeny odpadky, porozbíjeno sklo
a podobně. První víkendový úklid
proběhne o Velikonocích, tedy ve
všechny tři velikonoční dny.
Dalším opatřením vedoucím k zajištění pořádku je využívání mobilních kamer městskou
policií (uvedeno na jiném místě). Někdy se totiž

až divíme, co se může v některých místech města
po noci objevit.
Rudolf Seifert

Některé investiční práce zahájeny
Holešov - S příchodem jarních dnů město
zahájilo některé stavební práce. Oprava koupaliště
je v plném proudu a obyvatelé Kráčin, Novosad
a ul. Dukelská si jistě povšimli slibované opravy
parkoviště v ulici Družby (před 3. ZŠ). Tyto práce proběhly během druhého a třetího dubnového
týdne a výraznou měrou pomohou řešit kvalit-

ní parkování a především bezpečnost nejen dětí
v této lokalitě. Celkovou rekonstrukci provedla
firma Strabag v hodnotě necelých čtyři sta tisíc korun. Další investice - úprava ploch pro parkování
v areálu školy - by měla proběhnout následovně.
Návštěvníky zámku sice trochu v minulých
dvou týdnech obtěžoval zhoršený průchod přes
hlavní vchod, ale v dnešních dnech
jsou vstup a průjezd do zámku zcela
funkční a opravené. Město Holešov
jako investor po dohodě s památkáři nechalo vydláždit průjezd dřevěnými kostkami. Ty se do podobných
prostor vkládaly pro své schopnosti
tlumit rázy i hluk v komunikačně
zatížených místech. Touto sice již
drobnou investicí byla zakončena
oprava nádvoří a vnitřku zámku.
Nyní bude třeba zaměřit se v případě zisku finančních prostředků na
venkovní podobu zámku, opravu
mostu i venkovní části střechy.
Obyvatele centra pro seniory
stále znepokojuje příprava na cel-

kovou opravu tohoto zařízení. Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. V dohledných
dnech tedy práce nebudou zahájeny, ale předpokládá se, že k nim dojde od letních měsíců. Je třeba
říci, že město a především pracovníci CpS a dodavatelská firma - bude to mít v podmínkách - udělají vše pro to, aby práce proběhly co nejšetrněji pro
obyvatele a co nejméně narušovaly jejich pobyt.
R. Seifert

Veselé Velikonoce
Vážení spoluobčané, přejeme Vám požehnané a veselé prožití velikonočních
svátků a mnoho radosti, spokojenosti
a pozitivních myšlenek v krásných jarních dnech.
Srdečně
Pavel Svoboda, starosta
Rudolf Seifert, místostarosta
Jaroslav Chmelař, místostarosta

Nový bikerský pohár „Král Hostýnek“
Holešovsko – Na Holešovsku a Hostýnsku
probíhaji čtyři krásné a hojně obsazené i navštěvované závody horských kol. V kalendáři je vždy
první Rohálovská padesátka (letos 26. 4.), následuje král maratonů Bikemaraton ČS Drásal (5. 7.),
počátkem srpna se jede nejmladší závod v našem
regionu Hostýnská padesátka (letos 2. ročník)
a následně po dvou týdnech již také tradiční
Rusavská padesátka. A právě spojení těchto čtyř
závodů vede všechny pořádající letos k novému
vyhlášení titulu „Král Hostýnek“.
Podmínkou je samozřejmě účast ve všech
čtyřech závodech a co nejlepší umístění. Systém
bodování je trošku složitější pro stanovení významu toho kterého závodu, ale pro naše bikery se

Duben 2014

jistě jedná o velmi zajímavou výzvu. Proto nezapomeňte startovat už na „Rohálovce“.

jehož trať bude 180 kilometrů. Takže se máme opět
na co 5. července těšit.
R. Seifert

Další novinky Drásala
Kromě propojení bikerských závodů
v našem regionu ve společný titul je další novinkou ve spojení s Bikemaratonem
Drásal skutečnost, že od letošního – 21.
ročníku – je v hlavním realizačním týmu
kromě Jaroslava Bachnera a Jaromíra Ondrušáka několikanásobný vítěz Drásala
a asi nejznámější biker na Holešovsku
Ondra Fojtík se svým bratrem. A třetí novinkou určenou pro fajnšmekry je docela
nový závod – ultrazávod – „Obr Drásal“,
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5. řádná schůze Rady města Holešova, která se konala
dne 11. března 2014, mimo jiné
I rozhodla na základě doporučení hodnoticí komise
o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku
„Rekonstrukce venkovního bazénu v Areálu zdraví
v Holešově“ o uchazečích v tomto pořadí: 1. CENTROPROJEKT GROUP, a. s., Zlín, Štefánikova 167; 2. BAZENSERVIS, s. r. o., Týniště nad Orlicí, Čapkova 538
II pověřila starostu města Pavla Svobodu uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem č. 1.
společností CENTROPROJEKT GROUP, a. s., Zlín,
Štefánikova 167, IČ 01643541; Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít smlouvu nebo neposkytne-li
k uzavření smlouvy řádnou součinnost v termínu do
15 dnů, pověřila starostu města uzavřením smlouvy
s dalším uchazečem ve vybraném pořadí;
vzala na vědomí informaci tajemníka městského
úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova ze
dne 25. února 2014;
doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit výkup pozemku p. č. 1919/4 v k. ú. Holešov
o výměře 10 m2, oddělený geometrickým plánem
č. 1749-94/2012 z pozemku p. č. 1919 v k. ú. Holešov, v souvislosti se stavbou jihovýchodního obchvatu Holešova za cenu 100 Kč/m2;
schválila vnitřní směrnici k vyhlášce č. 220/2013
o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek „Schvalování
účetních závěrek zřízených příspěv. organizací“.
I schválila příspěvkovým organizacím: 1. Základní
škola Holešov; 2. Základní škola Holešov; 3. Základ-

ní škola Holešov; Mateřská škola Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž; Mateřská škola Holešov,
Grohova 1392, okres Kroměříž; Mateřská škola Sluníčko, Holešov; Středisko volného času, příspěvková
organizace; Ústřední školní jídelna Holešov; Městské
kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace;
Centrum pro seniory Holešov, příspěvková organizace rozpis finančního plánu na rok 2014 včetně
plánu odpisů majetku dle předloženého návrhu.
II stanovila závazné ukazatele: 1) dodržení čerpání
nákladů podle syntetických účtů a 2) dodržení čerpání fondů;
neschválila žádost Marka Pšenky a Petra Juřeny
o vybudování „Fitness hřiště“ pro mládež na pozemku p. č. 772/19, k. ú. Holešov, vlastním nákladem.
I projednala přijatou petici č. 1/2014 proti vybudování parkoviště u domu č. p. 1220 a 1223 v ul.
Havlíčkova v Holešově v rámci revitalizace sídliště
Novosady a petici č. 2/2014 za zachování hospodaření na Kozrálově.
II pověřila starostu města svolat jednání s petičními
výbory;
přerušila projednávání zprávy týkající se pověření starosty města jednáním směřujícím k vyřešení
otázky vlastnictví vodního náhonu v Holešově;
rozhodla o udělení „Pamětních listů v deskách“
pracovníkům holešovských škol a školských zařízení: Mgr. Jitce Logajové, Mgr. Boženě Sklenářové, Mgr. Jiřině Kučerové, Mgr. Rudolfu Fuksovi, Drahomíře Morkusové, Bc. Ivetě Dvořákové,

Mgr. Kateřině Nedbalové, Blaženě Olšové, Ivě Galdové, Aleně Gábové, Janě Ševčíkové, Janě Češkové a
Miroslavu Kollerovi u příležitosti Dne učitelů 2014;
I schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace
ve výši 3.000 Kč Středisku volného času, příspěvková organizace, IČ 75088606, Holešov, Sokolská 70,
na podporu akce „Holešovský talent 2014“, která se
uskuteční dne 14. 3. 2014; 5.000 Kč Spolku přátel
hradu Lukova, IČ 49158295, Lukov, Hradská 280,
na podporu výstavy k 400. výročí smrti Lukrecie
Nekšové z Landeka a 380. výročí smrti jejího manžela Albrechta z Valdštejna, která se uskuteční v roce
2014. 3.000 Kč Sboru Jednoty bratrské v Holešově,
IČ 47930098, Holešov, Nerudova 320, na podporu
volnočasových aktivit v lokalitě Bořenovská ulice.
3.000 Kč Mysliveckému sdružení Hradisko Dobrotice na činnost s dětmi z MŠ Dobrotice a Žopy. 5.000
Kč Sportovnímu klubu policie Holešov, IČ 47933852,
na uspořádání florbalového turnaje „Falkon cup“
dne 5. 4. 2014. Finanční částky budou čerpány
z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova.
II neschválila žádost o finanční podporu na provoz Farní charitě Litoměřice z důvodu nedostatku
finančních prostředků a zájmu podporovat místní
sdružení a spolky;
projednala a vzala na vědomí souhrn usnesení komisí rady města za období únor/2014;
schválila úpravu výše platu ředitelům příspěvkových organizací města k 1. 4. 2014 dle předloženého
návrhu.

6. řádná schůze Rady města Holešova, která se konala
dne 25. března 2014, mimo jiné
vzala na vědomí nformaci tajemníka městského
úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova ze
dne 11. března 2014;
schválila servisní smlouvu o pravidelných prohlídkách náhradního zdroje energie zařízení IVVS (mimozáruční a pozáruční servis) se společností Coltys, s. r. o., Kladno, Buštěhradská 109, IČ 14799634,
dle předloženého návrhu;
schválila zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě na části pozemku p. č. 588/1 v k. ú.
Tučapy pro společnost E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400,
zastoupená společností E.ON Česká republika,
s. r. o., České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6, IČ
25733591, v souvislosti se stavbou „Tučapy - úprava
NN, Nohýl“ dle předloženého návrhu;
přerušila projednávání zprávy týkající se zveřejnění
záměru pronájmu části měst. pozemku p. č. 3636/2,
o výměře cca 550 m2, vodní plocha, k. ú. Holešov;
schválila příspěvkovým organizacím: 1. Základní škola Holešov; 2. Základní škola Holešov,
3. Základní škola Holešov, Mateřská škola Holešov,
Masarykova 636, okres Kroměříž, Mateřská škola
Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž, Mateřská
škola Sluníčko, Holešov, Centrum pro seniory Holešov, příspěvková organizace, Ústřední školní jídelna Holešov, Středisko volného času, příspěvková
organizace, Městské kulturní středisko, příspěvková
organizace - účetní závěrky za rok 2013 - rozdělení
kladných hospodářských výsledků do fondů;
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schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce se společností Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o.,
dle předloženého návrhu;
vzala na vědomí podnět na provádění víkendové
údržby některých lokalit města dle návrhu předloženého společností Technické služby Holešov, s. r. o.;
schválila poskytnutí finančních dotací pro mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích dle speciálních pravidel Fondu kultury, sportu a vzdělávání
takto: 42.000 Kč pro šest mládežnických družstev
SFK ELKO Holešov, o. s., Střelnice 1410, Holešov, IČ
26535475; 35.000 Kč pro pět mládežnických družstev Florbalového klubu Holešov, o. s., Hanácká 336,
Holešov, IČ 26536072; 17.000 Kč pro tři mládežnická družstva Tělovýchovné jednotě Holešov, o. s., Bezručova 640, Holešov, IČ 18188389, a to 10.000 Kč
pro dvě družstva oddílu stolního tenisu a 7.000 Kč
pro jedno družstvo oddílu házené; 7.000 Kč pro jedno mládežnické družstvo Dívčího fotbalového klubu Holešov, Tyršova 1561, Holešov, IČ 26535360.
Finanční částky budou čerpány z Fondu kultury,
sportu a vzdělávání města Holešova;
schválila udělení „Pamětního listu v deskách“ Janě
Gregorové, pracovnici 2. Základní školy Holešov,
u příležitosti Dne učitelů 2014;
schválila 1. zadání veřejné zakázky „Výměna pískových filtrů - plavecký bazén - Sport centrum Holešov, Tovární 1081“ dle předložených zadávacích
podmínek.

2. písemně vyzvat k podání nabídky tyto společnosti:1. Bazény Štach, s. r. o., 763 12 Bratřejov 14
2. AKVAHELP METAL, spol. s r. o., Oldřichovice
789, 739 61 Třinec
3. STP fittings, s. r. o., 2. května, areál Slavia, 763 61
Napajedla
3. členy a náhradníky komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek:
členové: 1. Mgr. Rudolf Seifert, 2. Ing. Stanislav Julíček, 3. Tomáš Svoboda, 4. Milan Roubalík,
5. Eva Frybortová; náhradníci: 1. Bc. Jaroslav
Chmelař, 2. Radka Stratilová, 3. Ing. Aleš Trněný,
4. Ing. Dušan Leško, 5. Monika Partyková;
schválila 1. zadávací dokumentaci veřejné zakázky
„Humanizace Centra pro seniory Holešov - 2. etapa“ v předloženém znění včetně přiloženého harmonogramu průběhu zadávacího řízení.
2. členy a náhradníky komise pro otevírání obálek členové: 1. Ing. Stanislav Julíček, 2. Ing. Aleš Houserek, 3. Lenka Potrusilová, DiS.; náhradníci: 1. Mgr.
Rudolf Seifert, 2. Ing. Lucie Vrbková, 3. Mgr. Dana
Bevilacquová.
3. členy komise na posouzení kvalifikace:
1. Ing. Aleš Houserek, 2. Lenka Potrusilová, DiS.,
3. Ing. Lucie Vrbková.
4. členy a náhradníky hodnoticí komise: členové:
1. Mgr. Rudolf Seifert, 2. Mgr. Ivana Bozděchová,
3. Ing. Stanislav Julíček, 4. Ing. Vladimír Lochman,
5. Radka Stratilová, náhradníci: 1. Bc. Jaroslav
Chmelař, 2. Ladislav Vyňuchal, 3. Ing. Aleš Trněný,
4. Milan Roubalík, 5. Monika Partyková.

Holešovsko

Člověk ve světle nového soukromého práva
Občanský zákoník je základním kamenem
soukromého práva, neboť shrnuje veškerá právní
pravidla vztahující se k této oblasti práva. Člověk
je přirozeným těžištěm jeho pozornosti, a proto téma týkající se osob a především člověka by
mělo být jedním z prvních, o kterých bychom se
měli zmínit. Dosavadní právo rozlišovalo osoby
fyzické a právnické. Právo současné se od tohoto
dělení neodchyluje, osobu fyzickou však nazývá
člověkem, neboť chce vyjádřit jistou výjimečnost
a zdůraznit fakt, že fyzická a právnická osoba si
v právech a povinnostech rovny nejsou. Jako příklad lze uvést právo na život či osobní svobodu,
které má pouze člověk, nebo skutečnost, že osoba
právnická by nikdy bez osoby fyzické nemohla ani
vzniknout.
Každý člověk má způsobilost mít práva
a povinnosti, tzv. právní osobnost, která je po celý
život neměnná. Právní osobnost vzniká obecně
narozením a končí smrtí. Existují však výjimky,
kdy právní osobnost vzniká již před narozením.
I počaté dítě může mít práva a mohou na ně dopadnout povinnosti za podmínky, že se narodí
živé. V opačném případě se na něj hledí, jako by
nikdy nebylo. Smrt člověka se osvědčuje úmrtním
listem, který slouží jako důkaz smrti.
Pokud nemůže být tělo mrtvého ohledáno,
ale předpokládá se, že člověk již nežije, protože
např. byl účasten leteckému neštěstí, které nikdo
nepřežil, musí provést důkaz smrti soud. Může
však nastat i situace, kdy osoba náhle zmizí, např.
při dobrodružné cestě v Himálajích. V tomto případě je nově možno člověka prohlásit za nezvěstného, což dosavadní právo neumožňovalo (musel
být ustanoven opatrovník, který za „zmizelou“
osobu jednal). K úkonům nezvěstného se poté
nepřihlíží, což je výhodné zejména v situacích,
kdy je nutný např. společný úkon manželů, spo-

lupodnikatelů apod. O prohlášení za nezvěstného rozhoduje soud na návrh osoby, která má na
tom právní zájem. Po určité době od prohlášení
za nezvěstného, příp. od zmizení osoby může být
člověk prohlášen za mrtvého na základě tzv. domněnky smrti.
Svéprávnost (právo jednat), tedy způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním
práva a zavazovat se k povinnostem, se rozvíjí postupně a plné svéprávnosti člověk nabývá zletilostí - dovršením 18. roku věku. Po dosažení 16 let
může být svéprávnost přiznána, a to uzavřením
manželství nebo tzv. emancipací. Emancipace je
nový institut, který umožňuje nezletilým samostatně jednat, pokud jsou již schopni se sami živit
a vyžadovaný souhlas rodičů s určitými úkony by
byl spíše na obtíž (např. svobodná sedmnáctiletá
matka). Ovšem je třeba si uvědomit, že taková svéprávná osoba není oprávněna k úkonům, k nimž
je podle zvláštních pr. předpisů nutno dosáhnout
určitého věku (např. svéprávný sedmnáctiletý nemůže volit). Právo předpokládá, že každá zletilá
osoba je plně svéprávná a za normálních okolností
se svéprávnosti nelze zbavit.
O omezení svéprávnosti rozhoduje soud,
a to po důkladném zjištění duševního stavu osoby
a nejdéle na dobu tří let. Nově již není možno svéprávnosti zcela zbavit, protože i osoba, která není
schopna samostatně rozhodovat např. o svém majetku, je minimálně schopna právně jednat v běžných záležitostech každodenního života (např.
nákup potravin). Proto každý, kdo byl do konce
loňského roku zbaven způsobilosti k právním úkonům, je s účinností nového občanského zákoníku
ve svéprávnosti pouze omezen. Soud je povinen
každý případ znovu přezkoumat a rozhodnout
o rozsahu omezení. Toto přezkoumání pak musí
učinit každé tři roky.

Soud ovšem může rozhodnout o omezení
svéprávnosti pouze za předpokladu, že není možné zvolit mírnější řešení. Předně lze využít některá
z podpůrných opatření jako nápomoc při rozhodování nebo zastoupení členem domácnosti. Při
nápomoci při rozhodování se uzavírá smlouva
o nápomoci mezi osobou s duševní poruchou
a podpůrcem. Uzavřena musí být písemně či před
soudem, účinná je však až schválením soudu.
Podpůrce podporovaného „doprovází“, před soudem či správními orgány se prokazuje smlouvou
o nápomoci a plní pouze „poradní“ funkci. Podporovaný tak stále jedná sám za sebe.
Oproti tomu při zastupování členem domácnosti zastupovaný sám nejedná, ale je zastoupen
rodinným příslušníkem, příp. osobou, se kterou
žije ve společné domácnosti alespoň tři roky. Zastupování podléhá rovněž schválení soudem. Další nikoli poslední novinkou je předběžné prohlášení v očekávání budoucí nesvéprávnosti. Člověk,
který např. trpí Alzheimerovou chorobou, může
již v době, kdy je plně svéprávný, projevit vůli
o budoucím správci svého majetku, příp. opatrovníku pro období, kdy již tak nebude moci učinit
vlivem svého zdravotního stavu. Prohlášení je
třeba sepsat u notáře, příp. v soukromí za účasti
dvou svědků.
Je-li však zletilý skutečně omezen ve svéprávnosti, rozhoduje za něho v určených záležitostech
opatrovník. Osud člověka se tak většinou svěří do
rukou jediné osoby, u které to může vyvolat různá pokušení. Proto občanský zákoník umožňuje,
aby příbuzní nebo přátelé opatrovance vytvořili
opatrovnickou radu, jíž podléhá schvalování závažných rozhodnutí opatrovníka o osobě či jmění
opatrovance.

energií či telefonního operátora,
aniž by tušil, zda bude nový dodavatel výhodnější.
Tato forma prodeje není zakázaná, lze ji v souladu s legislativou ČR regulovat nařízením obce.
Město Holešov však v současné
době nesplňuje veškeré podmínky
pro vydání takového nařízení. Dokud se tak nestane, nezbývá než doporučit občanům, aby byli obezřetní při vpouštění prodejců do svých obydlí, aby
si vždy ověřili totožnost (podnikatelské oprávnění

aj.) dané osoby, za koupené zboží
si nechali vystavit řádně vyplněný
doklad pro případnou reklamaci.
Smlouvy není vhodné podepisovat ihned, nechejte si předložit
návrh, který si následně v klidu
přečtete a ověříte si informace. Pokud vám dealer odmítne smlouvu
k prostudování předat, je něco v nepořádku a důrazně ho odmítněte.
Ing. Jitka Martínková
obecní živnostenský úřad

Mgr. Michaela Miklíková

Podomní prodej
Podomní prodej je forma obchodu ne každému milá. Stává se nezřídka, že obyvatelům u dveří
zazvoní dealer nabízející různé druhy zboží nebo
služeb, aniž by si jeho sortiment vyžádali. Vše je
v pořádku, pokud se jedná o věc, kterou si občan
přál obstarat. V takovém případě byl uzavřen obchod, kdy jsou obě strany spokojené.
Velmi často však dochází k opaku. Občan
podlehne krásným řečem, úsměvům a nátlaku
perfektně proškoleného prodejce a koupí věc pochybné kvality, přitom značně předraženou, kterou vůbec nepotřebuje nebo si změní dodavatele

Varování před podvodným jednáním
MěÚ Holešov, Obecní živnostenský úřad
obdržel varování Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska z. s., o podvodném jednání společnosti Endemos distribution s. r. o., se sídlem
v Praze.
Společnost Endemos distribution s. r. o.
rozesílá převážně seniorům upomínku – výzvu
k úhradě dlužné částky ve výši 3.566,- Kč. Pro
bližší informace má „dlužník“ společnost kontaktovat na zákaznické lince +420 900 850 555. Tato

Duben 2014

linka je se zvýšeným tarifem a spotřebitel zaplatí
za minutu volání 85,- Kč.
Doporučujeme všem, kteří výše uvedenou
výzvu k úhradě obdrželi, na zákaznickou linku
nevolat a ohlásit celou záležitost Policii ČR, která
se již o případ také začala zajímat.
Bc. Milan Jonák
referent kontroly ObŽÚ Holešov

UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 28. 4. - 5. 5. proběhne
v chemické čistírně Novosady
sezónní čištění
kožených oděvů
a výrobků z přírodních usní
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Městská policie upozorňuje
Vážení spoluobčané a návštěvníci města
Holešova,
začátkem měsíce dubna roku 2014 bylo realizováno rozšíření městského kamerového dohlížecího
systému, který provozuje městská policie. Rozšíření kamerového systému bylo realizováno proto,
že dosavadní systém se osvědčil, plní svou preventivní funkci a přispívá ke zvýšení bezpečí občanů
a návštěvníků města. Díky systému jsou vytvářeny
bezpečné zóny v místech, kde je zvýšené nebezpečí narušování veřejného pořádku, poškozování
majetku nebo páchání jiné protiprávní činnosti.

V současné době jsou tímto zařízením monitorována následující místa města Holešova:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nám. Dr. E. Beneše a blízké okolí
ul. Masarykova
ul. Smetanovy sady
ul. Palackého
ul. Grohova
ul. Nerudova
ul. Nádražní – ČSAD
ul. Národních bojovníků
ul. Bořenovská

•
•
•
•

ul. Školní
ul. Sušilova
ul. Havlíčkova
mobilní kamera – užívána v rizikových místech
dle aktuální situace.

Plánované rozšíření městského kamerového
dohlížecího systému bude prováděno ve spolupráci s Policií České republiky zejména z důvodu
jasného stanovení rizikových míst.
Městská policie Holešov

Cyklisté – povinná výbava jízdního kola
Cyklistická sezóna 2014 začala z důvodu přejícího počasí o mnoho dnů dříve. Proto by bylo
dobré, aby si cyklisté zkontrolovali, zda jejich
kolo splňuje zákonné podmínky. Pro zopakování
povinné výbavy uvádíme základní údaje vyhlášky
o povinném vybavení jízdního kola. Nezapomeňte, že i cyklista je řidič a jízdní kolo je vozidlo, na
kterém nesmí chybět žádná součást povinného vybavení. Připomínáme, že cyklista mladší 18 let je
povinen používat cyklistickou přilbu schváleného
typu a mít ji při jízdě nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. Vybavení kola je upraveno vyhláškou ministerstva dopravy č. 341/2002 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a podle této vyhlášky byste na
kole měli mít:
• na sobě nezávislé brzdy, jízdní kola pro děti
předškolního věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou,

• zadní červenou odrazku nebo reflexní plochy s podobnými vlastnostmi (mohou být i na oblečení),
• přední bílou odrazku nebo reflexní plochy (mohou být i na oblečení),
• oranžové odrazky na obou stranách pedálů, můžou se nahradit jinými reflexními plochami na
botách nebo v jejich blízkosti,
• oranžová odrazka v paprscích předního nebo
zadního kola po obou stranách. Odrazky se můžou nahradit reflexními plochami na koncích
blatníků, na bocích kola nebo bocích ráfků nebo
bočních částech oděvu cyklisty.
Při snížené viditelnosti musíte také mít:
• přední bílé světlo nebo blikačku, musí vydržet
svítit alespoň hodinu a půl,
• zadní červené světlo nebo blikačku, která také
musí vydržet svítit alespoň hodinu a půl.
Strážníci městské policie budou na základě
plánovaných akcí ve zvýšené míře kontrolovat
cyklisty celoročně na stezkách i v běžném provozu.

Majitele aktivních jízdních kol dále s předstihem informuje, že do konce prvního pololetí roku
2014 bude městskou policií spuštěn registr jízdních kol, kdy v současné době se zejména jedná
o způsob označení registrovaných kol (samolepka,
nástřik apod.). Po spuštění se městská policie bude
chtít připojit k projektu CEREK – Centrální registr
jízdních kol pro Českou republiku, do kterého se
doposud zapojilo 50 městských policií a je evidováno přes 6.000 jízdních kol. Důvodem registrace
jízdního kola je pro jeho majitele zejména zvýšení
šance na nalezení odcizeného kola a např. strážník
je schopen ihned na místě při kontrole jízdního kola
zjistit, zda cyklista je majitelem předmětného kola.
KONTAKTY NA MP HOLEŠOV
Tel.: 573 521 119, hlídka - mobil: 606 686 395
Mail: pavel.branka@holesov.cz, eduard.dlhopolcek@holesov.cz, roman.zalesak@holesov.cz
Web: ve výstavbě – zprovoznění do 30. 4. 2014

Občané Žop na veřejné schůzi hodnotili i plánovali
Holešov, Žopy - Veřejná členská schůze
osadního výboru v Žopích se konala 12. března
v místním pohostinství. Vedle sedmičlenného
výboru a necelé čtyřicítky místních občanů se
jednání zúčastnili také představitelé holešovské
radnice v čele se starostou Pavlem Svobodou. Ten
po úvodních slovech předsedy OV Luďka Hradila
pozdravil spoluobčany a poděkoval všem členům
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za aktivity a práci, kterou vykonávají pro obec.
Dále ve svém projevu seznámil s plánovanými investičními akcemi v Holešově a jeho místních částech. Ty poté v rámci svých kompetencí doplnili
oba jeho kolegové místostarostové. Vzpomínka
byla také věnována nedávno zesnulému občanovi
Žop Jindřichu Dovrtělovi, který byl po dlouhá léta
svědomitým a obětavým kronikářem obce. V nejbližší době bude třeba najít
jeho nástupce. Zazněly informace týkající se třídění
domovního odpadu. Ze
strany vedení města byly
také vysvětleny okolnosti
a podmínky ohledně existence a zachování autobusové linky do Žop a zpět.
V současné době činí příspěvek Zlínského kraje na
tuto linku pro rok 2014 cca
400 tis. korun, z toho asi
jednou třetinou finančních
prostředků přispívá město
Holešov. Pro roky následující, aby byly autobusové
linky do Žop a zpět zachovány, bude muset město
Holešov hledat finanční

příspěvek ve svém rozpočtu. V diskusi byly řešeny
organizační záležitosti fungujícího klubu tenistů,
který na základě smlouvy o pronájmu plně využívá žopské kurty. Předsedovi tohoto sdružení bylo
doporučeno co nejdříve vejít v jednání s městem
Holešov ve věci prodloužení nájemní smlouvy.
Hovořilo se rovněž o absenci dětského hřiště nebo
dětského koutku v obci. Reagoval L. Hradil, kterého doplnil starosta Svoboda, že v případě vybudování víceúčelového hřiště by se i město snažilo
být finančně nápomocno. Nejprve ale musí být
podán konkrétní návrh, aby mohlo dojít ke konkrétnímu postupu a akce mohla být zařazena do
rozpočtu města. Musely by se zabezpečit externí
zdroje financování. Dále byla řešena bezpečnost
silničního provozu u točny horní zastávky, kde
jsou umístěny kontejnery na odpad. Ty zde brání
řidičům osobních vozidel ve výhledu. Část kontejnerů bude proto přemístěna na jiné místo. Po
více než dvouhodinovém jednání schůzi ukončil
L. Hradil. Hostům a přítomným spoluobčanům
poděkoval za účast, podnětné připomínky a návrhy pro zlepšení života v obci pro rok 2014. Seznam plánovaných kulturních akcí na rok 2014,
které pořádá zdejší kulturní sdružení, najdete na
webových stránkách www.zopy.cz.
JZ

Holešovsko

MIKROREGION

Vítání občánků v Količíně
V neděli 16. 3. 2014 v odpoledních hodinách
členové osadního výboru v Količíně za přítomnosti místostarosty Bc. Jaroslava Chmelaře slavnostně přivítali nové občánky obce.
S úvodními slovy: ,,Co může být krásnějšího
a kdo může být šťastnější než ten, kdo na svých
rukou hýčká svoje děťátko a kdo je vychovává
a vede životem tak, aby až jednou dospěje, se stalo platným členem naší společnosti.“ Společně
jsme přivítali nové občánky obce Količín Štěpána
Kaňu, Emu Herzánovou a Natálii Hudouskovou.
V tento slavnostní den a zápisem do kroniky rodiče splnili slib, že ze svého dítěte vychovají dobrého a čestného člověka. Na zpestření kulturního
programu se podílely místní děti hrou na flétničky
a přednesem básní.

Na závěr a s přípitkem všichni členové OV popřáli do vínku dětem hlavně hodně zdraví,
štěstí, radosti, úspěchů a úsměvů
na tváři. Rodičům bylo popřáno
hodně životních sil, trpělivosti
a radosti při výchově svých dětí,
neboť odměnou jim bude, že
dítě nikdy nezapomene na svůj
domov ani na lásku, kterou mu
nejbližší dali. A nezapomenou
na laskavá slova maminky ani na
pevnou, ale pomocnou ruku táty.
Za osadní výbor v Količíně
Bc. Marta Fuksová

Noc s Andersenem v ZŠ a MŠ Rymice
Již pátý rok usínaly děti na narozeniny světoznámého pohádkáře
Hanse Christiana Andersena také
v Základní škole a Mateřské škole
Rymice. V letošním roce jsme si připomněli nejen tohoto spisovatele, ale
především historické události, které
nejsou příliš známé ani samotným
rymickým občanům. Renesanční
tvrz v Rymicích patří mezi nemnoho podobných dochovaných objektů
u nás a byla postavena ve 14. století.
Ve svém vlastnictví ji držel i jeden
z nejznámějších českých šlechticů,
a to Albrecht z Valdštejna. Ten si roku
1609 vzal za manželku moravskou
šlechtičnu, dědičku panství Lukova,
Vsetína a Rymic, paní Lukrécii Ne-

kešovnu z Landeka. Od smrti paní Lukrécie uběhlo
právě 400 let, a proto jsme na její počest připravili
ve spolupráci s Mgr. Müllerovou, pracovnicí Muzea Kroměřížska, renesanční odpoledne. Taneční
a dramatické vystoupení nacvičili naši bývalí žáci
jak pro veřejnost, tak i pro své spolužáky z místní
školy, kteří tvrz navštívili společně před setměním.
Po prohlídce sklepení pod tvrzí jsme všichni odešli
zpět do školy, kde nás už čekaly detektivní zápletky
s komisařem Vrťapkou. A v závěru večera jsme se
dočkali i samotného mistra Andersena, který nám
na dobrou noc přečetl úryvek z knihy O Vendulce
a drakovi. Výborně jsme se všichni vyspali a v sobotu ráno, po společné snídani, jsme se vydali do
svých domovů s pocitem příjemně stráveného času
a obohaceni nevšedními zážitky.
Mgr. Hana Pátková, Základní škola
a Mateřská škola Rymice, okres Kroměříž

Hlavním tématem jednání Mikroregionu Holešovsko
byla skládka v Bystřici pod Hostýnem
Kurovice – Na posledním setkání zástupců Mikroregionu Holešovsko
se hovořilo především o vztahu obcí Holešovska k podmínkám skladování
odpadů na skládce v Bystřici pod Hostýnem. Tuto skládku vystavěly a finančně se spolupodíllely na jejím zřízení a pak i na provozu obce Holešovska,
Bystřicka, Dřevohosticka a některé další počátkem 90. let minulého století.
Za dobu provozu ještě byly nuceny hradit ztrátu a následně vytvořit firmu
ASDA, která nyní skládku provozuje.
Podle vyjádření starostů našeho regionu a poznatků města Holešova
jsou již podmínky skladování v Bystřici pro nás nevýhodné a také stanovy
skládky neřeší některé problémy, které mohou vzniknout ve vztahu k dalšímu podnikání uvedené organizace. Z tohoto důvodu se starostové našeho
regionu 2. dubna setkali na jednání v Kurovicích a domlouvali se na postupu
při jednání valné hromady skládky (proběhla 16. 4.). O dalších souvisejících
věcech budeme informovat v příštích vydáních novin. Skládkování a likvidace odpadů totiž prochází vývojem a o dalším provázání je třeba s bystřickou
skládkou minimálně diskutovat.
R. Seifert
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KULTURA

Tři výstavy zásadního významu otevřeny
v holešovském zámku
Díky mimořádné aktivitě Městského muzea
a galerie v Holešově, zejména jeho správce Mgr.
Ondřeje Machálka, se Městskému kulturnímu
středisku podařil přímo husarský kousek – na počátku dubna byly společnou vernisáží v prostorách
prvního patra holešovského zámku otevřeny hned
tři mimořádně zajímavé výstavy, jejichž význam
vysoce přesahuje náš region.
První z nich je autorskou výstavou Mgr. O. Machálka a M. Olšiny z Vlastivědného kroužku Holešov, která reaguje na letošní sté výročí vzniku
první, strašlivé globální války a pod názvem Muži
z Holešovska v zákopech 1. světové války přibližuje dobu čtyř válečných let (1914–1918), kdy na
frontu odcházelo i mnoho mužů z našeho města
a regionu. Snahou autorů bylo připomenout co
nejzajímavější a nejrozmanitější osudy našich rodáků, kteří prošli rakousko-uherským vojskem, ale
také těch, kteří se přidali k nově vznikajícím Československým legiím. Exponáty na tuto výstavu
zajistilo holešovské městské muzeum ve spolupráci
s Muzeem Kroměřížska a Státním okresním archivem Kroměříž. Nejzajímavější vystavené předměty
a dokumenty ale pocházejí ze zápůjček čtrnácti
soukromých osob – jedná se o rodinné památky
a sběratelské předměty svázané s konkrétními osudy vojáků a legionářů z Holešova a okolních obcí.
Tyto fotografie, pohlednice, zápisky i jiné osobní
památky jsou nejintimnějším svědectvím o dějích, často hrůzných, které zasáhly velké množství
našich předků. Prostřednictvím trojrozměrných
předmětů, obrazových a písemných dokumentů
si návštěvníci výstavy zároveň udělají představu
o dějinném pozadí válečného konfliktu, o konkrétní situaci na Holešovsku a o poválečném působení

československých legionářů v Holešově. Vystaveny
jsou například také dobové vyhlášky, důkazy tehdejší válečné nouze, jako byly potravinové lístky,
dále ukázky uniforem, zbraně, vyznamenání, výtvarná díla, drobné tisky a legionářské publikace.
Výstavu Muži z Holešovska v zákopech 1. světové války skvěle doplňuje putovní expozice zapůjčená od Československé obce legionářské, která
provádí diváka poutavým příběhem Československých legií od jejich vzniku v roce 1914 v Rusku
a Francii až po završení anabáze ruských legionářů
v roce 1920. Vypovídá nejen o historii tří nejznámějších legií - ruských, francouzských a italských,
ale také o legionářích v srbském, americkém a britském vojsku. Mapuje také politický odboj za světové
války a následně rovněž boje na území nově vzniklé
Československé republiky na Těšínsku a Slovensku,
které významně ovlivnily právě jednotky legionářů,
nasazované do nejtvrdších bojů prakticky hned po
jejich návratu ze zahraničních bojišť.
Obě tyto výstavy byly zahájeny vernisáží
3. dubna a potrvají do 29. května 2014.
Na „válečné“ výstavy logicky navazuje výstava třetí, umístěná na chodbě prvního patra
zámku a tematicky, technicky i věcně propojená
s výstavou „Slavné vily Zlínského kraje“. Výstava
s názvem „Slavné stavby architekta Miroslava
Lorence, holešovského rodáka“ připomíná světově proslulého funkcionalistického architekta,
statečného vlastence, od jehož násilné smrti v nacistickém žaláři ve Vratislavi letos uplynulo 70 let.
Miroslav Lorenc patřil vedle Františka L. Gahury
a Vladimíra Karfíka k nejvýznamnějším osobnostem meziválečné zlínské architektury. Svým individualistickým pojetím funkcionalistické moderny

obohatil racionalistickou „baťovskou“ firemní architekturu o avantgardní mezinárodní prvky i poetismus. Tento rodák z Holešova (1896), absolvent
Akademie výtvarných umění v Praze ze třídy Jana
Kotěry a Josefa Gočára, pracoval zpočátku v několika pražských projekčních kancelářích (Gočár,
Strnad, Rossler, Krejcar-Janák-Zázvorka). Oženil
se do Zlína, kde od roku 1930 pracoval v projekční
kanceláři firmy Baťa a zde zpracoval projekt školní
čtvrti i návrh firemního hotelu Společenský dům
(nyní hotel Moskva). Po odchodu od Bati založil
vlastní firmu a vedle občanských staveb a rodinných vil projektoval také budovy veřejné a průmyslové, například dvě obuvnické továrny – Lacinovu
a Jirouskovu, útulek pro sirotky a přestárlé a tzv.
Dům bezpečnosti. Mimo Zlín navrhl například
radnici v Kostelci, školu a budovu spořitelny v Napajedlích. Zabýval se také návrhy originálního
nábytku a byl autorem několika divadelních scén
a dekorací. V rodném Holešově vyprojektoval jak
komplex kasáren, tak rohový činžovní dům v ulicích Masarykova a Tyršova.
Miroslav Lorenc bojoval za 1. světové války
na ruské a italské frontě a vstoupil do italských Čs.
legií. V meziválečném období byl členem spolku
Devětsil a později členem Svazu socialistických
architektů, byl významným funkcionářem Sokola.
Za války se stal velitelem oblastní sekce podzemní
odbojové organizace Obrana národa, za což byl
zatčen gestapem, vězněn a odsouzen k smrti. Byl
popraven 11. února 1943 ve Vratislavi.
Výstava o díle Miroslava Lorence potrvá do
25. května 2014.
Barevné fotografie na 3. str. obálky
-kb-

Holešovské D6K uvedlo premiéru divadelní hry
Rozhovor s předsedkyní D6K Mgr. Ivonou
Vávrovou
Holešované s netrpělivostí očekávali další
premiéru svého oblíbeného D6K. Kolikátá premiéra Vašeho divadla to už je? V současné době od
roku 2007 /vznik občanského sdružení/ je to již
8. premiéra. Za celou dobu působení D6K, tedy
od roku 1946, jich bylo 136.
Proč jste si vybrali pro tuto premiéru právě
titul Aby bylo jasno od Alana Ayckbourna? Především jsme chtěli divákům nabídnout divadelní
komedii pro pobavení a také vzhledem k menšímu obsazení.
Jak se vám spolupracovalo s režisérem Jiřím
Kašíkem, jak se při zkouškách cítil soubor? S Jiřím
Kašíkem spolupracujeme již od r. 2006. Spolupráce je na výborné a přátelské úrovni. Je to přísný
režisér a díky tomu dosahují hry pod jeho vedením výborných výsledků. Dovede nás pochválit,
ale neznalost textu neomlouvá.
Z mého laického pohledu bylo představení
velmi povedené – cítíte i vy jako soubor pozitivní
odezvu od diváků? Ano. Myslím, že premiéra byla
velmi zdařilá. Musím říci, že se nám hrálo moc
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dobře, protože obecenstvo bylo úžasné.
Lepší jsme si snad ani nemohli přát.
Odezvy, jež se k nám dostaly, jsou velmi pozitivní. My máme z premiéry velkou radost a těšíme se na četné reprízy.
Jak dlouho jste hru zkoušeli a máte
na její přípravu nějaké zajímavé vzpomínky, tedy „veselé historky ze zkoušení“? Hru jsme zkoušeli téměř rok.
Musím ale podotknout, že s několika
zdravotními přestávkami. Jakmile se
herci ztratí hlas, je zle. A to se nám
v průběhu zkoušení stalo několikrát.
Můžeme se těšit na reprízy této komedie, a pokud ano, kdy a kde? Reprízy
budou, a nejen v Holešově, ale doufáme, že také na mnoha místech v okolí Holešova či
dál. Termíny zatím nejsou přesně stanoveny, avšak
holešovští diváci se mohou těšit na reprízu v druhé půli měsíce května.
A na závěr – jaké další plány má naše milované D6K – chystáte nastudování dalších kusů
a protože pevně věřím, že ano, tak jakých? Určitě bychom rádi pokračovali v divadelní činnosti

i nadále. Nejen proto, že tady máme své diváky,
kteří nás vždy podpoří a odmění potleskem, ale
také proto, že tradice našeho divadla by měla pokračovat dál.
Repríza letošní premiéry hry D6K „Aby bylo
jasno“ bude v pátek 31. května od 19.00 hodin
v kině Svět.
Za rozhovor poděkoval –KB-

Holešovsko

V. Večer sólistů
Koncert HKO s názvem Večer sólistů V se konal 26. března 2014
v koncertním sále základní umělecké školy v Bystřici pod Hostýnem
a 29. března 2014 v sala terreně holešovského zámku.
Účinkovali studenti a pedagogové kroměřížské a brněnské konzervatoře
a kmenoví hráči orchestru. Michal Marhold a Tomáš Doležal - kytary, Tereza
Frgalová a Michal Handrych - zpěv, Petra Bradáčová a Magda Čáslavová flétny a Lubor Horák - klavír.
Děkujeme ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem a MKS Holešov za organizaci
koncertu a divákům v obou městem za pěknou účast.
Alena Kurečková

Nejen o Československých legiích
Počínaje letošním rokem budeme mít možnost připomínat si události, které vyústily ve vznik
samostatného československého státu. Prvním
velmi důležitým krokem jsou dvě právě probíhající výstavy „Československé legie 1914–1920“
a „Muži Holešovska v zákopech 1. světové války“.
Kdo jen trochu nahlédl do historie, uvědomuje si
jistě skutečnost, že to byli právě českoslovenští legionáři, kteří svým působením v Rusku dali legitimitu snahám Tomáše Garrigua Masaryka vytvořit
samostatný demokratický stát (navzdory tomu, že
představitelé tehdejších mocností nebyli tomuto
kroku nakloněni). Přes nezpochybnitelný význam
a zásluhy upadly legie spolu s osobností T. G. Ma-

saryka v nemilost - jak je u nás ostatně zvykem. Po
změnách v devadesátých letech se už na nedávné
dějiny díváme bez předsudků - znovu si připomínáme zakladatele našeho státu a opět ctíme přínos
legií. V této souvislosti se již před pětadvaceti lety
občané na shromážděních zasazovali o znovuobnovení názvu „třída Legií“, která byla za bývalého
režimu přejmenována na ulici Dr. Mirko Očadlíka, později zkráceně na ulici Očadlíkovu. Tehdy
nebyly tyto hlasy vyslyšeny. Chápu, jsou jistě důležitější věci, a není tedy podstatné ani to, že Švehlovy sady na třídě Legií už nezdobí busta dalšího
z „mužů 28. října“ Antonína Švehly. A už naprosto
podružný je fakt, že z krásné smuteční vrby, která

všemu tomu dění uplynulých desetiletí v tichosti
přihlížela, zbyl jenom ohyzdný pahýl, který je ob
rok, zcela bez citu pro estetiku, zbavován všech
větví až ke kmeni navzdory tabulce, která tyto
stromy prohlašuje za chráněnou skupinu. Ne, nebudu organizovat petice, občany Očadlíkovy ulice
trápí úplně jiné věci - namátkou hlučnost z narůstající dopravy, exhalace z okolních podniků, popř.
vrčení rozměrných modelů akrobatických letadel,
která ruší klid pěkných všedních a především svátečních dnů. Obnovení názvu třída Legií by bylo
jen symbolem úcty k minulosti, bez níž nás v tomto století změna k lepšímu zřejmě nečeká.
Vojtěch Matula

Den pro zdraví zaštítil místostarosta města Holešova
Rudolf Seifert
Holešov (JZ) - Především pro ty, kdo vyznávají zdravý životní styl, ale nejen pro ně byl určen
již VII. ročník Dne pro zdraví. Také letos se uskutečnil v rozlehlých prostorách 3. Základní školy,
která skýtá pro akci veškeré zázemí. Po úvodním
kulturním programu dětského pěveckého sboru 3.
ZŠ Plamínek přivítala a popřála příjemné zážitky
všem návštěvníkům její ředitelka Mgr. Jitka Heryánová. Za pořadatele a MKS Holešov pozdravila hlavní organizátorka Mgr. Jana Slovenčíková
a místostarosta Mgr. Rudolf Seifert. Organizátory
těší zájem veřejnosti o péči o své zdraví. Mile je
překvapila především účast na přednáškách týkajících se zdravotní prevence, pohybových aktivit
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a zdravého stravování. Neustále plno bylo i u stanoviště zdravotní poradny s odbornou konzultací
a diagnostikou zdravotního stavu. Nově byly připraveny celodenní pohybové aktivity a atletické
hrátky pro malé i velké. Ty společně zajistili v tělocvičně školy Centrum Motoráček pod vedením
PhDr. Denisy Krčmové a Atletický klub Holešov
a jeho vedoucí Jakub Hřib. Přitažlivá a lákavá byla
i letos ochutnávka produktů zdravé výživy, které připravil personál kuchyně 3. ZŠ a zástupci firmy Lagris.
Poděkování patří všem prezentérům, pořadatelům
a vedení 3. ZŠ za vstřícný přístup k akci. V příštím
roce proběhne Den zdraví opět v březnu a těšit se
můžete na rozšíření programu o venkovní aktivity.
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Společenská kronika
Sňatky

Monika Svobodová - Hulín
Roman Dunda - Hulín
Eva Smolková - Zlín
Jiří Baďura - Zlín
Iveta Zicháčková - Holešov
Marek Bukovjan - Otrokovice
Lenka Bucňáková - Kostelec u Holešova
Pavel Lánský - Holešov

Narození

Bohumil Kněz - Holešov
Jiřina Kordová - Holešov
Marie Malenovská - Holešov
Rudolf Štěpán - Holešov
Karla Drozdková - Holešov
Magda Bakalová - Holešov
František Zapletal - Holešov, č. Količín
Marie Hostašová - Holešov
Ladislav Zavadil - Holešov
Václav Konečný - Holešov
Irena Šimková - Holešov
Libuše Bosáková- Holešov

Úmrtí

Václav Holemý - Holešov
Libuše Šromotová - Holešov
Josef Filák - Holešov, č. Žopy
Vlasta Barotová - Holešov
Miluše Dobešová - Holešov
Vladimír Gregor - Holešov
Drahomíra Jandíková - Holešov
Ladislav Topič - Holešov
František Nýč - Holešov

Alexandr Jedlička - Holešov
Matouš Vrajík - Holešov
Klára Kopečková - Holešov
Šimon Králik - Holešov
Lucie Crlíková - Holešov
Tomáš Dorazín - Holešov
Kryštof Mrázek - Holešov

Jubilanti - duben

Julie Kruťová - Holešov
Marie Macešková - Holešov
Emilie Šenkeříková - Holešov
Jiřina Pilíšková - Holešov
Marie Vabroušková - Holešov
Marie Kasalová - Holešov, č. Žopy
Jaroslava Pokorná - Holešov
Emilie Daňková - Holešov
Milada Andrýsková - Holešov
Zdeněk Běhula - Holešov, č. Žopy
Jarmila Odložilíková - Holešov
František Richter - Holešov

Jana a Zdena

BLAHOPŘÁNÍ
JUBILANTŮM
Dne 5. dubna oslavil své
krásné 85. narozeniny
náš tatínek, dědeček a
pradědeček pan Zdeněk
Běhula ze Žop. Do dalších let hodně zdravíčka, spokojenosti a životního elánu ti, milý tatínku, přejí všichni
tvoji blízcí, co tě mají rádi, a celá rodina.
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Vážení rodiče, dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou
na slavnostní vítání občánků, které se koná v obřadní síni na zámku. Pokud budete mít zájem o přivítání Vašeho dítěte, přijďte si dohodnout konkrétní
termín na Městský úřad Holešov – matrika, dveře
č. 110. Budeme se na Vás a Vaše děťátko moc těšit.
– JM Dne 27. března 2014
náhle zemřel
ve věku 82 let
dlouholetý člen a bývalý
předseda Tělovýchovné
jednoty Holešov o. s.
pan

MILAN HUDEC
Děkujeme za všechno, co za dlouhá léta
práce v tělovýchově v Holešově vytvořil.
Výbor TJ Holešov o. s.

Cesta do neznáma aneb Andersen
v holešovské knihovně...
Letošní Noc s Andersenem se nesla ve znamení oblíbené postavičky čtyřnohého psího
detektiva, komisaře Vrťapky, díky kterému se
37 malých čtenářů vydalo hledat dobře ukrytý
uloupený poklad. Zábavné putování plné luštění,
nalézání a stopování nás provedlo zákoutími náměstí Sv. Anny, podél říčky Rusavy až k Zámecké
kovárně, pak na Střelnici a podél zámecké zdi až
k Pohádkovníku, který roste v zámeckém sadu.

Naši milí kamarádi,
že Vás život hodně baví,
to už všichni víme.
Proto s Vámi jubileum
hezky oslavíme.
Zdeněk, Mirek, Marie,
to je, oč tu běží,
tak Vám přejeme,
ať jste hodně svěží.
Na zahrádce při vínečku
zazpíváte nám písničku.
Koníčků mějte stále fůru
a už nikdy žádnou smůlu.
Do dalších let hodně zdraví
přejí kamarádky

Pozvání na vítání občánků

Závěr celého putování okořenila i návštěva zámecké hvězdárny, kde si malí anderseňáci mohli
zblízka prohlédnout dalekohledem srpek Měsíce
a zářícího Jupitera. Výsledek dobrodružného pátrání a dopadení zloděje již probíhaly ve večerní
knihovně, kde kromě sladkých a věcných odměn
potěšilo malé detektivy také pohádkové představení Divadla Hvizd. A pak se již prostory holešovské knihovny společně s malými spáči při nočním
špitání a pohádkách ukládaly ke spánku, aby se v sobotním ránu rozloučily
s dalším zábavným nocováním. Na
dlouhou procházku s dětmi bude zajisté vzpomínat i opravdový Vrťapka alias
černý pejsek Black, který nás na ní oddaně doprovázel. Za to, že se nám naše
již šestá Noc s Andersenem opravdu
vydařila, vděčíme a děkujeme – Divadlu Hvizd, Vlaďce Dvořákové a Jiřímu Kuhlovi, manželům Halcinovým
a jejich pejskovi Blackovi, vedení MKS
Holešov, panu Josefu Nevřalovi a také
sponzorským firmám: JOSPO – panu
Pospíšilovi, Wastexu a Pekárně Přílepy.

Ladakh – na cestě po indickém Nepálu
Cestovní kufry s sebou neměli, pravda, přesto se sešli v pátek 14. března odpoledne všichni,
kteří našli chuť a odvahu „cestovat“. Náš školní filmový klub přijal nabídku našeho zástupce ředitele
PaedDr. Miloslava Růžičky, která obnášela besedu
o Indii. Díky fotkám, které doprovázely zážitky
a zajímavosti dané země, se mohli posluchači pomyslně proletět až do Asie. Nahlédli ke krásám
Indie, a to přímo do oblasti Ladakhu. Panenská příroda, buddhismus a tamější kultura země
zaujaly každého člena naší výpravy. Všichni odcházeli, věřím, plní krásných dojmů a možná
touhy tuto zemi navštívit na vlastní kůži. Chtěla

bych poděkovat za členy filmového klubu panu
PaedDr. Miloslavu Růžičkovi za skvěle provedenou
přednášku. Potěšila nás také podpora pana ředitele
PaedDr. Zdeňka Janalíka, který nám umožnil
celou akci uskutečnit. A v neposlední řadě děkuji všem, kteří přiložili ruku k dílu, aby celá akce
mohla bez problémů proběhnout, a účastníkům,
kteří si našli ve slunečném pátečním odpoledni
čas a náladu přijít.
Marika Hendrychová
studentka Gymnázia Ladislava Jaroše
a jedna z organizátorek Filmového klubu Gymhol
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Program akcí MKS Holešov - duben, květen 2014
KONCERTY
Koncert MUSICA Holešov
Dialogy smyčců a klavíru
29. dubna v 19.30 hod., zámek Holešov. Koncert
toho nejkrásnějšího z komorní hudby – plný virtuozity, podmanivých melodií a nálad. Bohuslav
Matoušek – housle a viola. Karel Košárek – klavír.
Wihanovo kvarteto. Vstupné 150/90 Kč (předprodej - MIC Holešov).
Slavnostní koncert ke 40. výročí založení Holešovského dětského sboru Moravské děti.
17. května, 17.00 hod., zámek Holešov; vstupné:
100/ 50 Kč; předprodej MIC.
Josef Mysliveček – Montezuma
24. května, zámecké nádvoří, 21.00 hod. Poloscénické provedení opery geniálního českého skladatele, současníka a přítele W. A. Mozarta. Účinkují: Czech Ensemble Baroque Orchestra, sólisté:
M. Fajtová, M. Šrůmová, J. Burzynski, J. Březina,
T. Kořínek, J. M. Procházka. Dirigent: Roman Válek. Vstupné 350/150 Kč (předprodej v síti Ticketportal a MIC).

DIVADLO
DOKONALÁ SVATBA
13. května, v 19.00 hod., kino Svět Holešov. Lehká
komedie o nečekaném průběhu jednoho svatebního dne. Účinkují: Divadelní soubor P.O.KRO.K.
Kroměříž. Režie Jakub Uličník, Jakub Przebinda.
Vstupné: 100 Kč. Předprodej MIC.

VÝSTAVY
Muži z Holešovska v zákopech 1. světové války
a Československé legie 1914–1920
1. dubna – 29. května, zámek Holešov, zadní galerie. Putovní výstava Československé obce legionářské bude v Holešově doplněna o autorskou výstavu muzea. Prostřednictvím trojrozměrných,
obrazových a písemných dokumentů přiblíží situaci na Holešovsku za války, ale zejména některé
konkrétní osudy mužů z našeho regionu, kteří
se války zúčastnili v uniformách obou bojujících
stran. Vstupné - dospělí 40 Kč, děti 20 Kč, školní
skupiny 10 Kč / 1 žáka.
Slavné stavby architekta Miroslava Lorence
1. dubna – 25. května, zámek Holešov, chodba
1. patra. Putování po stavbách architekta Miroslava Lorence, holešovského rodáka, který podstatnou část svého tvůrčího života věnoval Zlínu
a Zlínskému kraji. Vstup volný.
Lidé na pouti – fotografie Dalibora Bednáře
1. dubna – 31. října, zámek Holešov, arkády
v přízemí. Projekt fotografa Dalibora Bednáře
zachycuje portréty účastníků poutí. Minimalistické, nearanžované portréty vypovídají nejen
o fyziognomii účastníků, ale dávají i vhlédnout do
nitra, duchovního rozpoložení účastníků poutí.
Autor ukazuje, že návštěva daného poutního místa nemusí mít v současné době vždy jen náboženský význam. Vstup volný.
„(Ne)klidná srdce“
Duben 2014 - Městská knihovna Holešov. Výstava
fotografií Tomáše Krejčího, text P. Miroslav Jáně.
Vstup volný.

ných prací studentů Gymnázia Ladislava Jaroše
Holešov
7. - 30. května, Městská knihovna Holešov;
6. května - 14.30 hod. - vernisáž výstavy. Vstup
volný.

BA, CRASH22; večerní zábava od 18.00 - PRESS
ROCK, EXPO PENSION. Vstupné: předprodej
60, na místě 90, děti do 15 let v doprovodu dospělých zdarma.

Sub umbra alarum tuarum leo vincit - Moravští
vojáci v císařském kabátu za Velké války
23. května, 14.00 hod., zadní galerie zámku Holešov. Přednáška Mgr. Adama Cabiše, historika
a pracovníka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Doprovodná akce k výstavě Muži
z Holešovska v zákopech 1. světové války. Po přednášce komentovaná prohlídka výstavy.

Vzpomínkový podvečer na JUDr. Lubomíra
Bartoška
24. dubna v 17.00 hod., Městská knihovna Holešov. Účinkují: Malé divadlo Měk Holešov a komorní soubor Corda Magico. Vstupné 25 Kč.

AKCE
1. května - První máj v Holešově
Zámecká zahrada. Oslava 1. máje pro děti i dospělé. Program: 10.00 - 17.00 hod. Dechová hudba
Hanačka Břest, cimbálová muzika Veselica Kroměříž, Jazzbook Zlín, contry kapela Texas, historický šerm, atrakce pro děti, občerstvení a spousta
dalšího… Vstup zdarma
II. ročník - Malá Evropa
1. května, od 9.00 do 13.00 hod. na zámeckém
nádvoří. Vystoupení ZŠ, SVČ a EDS. Hlavním
organizátorem je SVČ TYMY Všetuly. Nad akcí
převzala záštitu europoslankyně MUDr. Olga Sehnalová, MBA. Vstup zdarma.
V. Dny města Holešova 2014 (5. ročník)
22. května v 18.00 hod. Předávání grantů města
Holešova (zámek Holešov, velký sál)
23. května Noc kostelů - prohlídka holešovských
kostelů a kaplí s programem
24. května od 14.00 hod. Folklorní odpoledne přehlídka folklorních souborů v zámecké zahradě
24. května od 17.00 hod. Ocenění osobností města
Holešova (sala terrena zámku)
25. května v 9.30 hod. Mše sv. za město Holešov
a jeho občany (kostel Nanebevzetí P. Marie)
2. Zámecký gulášfest
31. května od 10.00 hod. Soutěž o nejlepší guláš.
II. ročník. Slosovatelná tombola o hodnotné ceny.
Čekají na Vás výborné guláše rozličných druhů
i chutí, skvělá muzika, doprovodný program pro
děti i dospělé a hlavně SKVĚLÁ ZÁBAVA po celý
den. Přijďte si užít s přáteli i rodinou vynikající zábavu. Kapely: BAREL ROCK, CESTUJÍCÍ HUD-

PŘEDNÁŠKY

Holešovský rodák architekt Miroslav Lorenc
(1896–1943)
6. května, sala terrena zámku Holešov. Přednáška Mgr. Ladislavy Horňákové, kurátorky sbírky
architektury Krajské galerie výtvarného umění
ve Zlíně. Miroslav Lorenc, holešovský rodák, legionář, baťovský architekt a účastník protinacistického odboje byl v necelých 47 letech popraven
v nacistickém žaláři ve Vratislavi. Doprovodná
akce k výstavě Slavné stavby architekta Miroslava
Lorence.
Cesta po Jižní Americe
15. května, 17.00 hod., Městská knihovna Holešov. Cestopisná přednáška Ing. Františka Brachtla
se bude týkat šesti jihoamerických států - Uruguaye, Argentiny, Chile, Peru, Bolívie a Paraguaye,
které přednášející navštívil na podzim v loňském
roce. Vstupné 25 Kč.
Slovobrána. Zapomenutá síla slova
22. května, 18.00 hod., Městská knihovna Holešov. Přednáška Heleny Žůrkové o tajemné moci
slova a myšlenek. Vstupné 25 Kč.

KINO
VESMÍRNÍ OPIČÁCI - 30. dubna, 13.15 hod.,
kino Svět Holešov. Hravé mimozemské dobrodružství opičího kosmonauta Hama se skvělou
animací v českém znění s Martinem Písaříkem,
Vojtou Kotkem a Lucií Vondráčkovou. USA, animovaný, komedie, 80 min., Bontonfilm, vstupné
35 Kč.
ČAROVNÉ DĚDICTVÍ 28. května, 13.15 hod.,
kino Svět Holešov. Pohádkový film o kouzelné čapce, která může svému majiteli splnit každé přání.
ČR, pohádka, 77 min., Bontonfilm, vstupné 35 Kč.

Slavnostní koncert
ke 40. výročí založení
Holešovského sboru

MORAVSKÉ
DĚTI
17. května 2014
v 17 hodin, zámek Holešov
Vstupenky v předprodeji v MIC

Lettrismus - fascinace písmem - výstava výtvar-
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Dětské „šmoulí“
odpoledne v Žopech
V pátek 28. března uspořádala kulturní skupina při Osadním výboru
Žopy dětské šmoulí odpoledne - karneval se šmoulí tematikou. O oblibě těchto akcí v obci svědčí i jejich návštěvnost. Tentokrát přišlo v doprovodu svých
rodičů i prarodičů 35 dětí. Pořadatelky si pro malé návštěvníky připravily
pestrý program - soutěže, tanec, tombolu. Vylosován a odměněn byl každý
účastník.
Ceny byly samozřejmě „šmoulí“. Zábava byla výborná. Dobře se bavily
nejen děti, ale i dospělí, kteří se do soutěží i tance zapojili. Fotoalbem z této
akce najdete na http://www.zopy.cz/fotoalbum/fotografie-2014/smouli-odpoledne---28.3.2014/
Martina Sedláčková

Pozvánka na výstavu fotografického dokumentu
„Lidé na pouti“ Dalibora Bednáře
MKS Holešov otevřelo první výstavu letošní sezony. Jedná se o výstavu fotografií Dalibora
Bednáře z cyklu Lidé na pouti. Slavnostně byla
zahájena vernisáží v arkádách zámku 1. dubna
a potrvá do konce měsíce října. Fotografický dokument Dalibora Bednáře Lidé na pouti vypovídá
o poutnících z okolí Bruntálu. Autor na dvaadvaceti černobílých snímcích v běhu času zachytil
panoptikum tváří a z nich vypovídající životní
příběhy a motivy lidí putujících za vírou. Jak fotograf sám uvedl ve svých úvahách, kladl si otázky, proč lidé dnešní doby chodí na poutě? Zda je
k tomu vede touha po pokání, nebo chuť na cuk-

rovou vatu a kde je vlastně hranice mezi těmito
duchovními a světskými motivy, v tomto případě
rámovaná konkrétním koloritem chudého kraje
pod Pradědem. Amatérský fotograf Dalibor Bednář, kterého živí technika, tvoří a žije v Ostravě.
Fotí od osmnácti let, obdivuje klasický přístup
k fotografii s důrazem na černobílý proces. Zajímá se o městskou architekturu a vztahy lidí, kteří
v ní žijí a spolu ji utvářejí. Věnuje se také portrétu
a aktu. Od roku 2001 pravidelně vystavuje po
Moravě, například v ostravském Výtvarném centru Chagall, ale jeho fotografie již viděli také lidé
v Polsku a ve Vídni. Od roku 2004 vydává vlastní

fotografické kalendáře a v roce 2010 vydal monografickou publikaci Cestou fotografie db. Více
www. fotobednar.cz.
Mgr. Dana Podhajská

Jahodárna Holešov
hledá vitálního důchodce a důchodkyně
na výpomoc.
Řidičský průkaz na traktor vítán.
Inf. 777 659 990

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
Duben 2014

15

ŠKOLSTVÍ

Představitelé města poděkovali učitelům
a pracovníkům ve školství
Holešov - Tradiční shromáždění u příležitosti Dne učitelů se uskutečnilo ve velkém sále holešovského zámku vpodvečer 27. března. Starosta
města Pavel Svoboda společně s oběma místostarosty Rudolfem Seifertem a Jaroslavem Chmelařem při této slavnostní příležitosti poděkovali pedagogům z holešovských základních a mateřských
škol a ze Střediska volného času za práci. Zároveň
předali vybraným pedagožkám a dalším pracov-

níkům ve školství Pamětní listy v deskách, které
jim udělila Rada města Holešova. V kulturním
programu vystoupil dětský pěvecký a taneční sbor
z 1. ZŠ Holešov BANANA VOX.

Pamětní listy v deskách byly uděleny

za 1. ZŠ Mgr. Jiřině Kučerové, Mgr. Jitce Logajové,
Mgr. Boženě Sklenářové; za 2. ZŠ Mgr. Rudolfu
Fuksovi, Janě Gregorové; za 3. ZŠ Mgr. Kateřině

Nedbalové, Bc. Ivetě Dvořákové, Drahomíře Morkusové; za Mateřskou školu Sluníčko Ivě Galdové,
Aleně Gábové; za Mateřskou školu Radost Blaženě Olšové; za Mateřskou školu Masarykova ulice
Janě Ševčíkové; za Středisko volného času Janě
Češkové; za Ústřední školní jídelnu Holešov Miroslavu Kollerovi.
Text a foto Jana Zapletalová

Jiřina Kučerová převzala státní vyznamenání
za celoživotní pedagogickou práci
Holešov, Praha - U příležitosti oslavy svátku
učitelů - Dne učitelů 28. března - převzala v Praze státní ocenění - stříbrnou Medaili Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně - dlouholetá učitelka 1. ZŠ Holešov Mgr. Jiřina Kučerová. Na toto vysoké vyznamenání byla navržena
vedením města Holešova a ředitelstvím 1. Základní školy za celoživotní pedagogickou práci (50 let
působení na 1. ZŠ Holešov) a současně u příležitosti svých nedávných 70. narozenin.
Paní učitelka Kučerová je spjata s 1. Základní
školou Holešov již od svých učitelských začátků.
Po vystudování Pedagogického institutu ve Zlíně
(tehdejším Gottwaldově) nastoupila 1. září 1964
jako vyučující tělesné výchovy a matematiky na II.
stupni této školy. Vzdělání si rozšířila v roce 1973
absolvováním postgraduálního studia na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Oba předměty, které vyučovala, měla velice ráda
a lásku k nim předávala svým žákům. Dovedla je
motivovat a aktivizovat k tomu, aby se zlepšovali.
Byla členkou Asociace školních sportovních klubů a jako taková byla garantem okresních volejbalových soutěží, neboť její sportovní zálibou byl
především volejbal. Samozřejmostí bylo vedení
volejbalového kroužku na škole, organizace všech
sportovních soutěží, lyžařských výcvikových kurzů, škol v přírodě, matematických soustředění
žáků školy a podobně. Žákyně školy se několikrát
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pod jejím vedením dostaly do republikových
kol sportovních soutěží.
Byla předsedkyní oddílu odbíjené v Holešově
a trenérkou oddílu žákyň, dorostenek i žen.
Tělesné výchově školní
i mimoškolní věnovala všechen svůj volný
čas. Od školního roku
1991–92 byla jmenována zástupkyní ředitele pro II. stupeň. Tuto
funkci vykonávala až do
odchodu do důchodu
v roce 2004. Tím však
její pedagogická činnost
neskončila. Dalších 7 let působila na 1. Základní
škole Holešov jako učitelka matematiky a tělesné
výchovy. Ani potom se jí ale brány školy neuzavřely. V práci s dětmi pokračovala alespoň jako
vedoucí kroužku volejbalu dívek.
O jejím pedagogickém umu svědčí to, že
do kroužku se v letošním školním roce 2013–14
přihlásilo 23 žákyň, které oceňují na paní učitelce
především elán, schopnost podněcovat je k lepším
výkonům, citlivé hodnocení a současně přiměřenou náročnost. Paní učitelka i přes věkový rozdíl

svým svěřenkyním rozumí a dovede jim být vzorem, vedoucí i kamarádkou.
Ve své práci byla a je paní Jiřina Kučerová
vždy důsledná, což je jedním ze základních předpokladů pedagogického úspěchu. Nic svým svěřencům neodpustí, ale přes svou náročnost dovede být uznalá a spravedlivá. Patří k těm učitelům,
na které žáci nezapomínají.
Mgr. Jarmila Růžičková,
Jana Zapletalová

Holešovsko

OLYMPIÁDA
Děti z 1. A se připojily k letošní zimní olympiádě v Sochi. V týdnu od
17. února do 21. února jsme se učili v olympijském duchu. Nejdříve jsme
se v prvouce seznámili s novými pojmy a symboly. Kreslili jsme olympijské
kruhy a vlajku. V českém jazyce jsme si dali soutěž o nejlepšího čtenáře. Na
1. místě se umístil David Zapletal, na 2. místě Adam Novotný a na 3. místě
Tereza Balážová.
V hodině tělesné výchovy si děti s paní učitelkou Mgr. D. Konvalinkovou
zasoutěžily na několika stanovištích. Projekt jsme zakončili v pátek v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností kresbou zimních olympijských
disciplín a olympijské vesničky. Cílem bylo se seznámit se základními pojmy
a proniknout do sportovní nálady celého světa. A to se nám povedlo. J
Mgr. Vladimíra Sedlářová, třídní učitelka I. A

Úspěch žákyně 2. ZŠ Holešov v soutěži
„O hanáckýho kohóta“
Ve středu 12. 3. se tři „naše“ děvčata ze 2. Základní školy Holešov, Alžběta Chudárková (7. A),
Eliška Dorazínová (7. A) a Markéta Mikešková (9.
A), zúčastnila pěvecké soutěže „O hanáckýho kohóta“, která se konala v Domě kultury v Kroměříži.

Repertoárem byly dvě hanácké písně dle vlastního výběru bez doprovodu pouze s udáním tónu.
Naše škola zde měla zastoupení ve III. kategorii, tj. 7–9. ročník. Ve velké konkurenci nakonec
obsadila krásné 2. místo Alžběta Chudárková,

která nás bude dále reprezentovat na soutěži
v Prostějově.
Všem děvčatům děkujeme za účast a příkladnou reprezentaci školy.
2. Základní škola Holešov

Alžběta Chudárková

Eliška Dorazínová

Markéta Mikešková

Noc s Andersenem na 2. Základní škole
Pohádkové nocování k výročí narození Hanse
Christiana Andersena se v naší škole uskutečnilo
v noci ze 4. na 5. dubna.
Letos se spalo jen ve školní družině, ale zato
v hojném počtu 80 dětí. Začátek byl v šest hodin
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večer, končili jsme v devět hodin ráno v sobotu. Po
příchodu a nezbytném „ubytování“ se všichni vrhli
na vyrábění lampionů, lucerniček nebo barevných
mandal na okna. Jakmile měli všichni vyrobeno,
mohla začít nejočekávanější akce – pyžamová disko-

téka. Než jsme se nadáli, bylo devět hodin a čas jít
spát. Ale ještě nás čekala neméně důležitá věc, a to
stezka odvahy! Poté jsme už zalezli do spacáků a poslouchali pohádky, než všichni usnuli. Ráno nás čekala už jen výborná a zdravá snídaně a návrat domů.
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Den se Sluníčkem
Dvacátý první březen je již tradičně v naší
mateřské škole dnem otevřených dveří, a to doslova.
Dveře naší mateřské školy jsou otevřeny pro
všechny návštěvníky, kteří mají možnost prohlédnout si interiéry školy, seznámit se se školním
vzdělávacím programem „Objevujeme svět se Sluníčkem“ a získat potřebné informace o zápisu do
mateřské školy.
Letošní den otevřených dveří byl prozářený
sluníčkem a teplé počasí přilákalo velkou spous-

tu návštěvníků nejen do mateřské školy, ale také k řece Rusavě,
kde již tradičně probíhá vynášení
zimy.
Letošní „Moreny“ byly dětmi připraveny ze starého suchého
pečiva. A tak při nedostatku vody
v řece Rusavě, kdy nemohly „Moreny“ odplout, přinesly užitek
alespoň kachnám a rybám.

Děti z Martinic vyhrály v literární soutěži
Literární práce žákyní Základní školy Jana Bezděka
Martinice získaly letos opět nejvyšší ocenění.
Autorská literární soutěž Kroměřížská litera, kterou
organizuje Knihovna Kroměřížska, byla letos na téma
„Nejmoudřejší je číslo“ (jakou roli hrají v našem světě čísla). Odborná porota hodnotila celkem 245 prací z 11 škol
celého kroměřížského okresu.
V kategorii 4.-5. ročníku získala Veronika Rožnovská 1. místo a Klára Vedrová 2. místo v kategorii poezie.
V kategorii komiks získala druhé místo rovněž Veronika
Rožnovská.
Děti naší malotřídní školy tak velice hezky reprezentovaly nejen obec Martinice, ale celé Holešovsko. Patří jim
proto veliká gratulace a poděkování. Doufáme, že jejich
talent dále ještě poroste.
Mgr. Veronika Boháčková,
ředitelka školy
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Holešovsko

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 – 18.00.
Kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis, trampolína,
nájem tělocvičny. Objednávky tělocvičny lze využít dle předchozí telefonické domluvy minimálně
den předem, objednávky v kanceláři či na tel.: 573
39 69 28, 734 358 563
ZVEME VÁS
23. 4. MANDALY Z PÍSKU – od 16.00, cena:
50,-/děti, 80,-/dospělí, přihlášky do 20. 4.
24. 4. DEN ZEMĚ – od 15.00 v areálu SVČ, hry,
soutěže a aktivity zaměřené na ekologii, vstup volný
24. 4. POZNEJ SÁM SEBE aneb Na šamanské
cestě /pro dospělé/– od 17.00 do 19.00, poznání
skrze muzikoterapii a arteterapii /sebevzdělávací
a prožitkový workshop/, cena: 250,- Kč, přihlášky
do 22. 4.
25. 4. TANEČNÍ SHOW – od 19.00, vstupné 40,-/
děti, 90,-/dospělí, v programu se představí taneční
páry TK Gradace včetně současných mistrů
i vicemistrů ČR, a tanečníci mezinárodních tříd,
v programu vystoupí také děti ze 3. ZŠ z projektu
„Ty tančíš, my tančíme“, čeká vás neopakovatelný
taneční zážitek.
25. 4. DEN NA MODELOVÉ ŽELEZNICI – od
15.00 do 17.00, středisko Novosady, vstupné dobrovolné
25. - 26. 4. NOČNÍ DESKOHRANÍ - od 18.00,
cena: 70,- Kč pro členy deskohraní, 100,- Kč ostatní, večer s deskovými hrami a nejen to, přihlášky
do 20. 4.
26. 4. FLORBALOVÝ TURNAJ – od 10.00, startovné 30,- Kč, týmy 4+1, kategorie 6–11 let, 12–15
let, přihlášky do 22. 4.
26. 4. KURZ COUNTRY TANCŮ – od 14.00 do
17.00, vstupné 150,- Kč, přihlášky do 20. 4.
27. 4. BADMINTONOVÝ TURNAJ – od 14.00,
startovné 30,- Kč, přihlášky do 25. 4.
29. 4. MEZINÁRODNÍ DEN TANCE – den otevřených dveří v tanečních kroužcích společenský
tanec, zumba, happy dance od 16.00 vstup zdarma, zveme všechny příznivce tance
30. 4. SLET ČARODĚJNIC – od 17.00 na zahradě TYMY, vstupné 10,- Kč
1. 5. MALÁ EVROPA – na nádvoří zámku /
v případě nepřízně počasí v arkádách/, od 9.00 do
13.00, celoměstský projekt SVČ + školy, prezentace jednotlivých škol a států EU /Řecko, Itálie,
Španělsko, Velká Británie atd./, čeká vás spousta
zajímavého o Evropě i o nás
2. 5. HARMONIZAČNÍ CVIČENÍ S MILADOU
HYÁNKOVOU - od 16.00 do 19.00. Protistresové
psychosomatické cvičení pro každodenní praxi
s prvky jógy, taiči, nácvik relaxace. Cena: 95,- Kč
3. 5. MÁJOVÝ POCHOD HOSTÝNSKÝMI
HORAMI - v 9.00 sraz na AN Holešov, možnost
zapůjčení trekingových holí za 20,- Kč, dopravu +
občerstvení hradí každý sám
7. 5. DEN EVROPY – od 9.00 na náměstí E. Beneše v Holešově, akce pro děti MŠ a ZŠ
7. 5. DÍLNIČKA KE DNI MATEK – od 16.30,
cena: 20,- Kč
8. 5. od 15.00 Velká kuličkiáda - startovné
10,- Kč, v zahradě holešovského zámku, kategorie - rodinné týmy, jednotlivci, kdo mám kuličky,
přineste si s sebou, součástí budou i další hry /pétanque, kroket.../.
9. 5. VERNISÁŽ TYMY – kavárna CINEMA, od
17.00

Duben 2014

10. 5. REBORN BATTLE 2014 - break dance taneční soutěž pro děti i dospělé /graffiti jam, rap, beat
box/, od 13.00, startovné 40,- Kč, vstupné 40,- Kč
10. a 24. 5. KOUZELNICKÁ ŠKOLA s P. Svobodou – od 14.00 do 16.00 v TYMY, vstupné 40,Kč, přihlášky do 8. 5. a do 22. 5.
11. 5. MATIČCE - od 15.00 v TYMY - vystoupení
dětí a členů z kroužků TYMY k oslavě Dne matek, srdečně zveme maminky, babičky i tetičky +
OSLAVA NAROZENIN TYMY
13. 5. MÝDLOVÁ DÍLNIČKA – od 17.00, cena:
40,-/děti, 60,-/dospělí, přihlášky do 12. 5.
14. 5. KVĚTINKOVÝ DEN - charitativní sbírka
„boj proti rakovině“
15. 5. PREMEDICAL /centrum preventivní medicíny/ - možnost vyšetření od 9.00 do 20.00, informace a přihlášky v TYMY
17. 5. O NEJLEPŠÍHO SPORŤÁČKA - soutěž
nejmladších dětí v různých sportovních disciplínách /kategorie 4–5 let, 6–7 let/, od 10.00, startovné 10,- Kč
PŘIPRAVUJEME
23. – 24. 5. NOČNÍ DESKOHRANÍ - od 17.00,
cena: 90,- Kč pro členy deskohraní, 150,- Kč ostatní, večer s deskovými hrami a nejen to, přihlášky
do 21. 5.
24. 5. FOLKLORNÍ ODPOLEDNE – v rámci
Dnů města od 14.00 v zahradě zámku, v případě
nepřízně počasí v kině Svět, vstupné dobrovolné,
v programu vystoupí folklorní soubory z Hané,
Valašska i ze zahraničí
24. 5. FOTOWORKSHOP – od 9.30, cena: 30,Kč, přihlášky do 20. 5.
29. 5. TURNAJ VE STOLNÍM TENISE – od

10.00 v herně stolního tenisu, vstupné 40,-/veřejnost, 20,-/členové oddílu
30. 5. DEN DĚTÍ V TYMY - od 15.00 do 17.00 hry, soutěže, odměny a dárek dětem, skákací hrad
1. 6. CELOMĚSTSKÁ OSLAVA DNE DĚTÍ – od
14.00 v zámecké zahradě
LÉTO S TYMY 2014
POBYTOVÉ TÁBORY
29. 6. – 5. 7. Podhradní Lhota - Indiánskou stezkou, Léto s tancem, Work out tábor (2.190,-),
4. 8. – 8. 8. Penzion Ovčárna Hostýn – Harryho
ateliér v přírodě - výtvarně-keramický (2.290),
11. 8. – 15. 8. Retaso /Horní Bečva/ - Za sportem
do Beskyd (2.790), Výtvarné dobrodrůžo (2.890)
Léto na koni (3.200,-), Muzikoterapie pro dospělé (2.590,-, 2.990,-) s Jitkou Králíkovou, Taneční
léto (2.790,-), Break dance (2.790,-), Čáry máry
(2.790,-), Pohádkové léto – pro rodiče s dětmi
(1.790,-/dítě bez lůžka, 2 290,-/dítě, 2.990,-/dospělí), Táborové letní deskohraní (2.290,-)
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
30. 6. – 4. 7. Kult bojovníka (1.390,-), 7. 7. – 11. 7.
Barevné prázdniny (1.250,-), IN-LINE bruslení
v TYMY (1.950,- + 400,- výpůjčka brusle +chrániče), 14. 7. – 18. 7. Break dance (1.250,-), IN-LINE
bruslení v TYMY (1.950,- + 400,- výpůjčka brusle + chrániče), 21. 7. – 25. 7. Počítačový s play
station 3 (1.250,-), Malí výletníci (1.250,-), 28.
7. – 1. 8. Fotbaloví benjamínci (1.250,-), Zumba
(1.250,-) s Martinou Krejčí, 4. 8. – 8. 8. Prázdninové sportování a akrobacie (1.250,-), 11. 8. –
15.8. Toulky za zvířátky 2 (1.250,-), 18. 8 – 22. 8.
Znakový jazyk + výtvarné tvoření s keramikou
(1.250,-),
25. 8. – 30. 8. U nás v TYMY (1.250,-)

Holešovským talentem 2014
se stal kouzelník Radek Šimčík
V pátek 14. března 2014 se konal ve Středisku volného času – TYMY Holešov galavečer
IV. ročníku talentové soutěže „HOLEŠOVSKÝ
TALENT 2014“. Do finále se probojovalo celkem
18 vystoupení z různých oborů. Hrálo se na hudební nástroje, zpívalo, kouzlilo, tančilo i pochodovalo.
Sedmičlenná porota, ve které zasedal mimo
jiné i místostarosta města Jaroslav Chmelař, neměla vůbec lehkou pozici. Holešovský talent 2014
vyhrál MÁG RADEK – Radek Šimčík, který předváděl náročná karetní
kouzla. Na druhém místě se umístila
dvojice akrobatů na kolech ANOMALOUS – Adam Pekař a Marek Hořava.
Třetí místo si domů odvezla tanečnice Michaelle Tinka z TŠ Stonožka
Bruntál. Všichni tito tři výherci
získali finanční odměnu v celkové
výši 3000,- Kč. Také diváci si mezi
sebou odhlasovali svůj talent. Cenu
diváků získal kroužek BABYDANCE
SVČ se svým tanečním vystoupením
„Vařila myšička kašičku“.

teriální pomoc při této mimořádné akci, která
podporuje talenty z různých oblastí zájmové činnosti z Holešova a širokého okolí.
Věříme, že příští pátý ročník bude stejně
úspěšný jako ročníky předcházející a chtěli bychom již nyní pozvat mladé talenty k účasti.
Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ Holešov

Děkujeme městu Holešov a všem
ostatním partnerům za finanční a ma-
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Jarní víkendovka byla super!
Akcí zaměřených na prevenci rizikového
chování není na školách nikdy dost. A pokud se
to dělá ještě zábavnou formou, tím lépe. 3. ZŠ Holešov pořádá několikrát do roka velmi oblíbené
víkendové pobyty pro žáky prvního stupně. Na organizaci se podílí paní vychovatelka Bc. Iveta Dvořáková spolu se svými pomocníky z řad pedagogů
volného času a deváťáků školy. Veškeré aktivity nenásilnou formou směřují k prevenci alkoholismu,
kouření a prostřednictvím zážitkové pedagogiky
jsou děti vedeny k odmítání násilí a šikany.
Březnová víkendovka byla ve znamení Indie.
Iveta Dvořáková sama Indii navštívila v rámci
expedice, a tak měla spoustu krásného materiálu,
informací, fotek a vlastních zážitků, které chtěla
s dětmi sdílet. Propojila sportovní i vědomostní
aktivity tak, aby se děti o této asijské zemi dozvěděly co nejvíc. Dle reakcí všech zúčastněných se
zadařilo více než úspěšně.

„Všechno bylo bezva - povídání o Indii, hry,
soutěže, chleba s lentilkami, vodní hrátky, stezka
odvahy, spaní ve spacácích, jak jsme jedli rukama
pokrm z listu. A ze všeho nejlepší byla indická tečka na čele,“ shrnula pocity všech Gábinka Fuksová.
„Už se nemůžu dočkat, až sem budu chodit
do školy!“ Uzavřel za všechny předškolák Vojta Kuczman, který se do 3. ZŠ po prázdninách
chystá. Tato víkendovka, podobně jako několik
dalších, otevírá školu i dětem, které do ní teprve
nastoupí. Takto se velmi přirozeně sžívají s prostředím, navazují kontakty se staršími spolužáky
i s pedagogickými pracovníky, což má velký preventivní význam. Po prázdninách tak budou mít
ve škole na koho se obrátit a snáze se budou ve
škole orientovat.
Barbora Winklerová

Z pestrého programu a významných akcí ve SVČ TYMY
V TYMY se uskutečnil Svátek poezie

Taneční skupina Sundance
získala zlato

V úterý 11. 3. se uskutečnilo v SVČ – TYMY městské kolo recitační soutěže „Svátek poezie“. Tohoto
městského kola se zúčastnilo 33 děvčat a chlapců
ze všech tří holešovských základních škol.
Děkujeme všem soutěžícím za účast v této soutěži
a všem, kteří se zúčastní okresního kola v Kroměříži, přejeme hodně úspěchů. Poděkování si
zaslouží také všechny porotkyně a vedení škol za
zajištění účasti dětí.

V TYMY se hledala Miss Poupě
a Kvítek

Soutěže krásy jsou velmi oblíbené nejen mezi
mladými dívkami, ale i mezi holčičkami. Dívčí
půvab a šarm hrály hlavní roli v sobotu 15. března
v SVČ TYMY. Konal se zde již 5. ročník soutěže
krásy Miss Kvítek a Miss Poupě.

OPRAVY ELEKTRO
- plynových spotřebičů
Jiří Talaš
záruční a pozáruční servis
čištění a seřízení
plynových kotlů
kontakt na tel. 603 859 035
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Třetího ročníku nepostupové taneční soutěže „O
včelínský pohár“, kterou pořádalo SVČ Včelín
v Bystřici pod Hostýnem, se zúčastnila i taneční skupina Sundance ze Střediska volného času
TYMY. Letos děvčata nacvičila skladbu Cinema
fantasy, která je ve stylu show a je inspirovaná
filmem. V choreografii jsou použité prvky disko,
hip-hopu a charlestonu. Skvělé provedení, výraz
a zajímavé kostýmy porota ocenila zlatem. Letos
taneční skupinu čeká ještě spousta soutěží, a proto
jí přejeme hodně úspěchů.
Olga Pešková
Při rozhovoru, volné disciplíně i módní přehlídce obecenstvo složené z rodičů, prarodičů
a přátel soutěžících dívek své favoritky potleskem
i hvízdáním velmi podporovalo a báječná atmosféra si nic nezadala s profesionálními soutěžemi.
Velmi děkujeme všem jednotlivcům i firmám,
kteří tuto akci sponzorsky podpořili. Díky tomu
si všechny soutěžící dívky odnesly hodnotné ceny.
Příští rok se těšíme již u 6. ročního na další šikovné dívenky nejen z Holešova.
Výsledky letošního ročníku:
Miss Poupě: Nikol Vojáčková
Miss Kvítek: Eliška Navrátilová

Bára Winklerová

MÓDNÍ A SVATEBNÍ
SHOW S DISKOTÉKOU
R-club Holešov
3. 5. 2014 od 18 hodin
Programem Vás provede O. Albrecht
z Kiss Publika
Čeká Vás pestrá programová nabídka
s vystoupením travesti show
Vstupné 100 Kč

DFK Holešov – TJ Březnice: 2:1 (0:1)

I v neúplné sestavě odehrál DFK Holešov kvalitní
přípravný zápas se zkušenějším soupeřem a získal
jeho cenný skalp; především první půle byla holešovská děvčata jasně lepší a jen kousek chyběl
k tomu, aby se premiérově do listiny střelců zapsali
naši benjamínci… Zápas rozhodla dobrá hra středové dvojice, spolehlivý výkon obranné čtveřice
a dvě krásné střely Venduly Kuchařové. Holky,
předvedly jste hezký výkon, jen tak dále!!!
S. S.

Prodám garáž za Sadovou
+420 608 822 830
Holešovsko

SPOLKY, POLITICKÉ STRANY

Jarní sbírka šatstva
Humanitární sbírka šatstva, kterou vyhlásila Charita
Holešov, probíhala v týdnu od
1. do 4. 4. 2014. Lidé mohli
v tomto týdnu nosit nejrůznější věci a oblečení do prostoru
Českého zahrádkářského svazu,
kde tři ochotné dobrovolnice
(paní Kadlíková, Matyášová a Gajová) přinesené
věci třídily a skládaly do krabic a pytlů. Snad pro-

to, že se v našem městě zřídily kontejnery na oblečení, nesetkala se sbírka šatstva s velkým ohlasem
a přineseného oblečení bylo mnohem méně než
při dřívějších sbírkách. Do Diakonie Broumov se
tak vypravil pouze zčásti naložený kamion.
Za Charitu Holešov bych chtěla poděkovat
všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli na letošní jarní sbírku šatstva, a taktéž našim třem
ochotným dobrovolnicím. Děkujeme všem štěd-

rým dárcům, kteří přispěli finančně na náklady
spojené s převozem do Broumova.
Poděkování patří také Českému zahrádkářskému svazu v Holešově, který zcela bezplatně
zapůjčil již po několikáté své prostory pro účely
shromažďování šatstva, a také p. Grossovi, který
pro nakládku do kamionu uvolnil z veřejně prospěšných prací zdatné pomocníky.
Leona Čapková
Charita Holešov

Charita Holešov ukončila pokladničkovou sbírku
na Ukrajinu
V souvislosti s posledním vývojem na Ukrajině se v rámci spolupráce při pomoci obětem násilí na Ukrajině zapojila i Charita Česká republika. Hned na počátku listopadu, kdy při vyhrocené
politické situace docházelo k prvním demonstracím, se rozhodla pomoci potřebným. V Holešově

se lidé mohli zapojit do finanční pomoci prostřednictvím DMS, zasláním financí na bankovní účet
nebo přímo do zapečetěných pokladniček. Ty
byly umístěny na třech místech, na MěÚ v Holešově, v DpS Novosady a v sídle Charity Holešov
na nám. Svobody 97. Sbírka do pokladniček byla

ukončena 3. 4. 2014 a celkový výnos z těchto pokladniček činil 400 korun českých.
Všem dárcům děkujeme.
Autor článku: Leona Čapková
(pastorační asistentka Charity Holešov)

Se Skřítkem za ptáky do zámeckého parku
V pátek 4. 4. 2014 odpoledne proběhla v zámeckém parku v Holešově exkurze s názvem Ptáci
v parku. Akci pořádalo pro širokou veřejnost sdružení Skřítek, z. s., a cílem bylo seznámit účastníky
procházky s druhy ptáků, kteří se běžně vyskytují
v našem parku. Akce probíhala v rámci kampaně
„Ptáci – žijí tady s námi“, kterou zaštiťuje Líska –
občanské sdružení pro environmentální vzdělávání,
výchovu a osvětu ve Zlínském kraji. V rámci kampaně probíhají desítky akcí po celém Zlínském kraji.
V páteční odpoledne jste se v zámeckém parku mohli setkat se skupinou lidí různého věku s dalekohledy namířenými do korun stromů. Společně
se Skřítkem a Martinem Vymazalem ze záchranné
stanice Ornis se vydali na pozorování místních ptačích obyvatel. A nezůstalo jen u pozorování dalekohledy. Martin Vymazal měl pro nás nachystanou
ornitologickou síť, do které se chytilo hned několik

zpěváčků – brhlík lesní, budníček menší
a dvě sýkory koňadry. Všechny jsme si
mohli prohlédnout zblízka, dozvědět se
o jejich způsobu života a jiných zvláštnostech a na závěr je Martin Vymazal
okroužkoval a vypustil zpět do parku.
Vyzkoušeli jsme si také několik různých
her, ve kterých jsme mohli poznat další
druhy ptáků, jejich chování a vzhled jejich hnízd. Na závěr jsme zkoušeli lákat
nahrávkami hlasů ty druhy, které jsme
ještě neviděli – přiletěl se tak na nás
podívat strakapoud velký a také žluna
zelená.
Až příště půjdete parkem, zkuste
také zvednout hlavu nahoru do korun,
budete překvapení, jak je tam živo.
Júlia Šneidrová, Skřítek, z. s.

Město podporuje seniorskou organizaci
Holešov (JZ) - Na své výroční
schůzi se sešla téměř osmdesátka členů
holešovské organizace klub důchodců,
který je určen pro kulturní a společenskou činnost a vyžití občanů města
v důchodovém věku. Uskutečnila se
ve středu 12. března v prostorách kinokavárny v budově kina Svět, kterou
organizace využívá ke své pravidelné
činnosti. Seniory přišli pozdravit oba
místostarostové Holešova. Protože je
klub důchodců zařízením města, přislíbili mimo jiné, že organizace může i
nadále počítat s jeho podporou a také
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pomocí pracovníků sociálního odboru MěÚ Holešov, především co se týká organizačních záležitostí. Klub řídí sedmičlenný výbor a v současné
době sdružuje 91 seniorů. V loňském roce se členská základna rozrostla o 22 členů ze zrušené organizace tělesně postižených. Po procedurálních
záležitostech následovalo zhodnocení a výčet činností za uplynulý rok a plán na rok letošní a pozdravy od zástupců klubů z okolních měst. V této
obsáhlé a zároveň i poučné zprávě, kterou si pro
své kolegy připravila Anežka Švábová, mimo jiné
ocenila přístup všech, kteří si pro seniory najdou
čas a přispívají tak ke zvýšení jejich společenského
zájmu a důstojnému postavení.
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Rybáři na své výroční členské schůzi hodnotili
i plánovali
Holešov - Výroční členskou schůzí završili členové Moravského rybářského svazu, Místní
organizace Holešov další roční období své činnosti. Uskutečnila se v neděli 16. března ve společenských prostorách internátu SPŠ MV Holešov.
Jedná se o jednu z nejvýznamnějších a nejpočetněji zastoupených neziskových organizací v Holešově (celkem 452 členů), řízenou osmičlenným
výborem. Předsedou je JUDr. Jindřich Pruš, který
bezmála dvouhodinové jednání řídil a mimo jiné
kladně zhodnotil velmi dobrou spolupráci s vedením města a s Odborem životního prostředí MěÚ
Holešov. Schůze proběhla v klidné atmosféře a po
schválení jejího programu zhodnotil činnost za
uplynulé období roku 2013 ve své zprávě jednatel
Mgr. Radim Kögler. Mimo organizační věci týkající se činnosti výboru vzpomněl zabezpečení tradičních rybářských závodů na Rybníčkách, jichž
se v loňském roce zúčastnilo 43 závodníků (vysazeno 400 kg kapra) a které byly pro velmi dobrý
hospodářský výsledek hodnoceny ze strany organizace jako úspěšné. Letos se uskuteční v sobotu
17. května a závody pro mládež a členy rybářského
kroužku 24. 5. Nově bude organizace pořádat rybářskou zábavu se ziskem ve prospěch organizace.
Z hlediska ekologického a ochrany přírody je ale
nejdůležitější brigádnická činnost členů. V roce
2013 v šestnácti brigádních termínech v průběhu
dubna - září odpracovali rybáři na pstruhových
a mimopstruhových vodách svého revíru celkem

1411 hodin. Na rok 2014 je vypsáno 17 řádných termínů a první brigádu plánují na 5. dubna.
Také připomenul možnost
pronájmu rybářské chaty za výhodných podmínek a činnost
spojenou s provozem tohoto zařízení. V současné době má chatu
a její provoz na starosti JUDr. Josef
Šilpoch. Výbor také zajistil nákup
a vybavení potřebným inventářem. Současně poděkoval správci
chaty za aktivní přístup k údržbě
a její celkové zvelebení. Možnost
pronájmu platí i pro nečleny organizace a širokou veřejnost. Vedení
nezapomíná ani na své jubilanty, kterým popřálo do dalších let pevné zdraví a
mnoho rybářských úspěchů. Na závěr příspěvku
odsouhlasili přítomní plán práce na rok 2014.
Následovala velmi obsáhlá zpráva čerstvého
jubilanta a hospodáře organizace Josefa Drábka,
který hovořil především o problematice a ztrátách
na pstruhových revírech. O finance a účetnictví
organizace se stará její ekonom Ing. František
Fuit, který konstatoval, že rybáři v Holešově hospodaří dobře. Svědčí o tom především to, že do
svěřených rybářských revírů, na kterých organizace hospodaří, byly vysazeny ryby v celkové hodnotě 280 tis. korun. Další informace se týkaly čin-

nosti kroužku mladých rybářů, který v Holešově
již dlouhá léta obětavě vede Jiří Navrátil z Tučap
za vydatné pomoci Mgr. Stanislava Jaši. Hovořilo
se rovněž o činnosti rybářské stráže, která dohlíží
na to, aby rybáři dodržovali veškeré právní normy,
které souvisí se stanovami a rybářským řádem. Na
závěr schůze byli oceněni členové místní organizace, kteří se výrazně podílejí na jejím rozvoji.
Výroční členskou schůzi ukončil předseda, který
poděkoval za účast a popřál všem členům pevné
zdraví a mnoho pěkných zážitků u vody v roce
2014. S rybářským pozdravem „Petrův zdar“.
J. Zapletalová

Mladí rybáři skládali zkoušky
Jedním z důležitých úkolů výboru místní organizace Moravského rybářského svazu je i starat
se o výchovu mladé generace rybářů. Za tímto
účelem je každoročně zřizován rybářský kroužek
pro mládež při SVČ TYMY.
Tento kroužek úspěšně vedou pánové Jiří
Navrátil z Tučap a Mgr. Stanislav Jaša z Holešova.
Oba jmenovaní již vychovali celou řadu rybářů,
kterým se stalo rybářství nejen koníčkem, ale po
absolvování odborných rybářských škol i jejich
povoláním. V pátek 28. března se ve SVČ TYMY
uskutečnily zkoušky a pohovory mladých rybářů

z Holešova a okolí, kteří navštěvovali kroužek ve
školním roce 2013–2014. Za výbor MO se těchto zkoušek zúčastnili předseda organizace JUDr.
Jindřich Pruš, místopředseda Marek Ret a jednatel
Mgr. Radim Kögler. Zkoušky a pohovory proběhly v souladu se stanovami a bližšími podmínkami
k výkonu rybářského práva, které jsou stanoveny
Moravským rybářským svazem Brno.
Mladí rybáři odpovídali na otázky týkající se
poznávání druhů ryb, rybářského řádu a ochrany životního prostředí. Zkoušek a pohovorů se
zúčastnilo celkem 19 budoucích mladých rybářů,

mezi kterými byly čtyři dívky. Závěrem předseda
MO MRS Holešov poděkoval všem přítomným,
zejména vedoucím kroužku za kvalitní a obětavé vedení. Novým mladým rybářům a rybářkám
popřál hodně krásných prožitků a úlovků u vody.
Zároveň byly při této příležitosti předány státní
lístky a povolenky k rybolovu na rok 2014. Rovněž pozval mladé rybáře na rybářské závody mládeže, které se uskuteční v sobotu 24. května v areálu Rybníčků v Holešově.
JUDr. Jindřich Pruš

Karneval sportovních gymnastů
V sobotu 15. 2. 2014 pořádali holešovští sportovní gymnasté v místní
sokolovně tradiční dětský karneval. Všichni, kdo se s námi rozhodli strávit
sobotní odpoledne při hudbě a zábavě, určitě nelitovali. Pro návštěvníky byla
připravena bohatá velká i malá tombola, za kterou děkujeme všem ochotným
sponzorům. Za utržené peníze bude zakoupeno nářadí pro gymnasty. K dobré náladě přispěl DJ Dalibor Šmakal, který celé odpoledne provázel hudbou
i slovem. V průběhu odpoledne se se svým krásným vystoupením představily
holešovské mažoretky a své dovednosti předvedli také malí sportovní gymnasté. Karneval se těšil velké účasti, k vidění byly krásné a originální masky,
mezi kterými bylo těžké vybrat ty nejlepší. O úspěšném průběhu karnevalu svědčily spokojené a usměvavé tváře malých návštěvníků. Malou vadou
na kráse byla ztráta černé dámské bundy a dětských černých kalhot, věříme tomu, že je někdo odnesl omylem. Nálezce může věci vrátit v sokolovně
v době tréninku sportovních gymnastů (pondělí a středa 16.00–18.00). Tak
zase za rok na shledanou.
Sportovní gymnasté, TJ Sokol Holešov
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Jarní cena odstřelovačů
Jaro přišlo neodvratně a řádilo celý týden
i u nás na střelnici v Dobroticích. Když jsme s JH
v pondělí ráno navezli terče a v úterý a ve čtvrtek
na tréninku s KK chystali závod, ani jsme netušili, jaké překvapení nás čeká při závodu v sobotu.
Vlastně předpověď ČHMU nebyla příznivá, ale po
zkušenostech jsme přece jen doufali, že se „meteorkáři“ opět zmýlí. Nezmýlili. Předseda střeleckého klubu Kratochvíl přivítal střelce a zástupce
starosty města Holešova Jaroslav Chmelař popřál
soutěžícím bystré oko a pevnou ruku. Hlavní
rozhodčí Šefránek seznámil s pravidly soutěže
a s bezpečnostními opatřeními při závodě. Celkový počet soutěžících byl rozdělen do tří směn
a v 9.00 hod. byl závod na pokyn hlavního rozhodčího zahájen první částí závodu, což bylo po
nástřelu 3 + 2 rány a dvakrát 10 ran na vzdálenost
300 m. Členové klubu se podíleli na výměně terčů,
které byly dodány předsedovi hodnoticí komise

Tóthovi. Po dokončení první části následuje druhá, ve které se střílí na terče mizivé, objevující se
na 5–7 s ve vzdálenosti 300, 100 a 200 m. I tato
část proběhla celkem bez problémů. Po skončení
druhé části nám však počasí přestalo přát. Prudký
vítr a déšť způsobily, že terče u pohyblivého cíle
a VBF na 300 metrů vzdálenosti byly poškozeny, a tak po poradě jury se závodníky byl závod
ukončen. Poprvé po dlouhých letech se nám stalo, že nebylo možno závod dokončit regulérním
způsobem, a tedy celkový výsledek a pořadí byly
stanoveny jen ze dvou odstřílených částí závodu.
Je sice pravda, že s pořadím závodníků nejvíce zamíchá právě třetí část, ale i tak je možno výsledky
nejlepších hodnotit jako velmi kvalitní. Vítězem
v kategorii libovolné se stala Lada Hrbáčková a vítěznou dvojicí v této kategorii Hrbáčková - Havliš
z Prahy. V kategorii standard zvítězil J. Pavelka
a dvojice Heinz - Staněk z SKP Holešov. Závěrem

výbor střeleckého klubu děkuje všem členům klubu, kteří se nezištně podíleli na organizaci závodu,
a správci střelnice, který zabezpečil i malé občerstvení pro soutěžící.
Jozef Tóth

Členové MS Hradisko Dobrotice vedou děti k lásce
k přírodě
Dobrotice - Děti z mateřské školy v Dobroticích s p. učitelkami Zdeňkou Kolaříkovou, Marií
Polčákovou a s myslivcem Zdeňkem Kuklou byli
v pátek 17. ledna přikrmovat zvířátka v lese. Pro

ZO ČZS HOLEŠOV
pořádá ZÁJEZD
ISABELIA - bonsaj centrum Uherské Hradiště; Luhačovice - procházka,
oběd; borůvková plantáž - PROVODOV; hrad BRUMOV – prohlídka
Program: odjezd 6. 6. 2014 v 7.00 hod.
od Domu zahrádkářů na Dlažánkách
(č. p. 321); pravděpodobný návrat kolem 19.00 hod.
Cena zájezdu: 250,- Kč na osobu
Přihlášky se zálohou budeme přijímat
v kanceláři DZ, vždy v úterý (6. 5., 13. 5.
a 20. 5. 2014) od 16.00 hod.
Srdečně Vás zvou zahrádkáři
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děti bylo také přichystáno poznávání obrázků se
zvířátky, které žijí v okolí Dobrotic a také v celé
České republice. Jako odměnu dostaly děti sladkosti od dobrotivých myslivců. Po této zdařilé

akci má myslivecké sdružení v Dobroticích v plánu další spolupráci s místní školkou a podobné
vycházky do přírody.
Předseda MS Hradisko Dobrotice Zdeněk Kukla

POZVÁNKA

Vážení přátelé,
zveme vás na další ročník soutěže

OKRESNÍHO KOLA MLADÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ
30. 4. 2014 v 8.00 hodin
Zahájení i soutěž proběhnou ve velkém sále zámku Holešov. Soutěžit budou žáci
4. – 9. tříd ZŠ (jim odpovídající ročníky víceletých gymnázií). Soutěž bude probíhat ve dvou disciplínách:
1) Testové otázky z oblasti přírodovědy, botaniky, ekologie a zdravovědy
2) Poznávání rostlin, ovocných i okrasných stromů, květin a semen zelenin a květin
Rádi vás uvidíme mezi našimi mladými zahrádkáři. Děkujeme vám za dary, kterými jste tuto soutěž
podpořili.
Předseda ÚS ČZS Kroměříž Jiří Pecháček
Za komisi pro práci s mládeží při ÚS ČZS Kroměříž
Vlasta Čablová
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95 let házené v Holešově
Holešovská házená si v letošním roce
připomíná 95 let od zahájení své činnosti. Tento
krásný mužný sport přivedl na naše hřiště stovky
sportovních nadšenců, hráčů i funkcionářů a stal
se trvalou součástí života a po řadu let i chloubou
a ozdobou města Holešova. Je těžké vzpomenout na
všechna jména, kolektivy a úspěchy či neúspěchy.
Pro každou generaci hráčů i funkcionářů spočívalo to nejlepší, ale i nejhorší v něčem jiném.
Neúspěchem zarmoucení se vraceli mnozí
z vás z utkání, která znamenala sestup, ale i z takových, kde se nepodařilo postoupit do soutěže
vyšší. Pro jinou generaci bylo úspěchem porazit
v nižší soutěži odvěké rivaly Zlín či Bystřici pod
Hostýnem, stejně jako zabránit sestupu či získat
titul mistra republiky. Pro holešovskou házenou
jako celek je - vedle zisku nejvyšších sportovních
titulů - největším úspěchem skutečnost, že od
doby zahájení pravidelných tréninků a soutěží
ve druhé polovině třicátých let nikdy nepřerušila
svou činnost. Z generace na generaci se předávaly
zkušenosti hráčské i funkcionářské a za ty, kteří
odešli, vždy nastoupili pokračovatelé a odkaz
svých předchůdců nesli dále. Mnohdy to nebylo
snadné, vždyť naše historie se psala i v pohnutých
dobách válečných i poválečných, v době sjednocované tělovýchovy, v období normalizace až do
současnosti.
Počátek historie házené se datuje do roku
1919, kdy se na holešovském gymnáziu začala
poprvé hrát házená. Hned v následujícím roce
vznikla celá řada oddílů, které až do roku 1938
vesměs pravidelně trénovaly a zúčastňovaly se
přátelských i turnajových utkání v okolí.
V roce 1939 vstupuje SK Holešov do pravidelných soutěží Hanácké župy, hned za dva
roky, v roce 1941, postupuje do divize, ve které
v roce 1943 vítězí bez ztráty bodu a postupuje do
Moravské ligy. V následující sezóně SK Holešov
v Moravské lize vítězí a o titul mistra republiky
se celek utká s Ikarem Kukleny. První utkání na
domácí půdě vyhráli Holešovští 13:8 a po prohře
v Kuklenách v poměru 10:12 získali první titul
mistr Čech a Moravy pro rok 1944. Tento úspěch
dokázali holešovští házenkáři zopakovat ihned po
válce v roce 1946. Všichni mistři republiky získali
právo nosit lvíčka na prsou.
Až do roku 1956 hráli házenkáři Holešova nepřetržitě celostátní první ligu. Po sestupu
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do druhé ligy se podařilo do
dvou let zavítat opět mezi elitu. Návrat do nejvyšší soutěže
byl excelentní a v roce 1960 se
celku podařilo získat opět titul
mistra ČSR.
Ještě v letech 1960–62 se
hrála v Holešově prvoligová
házená v dnešním názvosloví
česká házená. V tomto roce
přijali funkcionáři oddílu velmi závažné rozhodnutí skončit
s českou házenou a začít hrát
házenou mezinárodní.
Ve druhé lize ČSR, do které jsme byli zařazeni, se však
příliš nevedlo, a tak přišla léta
hubenější, divize a krajský přebor od 1963 do 1979. Celek mužů byl v tomto období sestaven převážně z domácích odchovanců
a posílen pouze částečně o hráče z tehdejšího
Gottwaldova a postupně také o vojáky základní
služby. Velmi zajímavá však byla společná derby
utkání se sousedem z Bystřice pod Hostýnem.
V roce 1979 si vybojoval postup z krajského
přeboru do moravské skupiny národní ligy. V této
soutěži si celek vedl velmi úspěšně a umisťoval se
vždy v horní polovině tabulky a Holešovští nezaváhali ani při reorganizaci a zajistili si třetím místem v roce 1983 postup do celostátní národní ligy.
Zde hráči TJ Holešov dosáhli svého nejlepšího
výsledku v novodobé historii házené v Holešově.
V roce 1985 obsadili v první národní lize třetí
místo a dokázali porážet takové tehdejší kvalitní
celky jako například: Bohemians Praha, Náchod,
Lovosice, Most, Zubří či Gottwaldov.
Následovala léta průměrných výsledků a po
ukončení možnosti posílení družstva hráči na vojenské základní službě holešovský celek postupně
vyklízel vydobyté pozice a na přelomu devadesátých let hrál v divizní soutěži.
Výrazná obměna kádru znamenala v roce
1994 postup do druhé ligy a po doplnění hráčského kádru zejména vlastními odchovanci současně s otevřením sportovní haly v Holešově přišla
další světlejší léta holešovské házené. V roce 1995
bylo mužstvo po podzimní části na druhém místě
tabulky. Ještě výrazněji se do historie zapsal rok
1998, kdy mužstvo výrazně posíleno hráči Zlína
zvítězilo ve druhé lize a ucházelo se o možnost postupu
do první ligy. Předpokladem
však bylo zajištění odpovídajících finančních prostředků,
neboť druhá nejvyšší celorepubliková soutěž byla finančně daleko více náročná,
a protože se tyto nepodařilo
zajistit, musel výbor oddílu
účast ve druhé nejvyšší soutěži odvolat.
I v letech dalších se holešovský celek prezentoval ve
druhé lize kvalitními výkony,
což však již nebylo tak výrazně pozitivně vnímáno sportovní veřejností. Výjimkou bylo

utkání osmifinále Českého poháru proti Dukle
Praha v roce 2009. Tehdy se divácké ochozy opět
zaplnily a domácí celek byl extraligovému výběru
více něž polovinu utkání vyrovnaným soupeřem.
V roce 2012 dosáhlo družstvo, v jehož kádru se
výrazně prezentovali hráči Luňák, Plšek, Zetík
a Balůsek, na první místo ve druhé lize a jen lepší
vzájemná utkání posunula do první ligy Olomouc.
Po odchodu všech výše uvedených hráčů byla následující sezóna naopak značně nevydařená.
Devatenáct let působil celek TJ Holešov ve
druhé lize, aby v roce minulém sestoupil do ligy
zlínské, obdoby někdejšího krajského přeboru,
kde je v současné době na čtvrtém místě. Kádr
celku mužů se pod vedením trenéra Kočího postupně konsoliduje a cílem je samozřejmě návrat
celku zpět na pozice, které dlouhá léta zaujímal.
Předpokladem toho je ovšem také kvalitní práce s mládeží. Dlouhá léta se vedení oddílu
nedařilo zajistit pro tuto náročnou a odpovědnou
práci trenéry, kteří by navázali na kvalitní práci
trenérů Ehrlicha, bratří Barboříků a dalších. Nyní
se však opět i tato oblast úspěšně rozvíjí a velkým
příslibem je nástup nové trenérské generace, která do sportovní haly přivedla malé hráče, kteří
mají opět zájem hrát házenou. A samozřejmě,
každý další žáček, ale i žačka jsou v tomto kolektivu vítáni.
Výbor oddílu házené se snaží navazovat na
tradice tohoto nejúspěšnějšího kolektivního sportu ve městě Holešov. Přes snížený zájem mládeže
o sport jako takový, stále složitější zajišťování finančních prostředků a úbytek lidí, kteří se chtějí
o sport nadále aktivně zajímat, věří, že házená
bude i nadále se jménem města výrazně spojována a bude poskytovat zejména mládeži kvalitní
možnost sportovního vyžití. Je však důležité, aby
oddíl v této snaze nezůstal osamocen a byl také
podpořen širší holešovskou veřejností.
Devadesáté páté výročí házené v Holešově si
házenkáři připomenuli slavnostním večerem dne
22. února 2014, na kterém byl oceněn u příležitosti nedávného životního jubilea a zároveň půlstoletí práce pro oddíl pan Jan Flora.
Předseda výboru oddílu házené
TJ Holešov
Mgr. Libor Krejčí
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Republikové finále Asociace školních sportovních
klubů ČR ve šplhu
Holešov - Ve dnech 20. a 21. března se v Holešově uskutečnilo celorepublikové finále soutěže
družstev AŠSK ČR ve šplhu. Pořadatelem byla
VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Ve zdejší tělocvičně
také soutěž proběhla. Zúčastnilo se jí celkem 20
nejlepších družstev z krajských kol (10 dívčích,
10 chlapeckých). Celkem 39 dívek a 37 chlapců.
Slavnostního zahájení a ukončení společně s dekorováním vítězů se vedle pořadatelů a zástupců
VPŠ a SPŠ MV Holešov a dalších hostů zúčastnil
místostarosta města Jaroslav Chmelař, který sám
v mládí tento sport závodně provozoval. Soutěžícím popřál mnoho sportovních zážitků a úspěchů
v soutěži. Pořadatelům pak poděkoval za propagaci, kterou městu Holešov prokazují. Dívky šplhaly
na tyči 4,5 m ze stoje, hoši šplhali na laně 4,5 m
ze sedu bez přírazu nohou. Soutěž byla rozdělena
do dvou dnů, ve čtvrtek proběhla dvě a v pátek tři

kola. Počítal se součet dvou nejlepších časů, vše
měřeno speciální elektronickou časomírou. Soutěž proběhla za finanční podpory Zlínského kraje,
SKP Holešov a AŠSK ČR. Celý průběh byl dramatický a např. před posledním kolem vedli domácí
hoši v součtu tří závodníků o pouhých 7 setin s.
Nakonec kluci z policejní školy vítězství neudrželi a těsně prohráli s družstvem SŠ polytechnická
Brno, třetí skončili zástupci Gymnázia OlomoucHejčín. Vítězství v kategorii jednotlivců ale zůstalo doma, když zvítězil Denis Křižánek z policejní
školy před Jakubem Knechtem z Brna a Pavlem
Koppem z Olomouce. Družstvo VPŠ a SPŠ MV
v Holešově soutěžilo ve složení Denis Křižánek,
David Helekal, Vadim Mazur a Jakub Kolínek.
Drama proběhlo také v soutěži družstev. I když
první místo s přehledem uhájilo družstvo Bezpečnostně-právní akademie Brno, o další místa byl

tuhý boj. Poslední pokusy se vydařily i domácím
dívkám a z pátého místa se posunuly na druhé
a zopakovaly úspěšný výsledek chlapců. Na třetím
místě opět skončily dívky z Gymnázia Olomouc-Hejčín. V kategorii jednotlivkyň obhájila loňské
prvenství z Příbrami Andrea Pavlincová z Brna,
druhá skončila Vendula Henychová z FrýdkuMístku a třetí byla Kateřina Švecová z Vyškova.
Z domácích dívek byla nejlepší Míša Geržová, která obsadila celkově 6. místo.
Soutěž byla perfektně zorganizovaná týmem
pořadatelů z policejní školy, dík patří také p. Saibertovi a p. Jakubčíkovi za zabezpečení stravování
a paní Černochové za zabezpečení pěkného ubytování v Europenzionu.
Za informace Danielu Kolářovi poděkovala
Jana Zapletalová

Holešovští mladší žáci na halových turnajích
Od začátku srpna mladší žáci absolvovali přes
80 tréninků, mistrovské a přátelské zápasy. V neděli 19. 1. se zúčastnili turnaje v Prostějově, kde se
umístili za Vítkovicemi a Brnem na třetím místě.
25. 1. se konal v hale na 1. ZŠ Holešov turnaj, ve kterém za Holešov nastoupili hráči: Honza Kolář, Marek Závojský, Jakub Brázdil, Lumír
Hendrych, Vlasťa Štopl, Dominik Ševčík, Dan
Sedláček, Dominik Daďa, Mira Janál, Michal
Galatík. Na prvních dvou místech se umístila
Hanácká Slavia, další pořadí: 3. SK Líšeň Brno,
4. Sokol Čechovice, 5. Šternberk, 6. Želatovice,
7. Holešov, 8. FC Viktoria Otrokovice. V dalším
turnaji nastoupila sestava: Kryštof Matuška, Karel
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Pospíšilík, Filip Jura (nejlepší střelec
turnaje), Marek Linda, Radim Jadrníček (nejlepší hráč turnaje), David
Kratochvíla, Ondra Pospíšil, Danek
Trnka, Simon Daněk, Ondra Klesnil a v brance Honza Kolář. Toto
mužstvo v turnaji zvítězilo se skóre
25:0. Za ním skončili žáci z Malenovic, Starý Lískovec, Kroměříž, dívky
Olomouce a Skaštice.
V sobotu 1. 2. se konal mezinárodní turnaj v Otrokovicích. Pořadí:
1. Valašské Meziříčí, 2. FC Fastav
Zlín, 3. Trnava, 4. Holešov, 5. Baťov,
6. Viktoria Otrokovice. Na turnaji
v Holešově, který pořádal oddíl z Prusinovic,
naši žáci zvítězili a Danek
Sedláček byl nejlepší střelec. Naše mužstvo U12 hrálo na turnaji
pro U13 v Želechovicích a skončilo na
5. místě z osmi mužstev.
Poslední turnaj jsme pořádali
v Holešově 16. února. V dopoledním turnaji jsme obsadili 5. místo.
V posledním, odpoledním turnaji jsme
vyhráli před Ústím, Olomoucí (dívky),

Novými Sady Brno a Skašticemi. Nejlepším střelcem se stal Patrik Janíček z Ústí, nejlepším brankářem Jan Kolář a nejlepší hráč Ondra Pospíšil.
Děkuji městu Holešov za podporu, bez které by se
tyto turnaje nemohly uskutečnit.
Ladislav Linda,
trenér mladších žáků SFK Holešov
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Ve Všetulích vznikl nový
cyklistický oddíl
(Holešov, Všetuly) - Stačil nápad několika
cyklistiky milovných nadšenců ze Všetul a od myšlenky nebylo daleko k činu. Všetuláci nedávno
založili svůj Všetulské bajk tým. Hlavním organizátorem, a jak o sobě říká hybatelem, je Petr Musil,
který nám odpověděl na několik otázek týkajících
se vzniku tohoto oddílu.

Jste již jako nezisková organizace registrovaní?
Nejsme prozatím registrovani ani jako sdružení či neziskovka,
jsme prostě lidi ze Všetul, kteří mají
rádi pohyb na kole v našich krásných Hostýnských vrších ...

Kdy vznikl Všetulské bajk tým a byl to nápad jednotlivce, nebo nějaké skupiny lidí?
Ve Všetulích žádný bikový - cyklistický tým
nebyl. V Holešově jsou již Holešovští Pokalíšci,
Drásalovci, OD Morava , Cyklo Žopy atd. Tak jsme
si řekli, proč by nemohl vzniknout bikový tým i ve
Všetulích. Proto jej parta cyklistických nadšenců
založila. Náznaky jeho založení sahají až do roku
2008. Víceméně pár průkopníků jezdilo pod tímto
názvem na bikových závodech. Současný otevřený oddíl byl založen především díky jejich aktivitě a nadšení. Naše parta příznivců cyklistiky má
20 členů, většinou Všetuláků. Ale podle aktuálních
informací se budeme rozrůstat. Hlavně bychom
v týmu přivítali nějaké šikovné slečny, maminky
či manželky.

Scházíte se někde na společných
schůzkách, nebo jen na vyjížďky?
Cyklisté a nejen oni tato místa nazývají „základna“.
Scházíme se v Hospůdce na
hřišti ve Všetulích, kde je naše tzv.
základna. S pravidelností je to však
složitější, neboť jsme všichni tatínci od rodin a někteří pracujeme na směny. Ale
naše manželky mají pro tento koníček pochopení.
Prostě se dohodneme, zavoláme si a vyjedeme
na biku. Velká část týmu se zúčastňuje bikových
závodů, jako je Chřibská 50ka, Rohálovská 50ka,
Rusavská 50ka a Bikemaraton Drásal a jiné.
Kdo vás vede, případně kontakt na něj a na vaše
webové stránky?
Nemáme žádného vedoucího, já jsem spíš
takový hybatel akcí. Mám k tomu ale spoustu pomocníků, nemáme žádné stanovy. Jsme otevřená
skupina lidí a do svých řad bereme všechny cyklisty a cyklistky z města Holešova a ze Všetul. Jde
nám o myšlenku propagace této části města Holešov a chtěli bychom propagovat i některé subjekty
a spolky Všetul. Některé máme vyobrazené i na
svých dresech jako např. centrum pro děti a mládež TyMy, Vinotéku U Šenkyříků a jiné. Veškeré
informace, aktuality a kontakty na nás najdete na
www.vsetulskebajtym.cz.
Členové cyklistických oddílů mají většinou jednotné
sportovní dresy. Máte již i vy nějaký jednotný úbor?
28. března jsme se večer slavnostně sešli
v Hospůdce na hřišti ve Všetulích, abychom si předali naše nové dresy. Jejich design navrhnul kamarád Vladan Daněk, který je jedním z pořadatelů

Bc. Martina Vítková
daňový poradce
č. 2381
• možnost odložení daňového
přiznání k 30. 6.
• daňové poradenství vč. zastupování před správcem daně
• vedení daňové evidence
a podvojného účetnictví
• personalistika a mzdy
• další odborné služby v oblasti
účetnictví a daní

Tel.: 777 88 36 37
e-mail:

dan.poradce2381@gmail.com
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Rusavské 50ky a vlastní grafickou firmu. Touto cestou bych mu chtěl poděkovat za ochotu a zpracování. Dresy ušila holešovská firma Salton. Všichni
naši členové je obdrželi z rukou krále Bikemaratonu
Drásal, jeho čtyřnásobného vítěze Ondřeje Fojtíka.
Ten jako první biker v historii pokořil trať časem
pod 5 hodin. Ondra nám všem popřál mnoho krásných kilometrů v hostýnských kopcích bez úrazů
a daroval jeden z dresů ze své vynikající sportovní
kariéry, a to i s podpisem a věnováním. Fotoreportáž z této malé slavnosti najdete na http://www.vsetulskebajktym.8u.cz
Máte již nějaký přibližný nebo přesný kalendář termínů vašich akcí?
Kalendář závodů včetně aktualit z našich akcí
bude zveřejněn na našich webových stránkách.
Hledám, také zodpovědného člena, který by se
těmto stránkám naplno věnoval.
Hlavní myšlenka důvodu vzniku Všetulského bike
teamu?
Hlavní myšlenka zde již byla řečena. Jde o volnočasovou aktivitu obyvatel městské části Holešov
-Všetuly - sportujeme, abychom si udělali žízeň...
Za rozhovor poděkovala
Jana Zapletalová

VÝSLEDKY KOPANÁ
muži: 5. 4. 2014; SFK ELKO Holešov “A“– Luhačovice 2:1 (0:0) 49. Roubalík z pen., 56. Marek – Hrnčiřík; sestava: Janalík, Charuza, Bačík, Roubalík,
Matulík, Münster, Olša, Barták, Marek, Pumprla, Lomaka (Mrhálek, Košina,
Machálek, Řehák)
6. 4. 2014; TJ Sokol Rymice – SFK ELKO Holešov “B“ 0:2 (0:0) Chovanec z pen., Holík; sestava: Pospíšil, Labancz, Tkadlčík, Chovanec, Sedlařík,
Duda, Holík, Hlobil, Plachý,
Košina, Leško (Uruba, Oral,
Vaculík)
dorost: 5. 4. 2014; Malenovice – SFK ELKO Holešov
1:2 Torma – Chovanec D.,
Vedra
st. žáci: 5. 4. 2014; SFK
ELKO Holešov – Juřinka
2:0 Úlehla, Pavelec
ml. žáci: SFK ELKO Holešov – Juřinka 9:1 Janál 4,
Pospíšilík, Kratochvíla, Jura,
Sedláček, Daněk – Němec
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Jak je na Vasáku...
Vasův běh nebo taky švédsky Vasaloppet,
nejdelší, nejtradičnější a nejmasovější závod na
běžkách na světě je pořádán na památku útěku
švédského šlechtice Gustava Erikssona Vasy před
dánským králem Kristiánem II. v roce 1520. Běží
se každou první neděli v březnu na trati dlouhé 90
km ze Sälenu do Mory ve švédské provincii Dalarna. Prvním vítězem závodu se v roce 1922 stal
Švéd Ernst Alm, tehdy stálo na startu 119 závodníků. V roce 1977 se závodu zúčastnil i samotný
švédský král Karel XVI. Gustav.
Tento závod láká každý rok závodníky ze
všech koutů planety a stává se jakousi Mekkou
běžeckého lyžování. Bojuje se i o body do sérií
dálkových běhů Ski Classic a FIS Marathon Cupu.
Na startu proto nechybí ani světová běžecká elita. Je to jedna z největších sportovních událostí
ve Švédsku. Sami Švédové berou účast na tomto

závodě jako věc osobní cti a tvrdí, že až ten, kdo
tento závod dokončí, se může zařadit mezi dospělé muže…
Poprvé jsem se o tomto závodě dozvěděl na
jednom atletickém soustředění ještě v juniorském
věku, ale teprve mnohem později jsem si začal pohrávat s myšlenkou aktivně se tohoto běhu zúčastnit. Už samotné přihlášení do závodu je problém,
zájem několikanásobně překračuje kapacitu závodu, která se letos zastavila na čísle 15.800 účastníků! Pro letošní rok 2014 byla na internetu startovní čísla vyprodána rok dopředu během 11 minut!
Číslo se mi nakonec podařilo sehnat, ale trénink
byl kvůli letošní zimě velice svízelný.
Do švédské Mory jsme vyrazili se čtyřdenním předstihem. Do příjemného kempu u jezera
asi 30 km od Mory jsme dorazili ve čtvrtek pozdě odpoledne. Nasávali jsme postupně závodní

atmosféru, vyfotili se ve startovním čísle, omrkli
novinky u běžkařských firem, ochutnali vynikající
vdolečky se šlehačkou, které nabízela závodníkům
jedna pekárna. Odpoledne jsme si zajeli lehce
zatrénovat do běžecké stopy. Sníh byl ale hodně
mokrý a už jsme tušili, že mazání na závod bude
oříšek, protože teplota v den závodu měla být nad
nulou a kvalita sněhu byla dost mizerná. Sobotní
odpoledne a podvečer už celou naši chatku ovládla mazací nervozita. Naštěstí jsme bydleli se zkušenými běžkaři ze Slovenska, kteří nám s „mázou“
ochotně pomohli, i když zdůrazňovali, že mazání
bude vzhledem k počasí hodně problematické.
Ale nakonec bylo zdárně namazáno a my jsme
mohli už kolem deváté večer ulehnout, protože
nás čekalo hodně brzké vstávání.
>>> Pokračování článku na str. 32

Běhání pro veřejnost v Holešově začalo úspěšně
Holešovský zámecký park a nádherná přilehlá obora skýtají vynikající možnosti pro aktivní
relaxaci. I z tohoto důvodu se ve čtvrtek 3. dubna
v podvečer sešlo 18 sportovních nadšenců, kteří se
pod záštitou Atletiky Holešov a Každý může pomáhat – dvou místních spolků – přišli společně proběhnout a třeba i založit tradici veřejného běhání
v Holešově. Skupina začínajících běžců byla velmi
různorodá – od 10letého hocha přes maminky
s dětmi až po zkušené atletické trenéry – ale pro-

gram byl připraven pro účastníky všech věkových
i výkonnostních skupin. Po úvodním slovu, vysvětlujícím proč a jak běhat, se daly tři skupinky atletů
do pohybu a každá podle svých možností absolvovala první společný trénink. Nejlepší vytrvalci
uběhli více než 7 km, ale i začátečníci se nenechali
zahanbit a jejich 4 km jsou pěkným úvodním výkonem. Celá skupina rovněž absolvovala strečinkové rozcvičení, komentář o základní technice běhu
a potřebném vybavení pro tuto sportovní disciplínu.

Další společné běhání bude pokračovat
každý čtvrtek od 18 hodin za každého počasí, sraz
zájemců je před vchodem do zámeckého parku
u zahradnictví; podle zájmu veřejnosti budou trenéři zvažovat i zvýšení četnosti běhání. Všechny
informace o veřejném běhání najdete také na stránkách Atletika Holešov a Každý může pomáhat.
Přijďte si i vy zaběhat a udělat něco pro své
zdraví!!!
Jakub Hřib a Mgr. Svatava Ságnerová

Veterinární ordinace
Poláškovi VetPol

je pro vás a vaše domácí mazlíčky nově otevřena
na adrese Příční 173 v Holešově (za domovem důchodců).

Více na www.vetpol.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu!

SPORTCAMPY pro děti a mládež
Pobytové tábory - SPORTCAMPY jsou zaměřeny na pohybově sportovní aktivity (atletika, míčové hry, turistika), základní i pokročilejší tábornické dovednosti a především na podporu a rozvoj osobnostně sociálních dovedností
a vztahů dětí.
Turnusy: 1.) 7. – 12. 7. 2014, Hutisko-Solanec (Beskydy)
2.) 18. – 24. 8. 2014, Zlaté Hory (Jeseníky)
Pořadatel akce: Atletika Holešov, o.s.
Kontaktní osoba: Jakub Hřib
Bližší informace:		
tel.:
608 004 177
e-mail: atletika-holesov@seznam.cz
web:
www.atletika-holesov.webnode.cz
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VLASTIVĚDA

Tematické prohlídky:
„Pečeť Rottalů“ / „Ve znamení kříže“
Od 1. května do 30. září 2014 se otevřou
„brány“ tří sakrálních památek v Holešově v rámci projektu Otevřené brány. Jedná se o oba holešovské kostely, ve kterých budou nově probíhat
speciální prohlídky, a kapli sv. Kříže ve Smetanových sadech. Zájemcům budou zdarma zpřístupněny s vyškolenými průvodci.
Tematické prohlídky v kostele Nanebevzetí
Panny Marie budou začínat každou neděli ve 13,
14, 15 a 16 hodin pod názvem „Pečeť Rottalů“. Návštěvníci budou vtaženi do první třetiny 18. století a spolu s průvodcem budou odkrývat památky,
které do interiéru kostela otiskl rod Rottalů.
V kostele sv. Anny se zájemci vydají na cestu „Ve znamení kříže“. S průvodcem se přesunou
do poloviny 18. století, kdy probíhala přestavba
a výzdoba kostela. Symbolika kříže odkazuje na
trinitáře, neboť historie kostela je s nimi úzce propojena. Prohlídky budou začínat každou sobotu
v 10, 11, 14, 15 a 16 hodin.

V ostatní dny (tj. v sobotu ve farním kostele a v neděli v kostele sv. Anny) budou probíhat
prohlídky obvyklým způsobem, kdy průvodce
detailně popíše vzhled interiérů a přiblíží význam
jednotlivých náboženských symbolů. Prohlídka
začne po příchodu návštěvníka. Tento typ prohlídek se uskuteční také 1. a 8. května (otevírací doba
jako v sobotu).
Stejně jako v loňském roce si bude možné
prohlédnout kapli sv. Kříže. Jedná se o unikátní
památku postavenou v polovině 17. století, na jejíchž stěnách jsou namalovány působivé biblické
výjevy. Kaple bude otevřena vždy první sobotu
v měsíci od 14 do 17 hodin.
Pro naše příznivce a další zájemce jsme vytvořili nové internetové stránky – http://cirkevni-pamatky-holesova.webnode.cz.
Mgr. Radka Pilařová

Oslava holešovské vlastivědy
Čtvrtek 27. března byl opravdovým svátkem holešovské vlastivědy. Zdánlivě velký sál
čítárny holešovské knihovny nejen praskal ve
švech, ale více než osmdesát účastníků této slávy se doslova přelévalo přes schůdky do dalších
prostor knihovny.
A ti, co holešovskou vlastivědu dělají či se
o ni zajímají, měli být na co hrdí, měli co slavit.
Setkání bylo věnováno křtu dvou zásadních publikací. Po patnácti letech vydali členové Vlastivědného kroužku Holešov další sborník svých prací
– tato publikace Knihovničky Holešovska, nazvaná Střípky z historie Holešovska II. (jako symbolické navázání na sborník z roku 1999, sestavený
tehdejším Vlastivědným kroužkem z prací L.
Bartoška, Z. Stojana, L. Plecháčové-Mucalíkové
a M. Barboříka) obsahuje celkem 12 prací týkajících se historie, kunsthistorie a archeologie Holešova a obcí mikroregionu. Autory 11 příspěvků
jsou členové Vlastivědného kroužku. R. Pilařová
(2 články), I. Železná, K. Bartošek, J. Dúbravčík
(2 články), D. Kolbinger, J. Machala, O. Machálek,
F. Rafaja (2 články), dvanáctý příspěvek sestavil
jako host vojenský historik M. Kopecký. Převažují
články s religiózní tematikou – ostatně církevní památky představují drtivou většinu památek
v našem městě i regionu.
Druhá publikace je zcela zásadní – skvělá
práce člena Vlastivědného kroužku M. Olšiny
„Proměny holešovského náměstí – i domy mají
své příběhy“ poprvé v našem městě popisuje komplexně všechny domy na holešovském náměstí –
jejich stavební vývoj, stručný popis, historii jejich
majitelů od prvních zmínek po dobu 2. světové
války a rovněž unikátní historické fotografie všech
těchto staveb. M. Olšina navázal na črty prof. R.
Schwarze a L. Plecháčové-Mucalíkové popisující dílčí výseky z historie domů na náměstí, ale
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posunul naše znalosti na zcela jinou úroveň –
publikace obsahuje prakticky všechny dostupné
(často doposud neznámé) informace o těchto domech a stejně tak její obrazová – fotografická část
je opravdu úžasná a pro všechny čtenáře z větší
části objevná.
Bylo opravdovou radostí a potěšením všech
účastníků tohoto milého setkání, doprovázeného
krásnými kytarovými sóly žáků Základní umělecké školy F. X. Richtera, uvítat do literárního
života tyto velmi přínosné, dlouho očekávané
a zajímavé knížečky. Rovněž milou novinkou byla,
jak v úvodu tohoto setkání uvedl nový předseda
Vlastivědného kroužku ing. Jan Dúbravčík, přeměna Vlastivědného kroužku z dosavadního volného zájmového uskupení na právnickou osobu
– spolek.
Je opravdu nesmírně povzbudivé, jaký zájem
vyvolaly tyto publikace u holešovských občanů.
Stejně tak je povzbudivé, jakému stále rostoucímu zájmu se těší vlastivědné
aktivity pořádané Vlastivědným kroužkem za mimořádně
účinné a rozhodující podpory
Městské knihovny Holešov
a města Holešov, ať už se jedná
o publikační činnost, přednášky, výstavy a vycházky (exkurze) s vlastivědnou tematikou,
či literární pásma pořádaná
Malým divadlem při Městské
knihovně Holešov. Směle můžeme prohlásit, že v posledních
několika málo letech dochází
k nebývalé renesanci holešovské vlastivědy, která se napříč
věkovými i sociálními kategoriemi stává významným aktivním fenoménem života našeho

města. V každém případě je na tomto místě nutno
poděkovat obětavým organizátorům a průkopníkům této práce – především vedoucí Městské
knihovny I. Železné, emeritnímu předsedovi
a nyní místopředsedovi kroužku O. Machálkovi,
současnému předsedovi J. Dúbravčíkovi a aktivním členům a badatelům, zpracovávajícím hodnotná a významná témata, jako je D. Kolbinger,
M. Olšina, F. Rafaja a řada dalších. Nebývalou badatelskou, popularizační i organizační aktivitou se
Vlastivědný kroužek Holešov v současnosti může
směle rovnat nejlepším obdobím své existence,
započaté už v roce 1959! Je jen škoda, že pořád
část holešovské, dokonce pedagogické, a tudíž na
první pohled vzdělané a kulturní veřejnosti o činnosti (a vůbec o existenci) Vlastivědného kroužku
neví. Ale nakonec je to na škodu a ostudu oněm
nevědomcům.
text – kb –
foto – jz -
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Historická zajímavost
Předchůdci holešovského zámku – 2. díl
V minulém díle našeho vyprávění jsme
si ukázali, že kamenná tvrz biskupských manů
a později majitelů (části) města Holešova, pánů
ze Šternberka, se podle nedávno odkrytých pozůstatků nacházela zhruba v místě dnešního zámku,
byla ale odsunuta poněkud východněji od hranice
tehdejšího města, stála tedy zhruba na úrovni pomyslné čáry procházející současným kostelem sv.
Anny, tedy v místech dnešní zámecké sala terreny
a jejího okolí. Jak doložil Mgr. J. Štětina z Národního památkového ústavu v Kroměříži, existence
panského sídla v této lokalitě vyvolala potřebu
komunikace, kterou by se dalo tohoto sídla dosáhnout. Tato komunikace míjela město (tedy to,
co město tehdy představovalo – dnešní náměstí
Dr. E. Beneše a Malou ulici) a postupně vytvářela dnešní ulici Dlažánky a náměstí Svobody
a zhruba v místě dnešního průjezdu vedle kostela
sv. Anny vstupovala do areálu panského sídla. To
se v pozdním středověku prudce rozvíjelo a rostlo.
Jak jsme psali minule, za bojovného Matouše ze
Šternberka a jeho nástupců – Albrechta mladšího, Jana a Jindřicha ze Šternberka, kteří přivedli
panství ke značnému hospodářskému i stavebnímu rozmachu, vzniká na místě původní tvrze
podstatně rozsáhlejší, výstavnější a silně opevněné sídlo, které můžeme nazvat hradem. Stavební aktivita Šternberků na konci 15. a na začátku
16. století je opravdu mimořádně rozsáhlá. Vzniká
zřejmě velmi členitý areál, do kterého je snad nějakým způsobem začleněna původní tvrz, který se
ale rozšiřuje směrem k městu (na jihozápad, podle
současné linie zámku) stejně tak, snad ve formě
mohutně opevněného předhradí, směrem podél
hradní komunikace, tedy k dnešnímu náměstí
Sv. Anny a náměstí Svobody (tedy na severozápad). Z těchto stavebních fází se zachovaly relativně četné pozůstatky. Zbytky rozsáhlých stavebních
konstrukcí byly objeveny jak při zemních pracích
v severozápadním rameni zámeckého příkopu
(směrem k náměstí Sv. Anny), tak při loňských
úpravách nádvoří zámku. Rovněž v suterénním
zdivu zámku, zhruba v prostorách dnešní šatny
a sociálních zařízení New Drive Clubu se zachovaly

jak poměrně rozsáhlé úseky zdiva,
tak i několik architektonických detailů z pozdní gotiky. Rozsáhlým
a přitom značně tajemným pozůstatkem z této doby je potom dodnes
zachovaná pozdně gotická klenutá
místnost, nacházející se v podzemí
před mostem vedoucím do současného hlavního vchodu zámku. Tato
místnost je pravděpodobně pozůstatkem rozsáhlé budovy hradu či
předhradí, její účel zatím neznáme.
O opravdu velkém rozsahu hradního
komplexu potom svědčí v tomto časopise již dříve zmiňovaný pozůstatek mohutné zdi, který se zachoval
v části zdiva kaple sv. Kosmy a DaHypotetické zbytky renesančního zdiva zámku Žerotínů
miána u kostela sv. Anny a v záklaa Lobkoviců (konec 16., poč. 17. století)
dech potom pod náměstím Sv. Anny
podstatně menší, i když zřejmě už tehdy je v ní
až k objektu bývalé bratrské školy a fary (č. p. 180).
nějaký vodní prvek), řada hospodářských budov,
Tato zeď mohla být součástí opevnění komplexu
směřovaných pravděpodobně zejména k náměsšternberského pozdně gotického sídla a mohla
tí Sv. Anny a k nově zbudovanému bratrskému
souviset nejspíše s jeho předhradím. Rovněž zbytsboru (kostelu) a jeho faře, které jsou zřejmě stále
ky předrenesančních kamenných objektů, umístěsoučástí zámeckého areálu, a to už zhruba v dnešné ve spodních partiích zdí současného kostela sv.
ním půdorysu kostela i č. p. 180 (fary a školy). StáAnny (a možná i spodní část věže tohoto kostela),
le existuje hlavní přístup do zámku přes ulici Dlasvědčí o tom, že až do dnešního svatoanenského
žánky a náměstí Svobody, který přetrvá vlastně až
areálu dosahovalo předhradí šternberského sídla.
do doby výstavby Rottalova barokního zámku –
Holešovské sídlo Šternberků na konci 15. století
i v jeho rané fázi přístup do něj vedl od kostela
nebylo samozřejmě kompaktním objektem, jak
sv. Anny – zadní místnost současné šatny byla půjsme zvyklí ze současného zámku. Pravděpodobvodním průjezdem do zámku. Nový zámek vyuně se skládalo z řady více či méně propojených
žívá částečně zřejmě původních konstrukcí hradu
staveb, chráněných hradebními zdmi, ostatně
(jádra hradu) a delší frontou se obrací k městu.
stejně, jak je tomu u větších hradů zachovaných
Podle nálezů a předpokladů existence konstrukv našich zemích, kde stojí jak budovy obytné
cí se tento renesanční zámek rozkládal na místě
(paláce), církevní (kaple či hradní kostely), hosdnešního jihozápadního křídla současného zámpodářské i vojenské (zbrojnice, ubytovny vojáků,
ku (křídlo se současným hlavním vchodem), rozfortifikační stavby) apod. Plocha gotického hradu
sáhlé konstrukce se podařilo najít ale i na nádvoří
v Holešově tedy byla o dost větší, než je součas– v jižním sektoru dvora zde byla zřejmě budova
ná plocha holešovského zámku. Ale pozor! Naše
s točitým cihelným schodištěm, na konci 16. stomoderní pojetí současného zámku jako jedné
letí k ní přibyla dlouhá, do podzemí se svažující
kompaktní budovy je rovněž zavádějící! Ve skuchodba, snad vedoucí k vinnému sklepu holetečnosti představoval rottalovský zámek od doby
šovských pánů (Žerotínů či Lobkoviců). Zatím
svého vzniku až do 19. století rozsáhlý uzavřený
se nestavělo ve východní části dnešního zámku
celek, do kterého patřily rovněž budovy
(v místech dnešní restaurace JOSPO), kde jednak
kostela sv. Anny, jeho okolí (trinitářský
byly pravděpodobně mokřiny, snad i s rybníkem,
klášter i budovy sousední), komplex
jednak tyto pozemky byly biskupské, manské, jak
budov na nám. Sv. Anny (kolem domu
dle svědectví rytíře Václava Gájovského z Gáje
č. p. 180 – bývalé bratrské fary a školy)
a Galení na Žeranovicích prohlašoval pan Jindřich
– ostatně nám. Sv. Anny bylo rozděleze Šternberka jako zdůvodnění, proč „nenechává
no zdí na část severovýchodní, patřící
stavěti v tu stranu k rybníku“. Rozvoj renesančk zámku, a jihozápadní, patřící k měsního zámku ve formě přestaveb a přístaveb trval
tu. Dále sem patřily hospodářské buzhruba od poloviny 16. do počátku 17. století. Dle
dovy kolem vlastního zámku (konírny,
odborníků z Národního památkového ústavu nám
zámecký chudobinec a další) a ostatně
může pomoci k jeho poznání zamýšlená oprava
i objekty v zámeckém parku a dva
vnějších (uličních) fasád současného zámku – po
mlýny – jeden před zámkem a druhý
odstranění nesoudržných vrstev omítek by bylo
u parku a nakonec i park sám o sobě.
možno zjistit alespoň částečně, jak probíhal staByl tedy zámecký areál (celý ohrazený
vební vývoj renesančního předchůdce dnešního
zdmi a oddělený od města několika
zámku, který je zřejmě vtělen do jeho zdí.
brankami a bránami) vlastně podstatně
Po těchto postupných stavebních aktivitách
rozsáhlejší než přilehlé město.
přichází temná doba třicetileté války, kdy zámek
Během 16. století se díky zřejmě
podléhá několikanásobnému drancování a požáprůběžné, ale o to rozsáhlejší stavební
ru. A na jeho pozůstatcích vyrůstá potom po roce
činnosti holešovský hrad, či jeho jád1650 kompaktní, architektonicky nesmírně kvaro, postupně mění v renesanční zámek.
litně řešená novostavba budovy zámku tak, jak ji
Přetrvává jistě široké pojetí jeho zázemí
Stavební segmenty, snad z gotického hradu Šternberků
v hrubých obrysech známe dodnes.
– k zámku přiléhá zahrada (v místech
(konec 15., poč. 16. století)
Karel Bartošek
dnešního zámeckého parku, je však

30

Holešovsko

Tři výstavy zásadního významu otevřeny
v holešovském zámku

Fotoreportáž z výstavy Muži z Holešovska v zákopech 1. světové války

Noční prohlídka aneb Pohádkový zámek přilákala
rekordní počet návštěvníků
Páteční noční prohlídka aneb Pohádkový
zámek u příležitosti otevření sezony přilákala na
zámek Holešov rekordní počet návštěvníků. Barokní památku navštívilo přes 1 700 lidí. Je to více
než dvakrát tolik oproti loňskému podzimu, kdy
zámek uzavíral sezonu v podobnému duchu na
téma holešovské pověsti.

Duben 2014

Letošní otevírání sezony doprovázely postavičky z pohádek. Návštěvníci zámku putovali
po jednotlivých stanovištích, plnili úkoly, aby
si pak na závěr mohli odnést sladkou odměnu.
V historických prostorách zámku, jeho sklepeních, v přízemních arkádách a sálech mohli potkat
například Makovou panenku, Červenou karkulku

a vlka, Berušku z Ferdy Mravence, Trautenberka
z Krkonošských pohádek nebo hloupého Honzu
a Ježibabu. Městské kulturní středisko chystá tradiční noční prohlídku i na závěr sezony 31. října
2014.
Z tiskové zprávy MKS
JZ
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Akce duben,
květen

Jak je na Vasáku...

▶ do 31. 10. Lidé na pouti - výstava fotografií

Dalibora Bednáře - arkády v přízemí zámku

▶ do 25. 5. Slavné stavby architekta Mirosla▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
>>> Pokračování ze str. 27
Ráno bylo celkem kruté, budíček už ve tři
hodiny. Lehce jsme posnídali, nabalili věci do
mikrobusu a už před čtvrtou jsme vyjížděli na
místo startu do Sälenu. Celkem jsou závodníci rozděleni podle výkonnosti do 10 startovních
vln, přičemž v té poslední, naší desáté vlně, jsou
nováčci a všichni ti, kteří nemají odpovídající čas
z předchozích závodů. Kolem 7.30 jsme už připraveni stáli na startu. Věci na převlečení jsme
nacpali do označených startovních pytlů, které
jsme položili na hromady vedle trati. Bylo to neskutečné mraveniště skoro 16 000 lidí. Představte
si, že se všichni obyvatelé Holešova a okolí sejdou
na jednom místě a vyrazí na běžkách. Na rozdíl
od jiných závodů, kde se čas začíná měřit až po
protnutí startovní čáry, tak na Vasáku zachovávají
tradici a čas běží každému hned po startovním výstřelu, takže těm, kteří jsou v zadních vlnách, běží
čas již v době, kdy ještě vůbec nejsou na startovní
čáře. Než se tam dostanou poslední běžci, uběhne
klidně 20 - 40 minut. Navíc, asi kilometr po startu začíná 3 km dlouhý výstup sjezdovkou, kde se
trasa ucpe jako v trychtýři. Pohybujete se doslova
po centimetrech a jen se modlíte, aby Vám někdo
nezlomil hůlku anebo nepřišlápl a nezničil lyži.
Začátek závodu je tedy pěkné „maso“.
Než jsem zdolal první 4 km, trvalo
mi to skoro hodinu. Nahoře na otevřené
pláni nás ale místo upravených stop čekala jen velká umydlená plocha. Sníh byl
mokrý a měkký, takže stopy po tom obrovském množství závodníků byly doslova vymazány. V té chvíli, když jsem míjel
ceduli s označením 86 km do cíle, jsem
měl velkou chuť sundat běžky a vykašlat
se na celý závod. Představa, že takto bude
vypadat trať až do cíle, byla hodně tristní.
Ale když jsem viděl všechny ty lidi kolem
sebe, jejich nadšení a snahu, řekl jsem si,
že musím vydržet, že horší to snad to být
už nemůže. Kolem mne se stále pohybovalo velké množství závodníků. Člověk musel být neustále ve střehu, aby se nedostal
s některým z nich do kolize. Pomalu jsem
se prokousával tratí, kilometr po kilometru, struktura sněhu se měnila, chvílemi
byl sníh mokrý, někde jako písek a celkem třikrát jsem byl nucen přemazat lyže.
Lidé kolem trati byli úžasní, povzbuzovali

a nabízeli z vlastních zásob čokoládu, pomeranče, ale třeba i kyselé okurky, které vůbec nebyly
špatné. Vzhledem ke kvalitě trati jsem se brzy
rozloučil s časem kolem devíti hodin, ve který
jsem tajně věřil a začal jsem si závod více užívat. Posledních 10 km bylo asi nejhezčích. Cíl
se blížil, setmělo se, kolem trati hořely ohýnky,
lidé kolem trati vytrvale povzbuzovali. Konečně se objevila cílová brána v městečku Mora
a na výsledkové tabuli v cíli moje jméno a čas
10 hod. 32 minut, umístění kolem 10 000. místa
v celkovém pořadí. Zvedl jsem ruce a zaplavil
mě ten krásný pocit, že už to mám všechno za
sebou a že jsem to zvládl. Čas jsem očekával
sice lepší, ale vzhledem k daným podmínkám
jsem byl rád, že jsem do cíle dojel. Organizace
byla bezchybná. Bylo úžasné, jak to všechno
při tom obrovském počtu lidí fungovalo.
Odjížděli jsme asi tři hodiny po skončení závodu. V autě jsme usnuli snad hned, jak
jsme dosedli. Únava nás přivedla do hlubokého těžkého spánku, ale hřál nás pocit, že jsme
ten slavný. Vasův běh zvládli a zažili tu skvělou
atmosféru, kterou nám Švédové dokázali vytvořit.
Miloslav Růžička
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va Lorence - výstava fotografií slavného
architekta - zámek
do 29. 5. Muži v zákopech 1. Sv. války
a Československé legie 1914 - 1920
- výstava v zadní galerii zámku
24. 4. Vzpomínkový podvečer
na JUDr. Lubomíra Bartoška
26. 4. „Rohálovská padesátka“- 5. roč.
bikezávodu v Prusinovicích
28. 4. BIG BAND Holešov J. Hájka a hostů
- DASHA, Jan Smigmator, Kino Svět
29. 4. Festival MUSICA Holešov - Dialogy
smyčců - koncert komorní hudby - zámek
30. 4. Vesmírní opičáci - anim. filmové
představení - Kino Svět Holešov
30. 4. Okresní kolo soutěže mladých
zahrádkářů - pořádá ČZS Holešov - zámek
30. 4. „Pálení čarodějnic“ s programem
- Všetuly, místní části Holešova a obce
mikroregionu
1. 5. První máj v Holešově - oslavy 1. máje
v zámecké zahradě
1. 5. II. ročník - Malá Evropa
(9.00 - 13.00 hod.) - vystoupení ZŠ,
SVČ a EDS - nádvoří zámku
7. - 30. 5. Lettris - fascinace písmem - výstava výtvarných prací studentů Gymnázia
L. Jaroše - městská knihovna
13. 5. Dokonalá svatba - divadelní komedie - kino Svět
15. 5. Cesta po jižní Americe - cestopisná
přednáška - městská knihovna
17. 5. Slavnostní koncert ke 40. výročí
založení Holešovského dětského sboru
Moravské děti - zámek
22.5. Slovobrána - zapomenutá síla slova.
Přednáška - městská knihovna
23. 5. Sub umbra alarum barum leo vincit
- Moravští vojáci v císařském kabátu za
Velké války - přednáška Mgr. A. Cabiše zadní galerie zámku
22. - 25. 5. V. Dny města Holešova
24. 5. Josef Mysliveček - Montezuma poloscénické provedení opery - zámecké
nádvoří
28. 5. Čarovné dědictví - pohádkový film filmové představení v kině Svět
(ve 13.15 hod.)
31. 5. 2. Zámecký gulášfest - zahrady
zámku (od 10.00 hod.)

Pozvánka na veškeré akce SVČ TYMY a MC
Srdíčko uvnitř listu
Změna programu vyhrazena - více www.
holesov.info
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